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A Igualada passen coses
 
A la tardor a Igualada passaran coses: Andrea Motis, 
Joan Massotkleiner, les T de teatre, la Diada Nacional, 
espectacles infantils, el Mag Lari, la Coral Càrmina, 
Federic Mompou, titelles, Toti Soler, somnis de sorra, 
Els Pastorets, el Festival Zoom, Músiques de butxaca, 
concerts de la Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia i 
l’stage de la Banda Sinfònica...
 
Tot això i més, succeirà al Teatre Municipal l’Ateneu.  
A Igualada passen coses perquè Igualada és cultura.
 

Josep Miserachs i Nadal
Primer tinent d’alcalde d’entorn i promoció cultural
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en abonament

Catalunya Europa 1714
Coral Càrmina i Orquesta Barroca Catalana

Director: Daniel Mestre Dalmau

Músics i músiques de 1714

Partint de la significativa data de 1714, el programa proposa un 

recorregut per la música que en aquells moments es produïa arreu 

d’Europa. Algunes obres tenen estreta vinculació amb la Guerra de 

Successió i el seu Tractat d’Utrecht. El programa inclou compositors 

representatius: els catalans Francesc Valls i el P. Miquel López, de 

l’escola montserratina; els italians Antonio Caldara, Francesco 

Scarlatti, Antonio Lotti i Antonio Vivaldi, i de França, André Campra; 

una cantata de Bach composta el 1714 i fragments d’obres escrites 

amb motiu del Tractat d’Utrecht, el Jubilate de Händel i una obra 

de William Croft.

Dimecres

10
Setembre

21 h
Durada: 70 min

Concert

Preu: 
18 i 15 €
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Escenes d’infants
El ballet imperial de la reina Rosamunda

Música: Frederic Mompou. Direcció escènica i dramatúrgia: Marc 
Hervàs. Coreografia: Beatriz Macias. Escenografia: Ana Alcubierre 
Intèrprets: Beatriz Macias i Jesús Sanz.

Fusió de reptes:Mompou, dansa 
contemporània, espai escènic generós, 
emoció i sensibilitat. 

A partir de la música homònima de Frederic Mompou, expliquem la 

història d’un noi i una noia que viuen aclaparats per les obligacions 

de la vida adulta, es troben enmig del soroll d’una gran ciutat 

imaginària, obren les portes simbòliques de la memòria i reviuen les 

escenes de la seva infantesa. A partir d’aquest record, aprenen a 

ser uns adults més lliures i amb una nova construcció de valors, més 

autèntica i vital.

Diumenge

14
Setembre

18 h
Durada: 45 min

Dansa

Preu:
8 i 6 €

en abonament

+1

Públic familiar



en abonament
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Dones com jo
T de Teatre

Autor i director: Pau Miró
Intèrprets: Mamen Duch, Marta Pérez, Carme Pla i Àgata Roca.

Pau Miró dirigeix les T de Teatre en 
aquesta comèdia generacional sobre 
dones que s’enfronten al repte d’envellir.

Barcelona. Quatre dones que s’acosten als cinquanta. Una d’elles 

ho ha abandonat tot, s’amaga en un dels molts pisos buits que hi ha 

a la ciutat. Vol estar sola, allunyar-se de tot, però les seves amigues 

no la deixen en pau, vulgui o no vulgui, li fan costat. Què li ha 

passat? Per què ho ha deixat tot? Tornarà a la seva vida d’abans? 

La resposta a aquestes preguntes apareix per atzar, en una capsa.

Teatre 
contemporani

Preu: 
18 i 15 €

Dissabte

20
Setembre

21 h
Durada: 90 min
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El conte de la lletera
Xip Xap

Direcció: Col·lectiva. Adaptació conte i dramatúrgia: Jaume Belló 
Disseny escenografia i titelles: Maribel Pérez. Construcció titelles: 
Imma Juanós i Òscar Ribes Construcció escenografia: Maribel 
Pérez, Isabel Moya i Oscar Ribes CREAMIX Vestuari: Imma Juanós. 
So i il·luminació: Oriol Granel Música: Cançons populars Titellaires: 
Imma Juanós i Víctor Polo Músic - Narrador: Oriol Planes “Ritxi” 

Una faula musical amb titelles i actors

La lletera, la protagonista de la nostra història, ha d’anar a vendre 

un càntir de llet al mercat i amb els diners que obtingui es podrà 

comprar el que vulgui. Una gallina, un porc, una vaca i una serp 

molt dolenta, seran els diferents personatges que es trobarà pel 

camí. I de tant contenta i enjogassada que està, el càntir ves a 

saber on anirà a parar.

