
62

LA CASA DE LES AROMES, c/ Custiol, 12, local

MARGA BRUCH CENTRE D’ESTÈTICA, c/ Masquefa, 11

GALERIA D’ART CHEMA-B GINAGIORE, c/ del Clos, 15

CASA VICTÒRIA, c/ del Born, 7

ÒPTICA RODRIGO, Rbla. General Vives, 15

MYRIAM VAL PERSONAL SHOPPER, Pg. Verdaguer, 28

BUREAU VALLÉE, c/ de la Torre, 14

TALLERS MARCEL CLARAMUNT, Av. Països Catalans, 26

TEXPI, c/ Alba, 13

TRUBIG, c/ Carme, 21

9ABA CICLES, c/ Comarca, 62

MODA I COMPLEMENTS DE DONA, c/ Argent, 8

ALFIL.BE IGUALADA, Av. Balmes, 1

CALA DE CONTE, c/ Pare Tous Soler, 24

BRODADETS, c/ Aurora, 60

CANADA HOUSE, Rbla. Nova, 31

MONETTI, Pl. del Pilar, 11

CAPRITX, c/ St. Magí, 8

LA LLOCA, c/ Comarca, 38

TORRENTS ARQUITECTURA, c/ St. Agustí, 35

ACTIVITATS DE LA FIRA

Participa al Joc del Comerç de la Mostra

*Ompliu, retalleu i lliureu aquesta pàgina al Punt d’informació de la Mostra instal·lat al Punt de difusió cultural i turística (c/ Garcia Fossas, 2). Entre tots els participants que relacioneu 
correctament, com a mínim, 15 comerços amb el seu color, sortejarem una tauleta digital el dia 23 d’abril de 2023, a Cal Font, en directe per Ràdio Igualada. Recepció de 
butlletes fins al 12 d’abril.  

www.comerçigualada.cat
#mostraaparadors   #comerçigualada   #totsfemlamostra

Participen al Concurs d’aparadors i han col·locat al seu establiment un adhesiu d’un d’aquests colors: blau, 
groc, verd o vermell. A la casella de la dreta, relacioneu -com a mínim- 15 comerços amb el número del seu 
color i participeu al sorteig d’una tauleta digital. Podeu fer-ho fins al 12 d’abril. Bona cerca i molta sort!

Ei família! Voleu jugar?
Mentre passegeu per la fira, fixeu-vos bé en les botigues del llistat! >

11è Concurs d’aparadors Comerç de la Mostra
Aquest any els comerços d’Igualada transformaran el 
seu aparador en un espai on tot és possible. Seguint 
la invitació del cartell de la Mostra per imaginar el 
que es vulgui, sense limitacions de cap tipus, de-
coraran els seus finestrals amb total llibertat creant 
mons paral·lels, potser increïbles, que ens sorpren-
dran i faran somniar a parts iguals.

Una vintena de botigues s’han sumat al repte i par-
ticipen al Concurs d’aparadors de la Mostra que, per 
11è any consecutiu, convoca l’àrea de Comerç de 
l’Ajuntament d’Igualada (Comerç Igualada) per dina-
mitzar l’activitat comercial de la ciutat.

Els aparadors s’exposaran del 20 de març al 2 d’abril 
i comptaran amb un distintiu que acreditarà la seva 
participació al concurs.

El divendres 31 de març a la tarda, un jurat integrat 
per persones vinculades a la Mostra i al món de l’art 
premiarà els tres guanyadors per tal que durant el 
cap de setmana tothom tingui ocasió de visitar-los. El 
veredicte s’anunciarà al web i a les xarxes socials. El 
primer premi rebrà 500 euros, el segon 300 euros i el 
tercer 100 euros.

BOTIGUES PARTICIPANTS

Butlleta de participació Joc del Comerç de la Mostra 

*Avís Legal. Les dades personals s’incorporaran als fitxers automatitzats de l’Ajuntament d’Igualada per utilizar-les únicament en relació a la Mostra Igualada i promoció del teatre infantil i juvenil.

Nom i cognoms:

Adreça:

Codi postal: Telèfon:

Correu electrònic: Data naixement:


