
Inditex ja ha obert la primera bo-
tiga a Igualada. La capital de l’Anoia
ja té al centre de la ciutat una de les
marques del primer grup tèxtil de
l’estat espanyol. I l’anagrama de
Massimo Dutti, en la versió dels es-
tabliments for&from (venda de
roba de temporades anteriors vin-
culada a empreses de caràcter so-
cial), llueix al centre d’Igualada, en
un edifici modernista emblemàtic,
ca la Mamita (projectat el 1905 i
construït el 1906). Arriba l’empre-
sa d’Amancio Ortega allà on volia
l’alcalde Marc Castells.
Massimo Dutti va obrir portes
ahir. Al matí, inauguració, i des del
migdia, superfície de 300 m2 ober-
ta al públic. I una quinzena de per-
sones atenent. Les botigues
For&from  formen part d’un pro-
jecte social. Inditex hi fa la inver-
sió inicial per a l’adequació de
l’espai de venda i es posa d’acord
amb una empresa local que treballi
amb persones amb discapacitats.
A Igualada, l’acord arriba a través
del taller Àuria i Moltacte. Deu de
les quinze persones que treballa-
ran a Massimo Dutti d’Igualada
«tenen algun tipus de trastorn
mental», com ahir recordava a la
presentació de la botiga el res-
ponsable dels establiments d’a-
questa marca, Carlos Piñeira. 
El directiu de Massimo Dutti des-
tacava que els establiments
For&from tenen el desafiament
de «treballar per la integració de

persones amb capacitat diferent»
i aprofitar per vendre estocs de
«campanyes anteriors». 
Les empreses que treballen con-
juntament amb Inditex, ja sigui
amb la marca com Stradivarius (a
Manresa en va obrir una el 2012,
també en col·laboració amb Mol-
tacte), han de treballar sense ànim
de lucre, però Piñeira va assegurar
que els negocis que han obert fins
ara (deu en total) no generen pèr-
dues. Permeten donar ocupació, i
en el darrer any, 2015, Inditex ha
revertit 472.000 euros a les entitats
socials que hi treballen. 

L’any passat, en el conjunt de les
botigues obertes sota el model
For¬from hi va haver uns ingressos
de 5,3 milions d’euros, amb un in-
crement del 31% respecte de l’any
anterior. I es va donar feina a 85
persones.  
Marc Castells, alcalde d’Igualada,
veu en l’arribada de Massimo Dut-
ti un element de «dinamització co-
mercial» i un pas més cap a aques-
ta Igualada, gran botiga, que té pro-
jectada en el seu horitzó. Castells
va assegurar que «Igualada serà un
centre comercial a cel obert, al cen-
tre de la ciutat, allò on sempre ha

estat el comerç», i es va mostrar
allunyat dels municipis que han
apostat per crear «nuclis comer-
cials allunyats del centre». 
Massimo Dutti va obrir portes ahir
en un edifici al centre d’Igualada,
molt a prop de l’Ajuntament. Ca la
Mamita (o cal Barrab o cal Fran-
quesa, com s’ha conegut darrera-
ment) és un edifici projectat el
1905 per l’arquitecte Isidre Gili i
Moncunill, seguint l’encàrrec de
Bonaventura M. Prats, a qui fami-
liarment es coneixia com la Ma-
mita. Destaca la façana i, en par-
ticular, la seva torre.
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 L'Agència de l'Habitatge crea
una nova línia d'ajudes per al
lloguer de dos milions d'euros
per a col·lectius que hagin
obtingut un habitatge amb
borses de mediació o a través
d'entitats sense ànim de lucre.
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Marcadors
ELS MILIONS

DESTINATS PER A
AJUDES ESPECIALS

AL LLOGUER

 El G20 reitera la importància
d’«una efectiva i extensa
aplicació» dels «estàndards
internacionals acordats sobre
transparència» i advoca per
estudiar sancions per a «les
jurisdiccions que no compleixin».

G20
URGEIX UNA

APLICACIÓ EFECTIVA
DE NORMES DE

TRANSPARÈNCIA

 Seat, propietat del fabricant
alemany Volkswagen, ha
augmentat les vendes el primer
trimestre de l'any fins a
102.900 unitats, només el
0,2% que en el mateix període
de l'any passat.

Seat
INCREMENTA LES

VENDES EL PRIMER
TRIMESTRE EL 0,2% 

Alumnes de l'institut Guillem
Catà de Manresa van tenir ahir l'o-
portunitat de reflexionar sobre el
consum amb Albert Vinyals, pro-
fessor de Psicologia del Consumi-
dor de l'Escola Universitària de Co-
merç, ESCODI. Vinyals va oferir
una xerrada dinàmica, amb què va
voler ajudar els alumnes a ser
conscients de què implica com-
prar. «En cada decisió de consum
que fem s'està optant per uns va-
lors determinats», va dir Vinyals.
«Moltes vegades comprem més
pel que significa el producte que
no pas pel que és. De fet, pot ser
que ni coneguem el valor econò-
mic real de les coses», va afegir. La
xerrada va tenir lloc dins les jor-
nades «Catà en Acció».
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Alumnes del
Guillem Catà
aprenen a comprar
amb valors

CaixaBank va arribar ahir a un
acord amb els sindicats per posar
en marxa un nou pla de prejubi-
lacions per facilitar la sortida de
484 empleats més grans de 58
anys. L'entitat oferirà als treballa-
dors que s’adhereixin a aquest pla
un complement equivalent al 75%
del sou brut, amb una revaloració
de l'1% anual de la retribució.
L'entitat assumirà l'import brut
de les quotes del conveni especial
amb la Seguretat Social amb la re-
valoració que correspongui a les
bases màximes durant el període
que duri la compensació.
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CaixaBank pacta
la prejubilació de
484 empleats més
grans de 58 anys 

Inditex posa els peus a Igualada amb
una botiga amb alta càrrega social

Treballadores de Massimo Dutti a l’exterior de la nova botiga d’Igualada

ENRIC BADIA

EL CENTRE, UN CENTRE COMERCIAL A CEL OBERT La nova botiga de Massimo Dutti és situada al centre
d’Igualada, al rovell de l’ou. Allà on l’alcalde de la ciutat, el convergent Marc Castells, creu que cal incidir a l’hora de
buscar noves botigues que vulguin ser a la capital de l’Anoia. És el que defineix com a zona comercial a cel obert
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El nou Massimo Dutti, de roba fora de temporada, contracta persones amb «capacitat diferent»