Teatre 
de titelles

Preu: 
6 €

Socis xarxa 5 €

Diumenge

28
Setembre

12.15 h
Durada: 60 min

Públic familiar
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The Birdie Num Num trio
CONCERT  “Músiques de butxaca” 

Aquest projecte ens proposa un viatge en el temps que ens porta 

a l’època daurada dels grans trios de soul-jazz dels anys seixanta, 

com ara el trio de Ramsey Lewis o el de Les McCan. Jules Bikoko, al 

contrabaix; Caspar St.Charles, a la bateria, i Xavi Algans, al piano, 

aconsegueixen un so contundent i ple de dinàmiques. Música

Preu: 
10 €

Amb 
descomptes: 

8€

Divendres

3
Octubre

23 h
Durada: 60 min
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De pas
La industrial teatrera circ (Madrid/Catalunya)

Direcció: Jordi Purtí. Intèrprets: Mamen Olías i Jaume Navarro. 
Escenografia: Jordà Ferrer
Construcció: Taller del Lagarto. Utillatge: Mariona Ferrer. 
Música: Tales Music. Vestuari: Mamen Olías i Mariona Ferrer

Premis de Circ de Catalunya Zirkòlika 2012: 
Millor direcció, Millor posada en escena

Comença la rifa de la vida… Neixes i et trobes amb tot un món 

per descobrir, un món per córrer i girar... Passa el temps, passen els 

anys... I de cop ja no tens temps per jugar… I bufa el vent, el vent 

de la casualitat, que et fa pessigolles, que t’empeny, que et duu 

d’aquí cap allà. I potser, amb sort, aquest vent et faci ballar, et faci 

sentir pessigolles a l’estómac... I el món continua girant, encara que 

de vegades l’intentem aturar. Un espectacle sobre el cicle de la 

vida en clau de clown, sense text, en un espai circular com el món. 

Com la vida.

Circ

Preu: 
15 i 12 €

Dissabte

4
Octubre

21 h
Durada: 60 min

en abonament

+1
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Cabaret elegance
Elegants

Intèrprets: Adriano Marçal ‘Dico’, Ramiro Vergaz, Ignasi Gil i Jordi 
Juanet ‘Boni’. Idea original: Elegants. Direcció: Cristophe Tellier i 
Muriel Deville.

Premi del públic al festival de 
Buitengewoon  2012– a Doetincheim 
– Holanda. Premi de jurat al Festival 
Mueca 2013 de Tenerife.

Un espectacle farcit de ritme, emocions, rialles i circ, en què quatre 

artistes troben, entre discusions i complicitats, la manera d’expressar-

se i ensenyar les seves qualitats. Combinen diferents tècniques de 

circ com ara el trapezi, equilibris, perxa xinesa, monocicle i malabars, 

i la comicitat com a llenguatge conductor. El seu objectiu és que el 

públic surti de l’espectacle amb una dosi de bon rotllo i que els duri 

el somriure als llavis fins l’endemà. CABARET ELEGANCE és una festa 

amb majúscules...

Circ

Preu: 
6 €

Socis xarxa 5 €

Diumenge

12
Octubre

12.15 h
Durada: 60 min

Públic familiar
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La venganza de Don Mendo
El espejo negro (Andalusia)

Intèrprets: Autor: Pedro Muñoz  Seca. Adaptació i direcció: Ángel 
Calvente. Intèrprets: David García-Intriago, Susana Fernández, 
Monti Cruz, Noé Lifona y Susana Almahano. Adaptació: Ángel 
Calvente. Escenografia: Disseny escenografia Ángel Calvente.  
Construcció:Xevi Planas. Construció Telons: Carmen Ledesma. 
Vestuari: Carmen Ledesma, amb  la col·laboració de Laura 
Calvente. Música: Composició Banda Sonora, Mariano Lozano. 
Producció Banda Sonora Antonio Meliveo. Il·luminació: Disseny 
Antonio Regalao i Ángel Calvente. So: Tècnic, Adrian Alcaide. 
Auxiliar tècnic, Laín Calvente.

