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PÍNDOLES D’EXPERIÈNCIES NOTÍCIES DE L’ÀMBIT DEL TURISME DE L’ANOIA 

Curs en “Creació i comercialització de productes turístics” 
 

La creació de producte és un procés que es planifica, que és pragmàtic i que, pel seu 
caràcter flexible, ha de poder adaptar-se a les necessitats de l’empresa. El seu objectiu és 
aconseguir un resultat concret: un producte o nous serveis, una nova forma de 
comercialització, una organització innovadora. 
 

Adreçat a: Responsables i treballadors de tot tipus d’empreses turístiques de l’Anoia, inclosos els 
professionals autònoms, treballadors de les administracions locals i altres organismes públics o 
mixtos. 
Docent: Xavier Puig, consultoria Tea Cegos, expert en planificació turística. 
Data: 19 d’octubre de 2010 
Horari: De 9 a 14 hores 
Lloc: Consell comarcal de l’Anoia (Pl. Sant Miquel, 5 d’Igualada) 
Matrícula gratuïta. Places limitades. Cal omplir la butlleta d’inscripció:  Butlleta d'inscripció  
Per més informació trucar al 93 805 15 85 (àrea de turisme) 
 

ÚLTIMES PLACES!!!  
Programa curs Creació de producte turístic     

 
WORKSHOP - Jornada de connexió d’empreses turístiques de l’Anoia 
 

Jornada de trobada entre els professionals del sector turístic existents a l’Anoia en què es 
pretén posar en contacte per tal de fomentar la creació de productes turístics en el 
territori i posteriorment facilitar-ne la comercialització. 
 
Data: 26 d’octubre de 2010 
Horari: De 9:30 a 13:30 hores 
Lloc: Restaurant Castell de Rubió (Pl. del Castell, s/n de Rubió)  
Per més informació trucar al 93 805 15 85 (àrea de turisme) 
 
Com a requisit indispensable per assistir a aquesta jornada cal omplir una fitxa d’empresa/entitat per 
tal de conèixer per avançat quins serveis o activitats té cadascú i en quins està interessat a trobar per 
millorar el seu negoci. 
 
La Jornada comptarà amb diferents espais de treball segons les necessitats dels professionals 
assistents a la jornada: 
- Zona Networking o d’Intercanvi entre professionals, espai idoni per realitzar un treball conjunt en la 
unificació de serveis i activitats a oferir als clients que visitin l’Anoia. Fomenta la creació de producte 
en viu. 
- Assistència individualitzada express, espai destinat a aquells professionals que necessitin una ajuda 
per a conèixer com ampliar i millorar els serveis i productes que pot oferir el seu negoci. 
- Laboratori d’Idees Turístiques: espai de formació, d’intercanvi i de creació d’idees en  nous 
productes turístics per a l’Anoia. 
 
Programa Workshop 2010 

La Festa del Cigronet i de l’Artesania alimentària  
de l’Anoia 2010 
 
El dia 14 de novembre de 10 a 15 hores la plaça de Cal Font d’Igualada rebrà un any més la 
Festa del Cigronet i de l’Artesania alimentària de l’Anoia que s’organitza conjuntament 
entre el Consell Comarcal de l’Anoia, el Consorci per a la Promoció Turística de l’Anoia i el 
Gremi d’Hostaleria i Turisme de l’Anoia (GHITA). 
La Plaça queda dividida en dues grans zones: una destinada al mercat artesanal on s’hi 
poden trobar productes agroalimentaris artesanals majoritàriament elaborats a la comarca 
de l’Anoia i l’altra a les degustacions de diferents plats i receptes que tenen el cigronet de 
l’Alta Anoia com a element central i que són preparats pels restaurants d’arreu de la 
comarca. Hi haurà l’opció de poder fer una degustació dels plats elaborats pels cuiners de 
l’Anoia per un preu simbòlic. 

 

30è ANIVERSARI D’IGUALADA COMERÇ UBIC 
 

La Unió de Botiguers i Comerciants d’Igualada celebra 
enguany el seu trentè aniversari i ho està commemorant 
amb un seguit d’actes públics, institucionals i amb els 
associats. Aquest passat cap de setmana, ja va participar en 
la Fira Multisectorial amb la realització d’un un gran mural de 
caramel gegant, amb el logotip de l’efemèride, en el que van 
col·laborar tots els visitants.  
 
La propera activitat serà la conferència que donarà 
l’escriptor, periodista i empresari Sr. Xavier Roig i Castelló i 
que es farà a Igualada, el dijous, dia 21 d’octubre, a les 21 
hores a “La Sala” al c/del Clos, 21, (entrada Pl. de Cal Font) 
d’Igualada, amb el títol “Regeneració comercial, empresarial i 
política: l’únic camí per sortir de la crisi”. 
 
La Unió de Botiguers i Comerciants d’Igualada és una entitat 
que compleix 30 anys de la seva fundació (1980). Actualment 
té més de 300 punts de venda aglutinant així, la majoria de 
comerç de la ciutat.  

 
Desprès de diferents etapes, 
actualment el comerç d’Igualada 
gaudeix d’una bona salut. És un 
dels referents de Catalunya i un 
importantíssim pol d’atracció amb 
una gran concentració comercial en 
un lloc privilegiat. Milers de visitants 
d’altres ciutats en són la mostra. 
 
 

Igualada  
Comerç  
UBIC  
C/ de la Torre, 5   
08700 Igualada 
Contacte: Jovan Trisic 

 Tel: 93 805 14 19 
www.ubic-igualada.com 

www.anoiaenviu.cat 
www.altaanoia.info 

I en el proper butlletí les píndoles de: 
 

- Fundació La Tossa 
- Restaurant Tall de Conill 
 

En ple barri adober d’Igualada, l’antiga adoberia de Cal 
Granotes (s. XVIII) i les sales del Museu descobreixen la 
història, la producció i el significat cultural de la pell en 
la civilització mediterrània i posen a l’abast del visitant 
tots els secrets de l’activitat més singular d’Igualada des 
de l’edat mitjana fins als nostres dies. A més, l’espai 
L’Home i l’Aigua posa en valor l’aigua com a element 
indispensable per a la vida i com a motor econòmic i 
industrial.  
 
Un ampli programa d’exposicions temporals, activitats 
escolars i de lleure, esdeveniments a l’auditori i en el 
seu recinte, fan del Museu un equipament de referència 
en la vida cultural d’Igualada i l’Anoia.   
 

Butlletí electrònic de Turisme Anoia  núm. 2 
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Avís legal 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la 
societat de la informació i de comerç electrònic,la Taula Oberta de Turisme de l’Anoia garanteix la confidencialitat i la seguretat en el tractament de les dades de 
caràcter personal (nom, cognom i adreça de correu electrònic), necessàries per poder formalitzar i enviar el butlletí informatiu de la Taula.  
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic a la bústia participacio@anoia.cat o per mitjà d’un escrit 
adreçat al Consell comarcal de l’Anoia – Pl. Sant Miquel, 5  08700 IGUALADA gestor del butlletí de la Taula oberta de Turisme de l’Anoia. 

S’ha presentat la Taula Oberta de Turisme de l’Anoia  
 

El passat 7 d’octubre a les 18:00h a la Sala de Plens del Consell Comarcal de l’Anoia es va dur a terme la presentació de la Taula Oberta de Turisme 
de l’Anoia i l’acte de signatura d’adhesió al Protocol General de dita agrupació voluntària d’agents del sector turístics de l’Anoia. Un primer pas per 
tal de donar a conèixer aquest espai de coordinació de les estratègies de desenvolupament turístic a l’Anoia. 
                    Díptic Informatiu Taula Oberta de Turisme de l'Anoia 

 

Aquesta iniciativa ja compta amb més d’una trentena d’adhesions provinents de diferents empreses, 
administracions locals i entitats vinculades al sector turístic de la comarca de l’Anoia. La Taula Oberta 
de Turisme de l’Anoia pretén aglutinar el major nombre de persones que estiguin interessades en 
treballar per tal que el turisme sigui un dels motors de desenvolupament del territori. 
 
Per tal de formalitzar l’adhesió a la Taula només cal complimentar la carta model d’adhesió (que podeu 

trobar a la última pàgina del protocol adjunt) i fer-la arribar al Consell comarcal de l’Anoia, actual gestor de les 
adhesions al protocol. 
Si vols conèixer el contingut del  PROTOCOL GENERAL DE LA TAULA OBERTA DE TURISME  

 
      

 

Turisme Anoia present a la Fira d’Igualada 
 

La Taula Oberta de Turisme de l’Anoia va participar en la Fira Multisectorial d’Igualada del passat mes 
de setembre amb un estand on qualsevol empresa interessada podia fer-hi la seva pròpia difusió sota 
el nom de Turisme Anoia. Amb aquest nom es pretén aglutinar la promoció dels Allotjaments, de la 
gastronomia, del Turisme Actiu, del Comerç, dels Museus,de les Fires i festes i de la Història i 
Patrimoni de tot el territori. 
TARGETO TURISME ANOIA  
 

Les empreses que van aprofitar aquets espai per donar-se a conèixer van ser: Anoiabiketour, el 
Restaurant Castell de Rubió, el Restaurant Les Olles, Els Molins de la Font Trobada i el Restaurant 
Bogart. En la propera edició de la Fira esperem que moltes més empreses siguin presents en aquest 
estand promocional. 
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