Premis del teatre andalús 2013.
Millor director: Ángel Calvente

Aquest relat succeí durant el regnat d’un tal Alfons VII, pels volts 

del segle XII, entre castellans i lleonesos. Amors, embolics i afectes 

generosos. Per culpa de la seva afició a l’escalada i a les faldilles de 

la seva estimada dama, don Mendo fou empresonat a la torre d’un 

castell, acusat d’un fals robatori d’un collar dels barats. Fou enviat 

a presó per don Nuño Manso del Jarama, pare de Magdalena la 

desvergonyida. Després d’un any i un dia tancat, li arribà la tràgica 

nova. Un espectacle de marionetes carregat de màgia i d’un 

humor fresc i vital.

Titelles adults

Preu: 
15 i 12€

Dissabte

18
octubre

21 h
Durada: 90 min

en abonament

+1

A partir de
12 anys



21

Dragoncio
Los titiriteros de Binéfar (Aragó – en català)

Los Tiriteros de Binéfar: Premi de teatre 
per a la infància i la joventut 2009

La història de la Princesa i el Drac, amb cavaller inclòs; els 

acompanya des d’antic, concretament des de l’any 1988, en 

el que realitzen ja una primera posada en escena. La versió que 

presenten ara. gaudeix de bons ingredients:  La gràcia i la frescor 

dels simples i sempre efectius titelles de porra. La força de la música 

tradicional excel·lentment interpretada en viu amb singulars i 

emblemàtics instruments, un luxe cada vegada més rar d’escoltar i 

veure.  Una interpretació lúdica, festiva i absurda realitzada per tres 

experimentats titellaires (dos actors i un músic).

Infantil

Preu: 
6 €

Diumenge

26
octubre

12.15 h
Durada: 60 min

Guió i direcció: Paco Paricio. Intèrprets: Paco Paricio i Pilar Amorós. 
Joglar-músic: Ángel Vergara.
Disseny escenografia: Ricard Monrós. 
Construcció i pintura: Margarita Alcobé i Mario Peinado.
Sastra: Mercè Viladrosa. Secretaria: Ana Tere Pedrós. 
Tècnic: Matías de Arriba

Públic familiar



23

U, set, u quatre segar i batre
Joan Massotkleiner, Toti Soler i Gemma Humet

Veus poètiques per al Tricentenari

U, set u, quatre SEGAR i BATRE és un recull de les veus poètiques 

catalanes més rellevants que han dedicat enaltits versos a temes 

pretèrits i perennes que formen part intrínseca de la identitat de 

Catalunya com a país i com a nació. El 1714, l’11 de setembre, la 

llengua, la pàtria i el jou secular, són eternitzats per la paraula de 

“Pitarra”, Salvat-Papasseit, Guimerà, Maragall, Pere Quart, Espriu, 

Carner, Rahola i Trèmols i Martí i Pol

Concert

Preu: 
12 €

Dissabte

1
Novembre

21 h
Durada: 70 min

Autoria: Frederic Soler, Joan Maragall, Àngel Guimerà, Joan Salvat-
Papasseit, Toti Soler.
Directors: Joan Massotkleiner, Toti Soler i Agustí Humet
Intèrprets: Joan Massotkleiner (actor), Toti Soler (guitarra), 
Gemma Humet (cantant), Marc Prat (contrabaix), Arnau Figueras 
(percussió). Jordi Rotés (tècnic de so.)

en abonament

+1
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Cece Giannotti CG5
CONCERT  “Músiques de butxaca”

El compositor i multi instrumentista italocanadenc està gravant el 

seu darrer treball, que tindrà enllestit aquesta tardor. En primícia 

el presentarà a l’Ateneu dins la programació de “Músiques de 

butxaca”.

Música

Preu: 
10 €

Amb 
descomptes: 

8€

Divendres

7
Novembre

23 h
Durada: 60 min



en abonament
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Madre coraje
Atalaya (Andalusia)

Madre Coraje: Premis del Teatre Andalús 
2014: al millor espectacle

Mare Coratge representa una metàfora de la societat en què vivim, 

embarcada en una desaforada carrera cap a l’èxit, cap al culte al 

mercat i la propietat i cap a l’engany i submissió amb els més febles. 

Es tracta d’un text teatral que pren com a referència la guerra; però 

no només es pronuncia contra ella, sinó contra l’actitud de l’ésser 

humà d’apostar per un sistema de vida on prevalgui el guany.

Teatre

Preu: 
18 i 15 €

Dissabte

8
Novembre

21 h
Durada: 90 min

Autor: Bertolt Brecht. Director: Ricardo Iniesta.  Intèrprets: Carmen 
Gallardo, Jerónimo Arenal/Raúl Iniesta, Silvia Garzón, Lidia Mauduit, 
Raúl Vera, María Sanz, Manuel Asensio. Adaptació: Ricardo Iniesta. 
Escenografia: Ricardo Iniesta. Vestuari: Carmen de Giles.  
Música: Paul Dessau arranjaments musicals Luis Navarrès. 
Il·luminació: Alejandro Conesa. So: Emilio Morals.
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La Màgia del Mag Lari

La Màgia del Mag Lari. Més que un 
simple espectacle de màgia.

Màgia, música i sobretot molt d’humor són els principals ingredients 

de La Màgia del Mag Lari. Un xou per a tots els públics, on petits 

i grans gaudeixen d’aquesta enginyosa i alhora divertida posada 

en escena. Un espectacle on trobem el Mag Lari en estat pur. El 

seu estil, la seva màgia i la interacció contínua amb el públic. Un 

xou que sempre té dos escenaris: el principal i la platea. Qui pensa 

que només els mags poden fer màgia? Més de 60 minuts intensos 

carregats d’aparicions, canvis de vestuari, jocs de llums, i efectes 

especials. Tot això compaginat i coordinat amb una acurada 

selecció musical que us farà vibrar i tremolar de riure.

Màgia

Preu: 
9 €

Socis xarxa 6 €

Diumenge

9
novembre

12.15 h
Durada: 65 min

Idea, guió i direcció: Josep Maria Lari. Actor i regidor: Albert Obach. 
Tècnic de so i llum: Gerard Feliu. Vestuari: Època: Disseny de llums: 
Gerard Feliu. Management cia. Mag Lari: Pere Vázquez. Premsa i 
comunicació cia. Mag Lari: Dídac Atzet. Web: Factor essencial

Públic familiar



31

Odeim
Cienfuegos danza  (València)

Yoshua Cienfuegos . Premi Nacional de 
Dansa de Costa Rica’10

Un espectacle que sorgeix de la necessitat de dominar l’angoixa, 

expulsar el dubte, identificar la torbació. El desig de cerca, de canvi, 

de compromís, de manifestació,… d’acció, genera i impulsa amb 

força aquest nou espectacle. Analitzem la por, les nostres pors, i ens 

enfrontem a allò que, al costat del seu oposat, l’esperança, permeten 

comprendre els problemes ètics, religiosos i polítics.

Un espectacle ric en moviment i en la seva anàlisi. Un desenvolupament 

espacial molt estudiat i conscient. Un gran repte de cadascun 

dels còmplices que formen l’equip. Una volta de rosca d’aquesta 

companyia en el seu compromís artístic. Com el qui enumera un 

conjur, desitjo que en aquest projecte es donin la justícia per triar, la 

prudència per concretar, la temprança per moderar i el valor per 

emprendre i concloure.

Dansa

Preu: 
15 i 12 €

Dissabte

15
Novembre

21 h
Durada: 90 min

Direcció artística i coreografia: Yoshua Cienfuegos.   
Direcció musical: Rut Quiles Música: Joan Valent // Rut Quiles, Ximo 
Arias. Intèrprets: Raquel Torrejón /Marina Rodríguez /Ana Parets/ 
*Maynor Chávez/ Diego Arconada. Disseny d’il·luminació: Victor 
Antón. Tècnic Cia.: David Rosell. Producció executiva: Ecodem – 
Nerva assessors. Cap de producció i Ayte adreça: Jesús Mascarós. 
Amb la Col·laboració de: Auditori de Riba-roja del Túria i Teatres de 
la Generalitat València / Ajuntament de València

en abonament

+1
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Musiquetes de paper
Joan Alfred i Fem Sonar les Musiquetes

Intèrprets: Titellaires: Joan Alfred Mengual i Ramon Fernández. 
Músics: Arnau Berenguer (guitarres, baix i veus), Núria Lozano 
(acordió diatònic i veu), Oriol Cases (bateria, programacions 
i veus) i Ramon Fernández (veu). Direcció: Fem sonar les 
musiquetes, Joan Alfred i Eudald Ferré

Les joguines, el teatre i les cançons dels 
infants de fa 100 anys

Les cançons, escrites per als infants de principis del s.XX, prenen vida 

de la mà de petits titelles de paper. Un molí, un bosc ple d’animals, 

una rata que sempre s’escapa amb la boca plena i un avi que no 

se’n perd ni una. Tots ballen al ritme de les musiquetes per fer les 

delícies de petits i grans.

Musiquetes de paper és un espectacle multidisciplinari que sorgeix 

de la confluència de diferents artistes interessats per una mateixa 

temàtica i un mateix període històric: la infància a Catalunya a final 

del segle XIX i començament del XX.

Diumenge

23
Novembre

18 h
Durada: 60 min

Música

Preu: 
6 €

Socis xarxa 5 €

Públic familiar
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Somnis de sorra
Companyia Ytuquepintas

Intèrprets: Borja González ,art amb sorra i idea original. Roc Sala , 
teclats, composició musical. Julio Ontana, direcció i
acompanyament. Quim Aragó, il·luminació i producció.

Art amb sorra, titelles, circ i música

Estem acostumats a veure l’art com quelcom que perdura al llarg 

del temps, com una obra que continua essent viva després de la 

mort de l’artista. Però l’art també pot ser efímer, pot ser art per un 

instant, sense necessita d’esdevenir perdurable.

Borja González, de la companyia Ytuquepintas, presenta un 

espectacle multidisciplinari que combina art amb sorra, circ, 

música en directe, titelles de gran format i pintura ràpida. Només 

amb les mans i sorra sobre un vidre, d’un gran efecte estètic i ple de 

sensibilitat, l’il·lustrador crearà sobre l’escenari, amb projecció en 

una gran pantalla, històries que ompliran d’emocions, passant per 

diferents atmosferes, només amb un moviment de les seves mans. 

Així se segueix el fascinant procés creatiu de cada dibuix, que 

transporta l’espectador a  llocs coneguts del món, a entorns poètics 

de la natura,...I tot arrodonit de manera justa amb la música. Somnis 

de sorra és un espectacle ple de tendresa, en el qual l’artista, amb 

les mans i la sorra, va desplegant  poesia.

Preu: 
3 €

Dilluns

24
Novembre

18 h
Durada: 50 min

Públic familiar
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La granja
L’Estaquirot teatre

Intèrprets: Núria Benedicto, Olga Jiménez. Escenografia: Alfred 
Casas. Música: Ferran Martínez

Aquesta obra està ambientada en una granja, un lloc que els més 

petits poden reconèixer més fàcilment. Però en aquesta granja 

passen coses estranyes i un petit conflicte i el seu desenllaç ens 

faran mantenir l’atenció fins al final. Una de les característiques més 

importants de l’obra és la música. Les cançons i coreografies ens 

faran passar una estona divertida.
Titelles

Preu: 
6 €

Socis xarxa 5 €

Diumenge

7
Desembre

12.15 h
Durada: 50 min

Públic familiar



en abonament
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Joan Chamorro i Andrea Motis
Amb la Sant Andreu Jazz Band

Andrea Motis i Joan Chamorro són considerats la revelació del 

jazz català. La primera vegada que escoltes l’Andrea Motis et 

quedes meravellat. Alguns dels seus vídeos superen les 200.000 

reproduccions a YouTube. Aquesta jove artista canta amb una 

personalitat que no es veia des de fa anys, tot i que també toca el 

saxo i la trompeta. D’això en té gran part de  responsabilitat el seu 

mentor, Joan Chamorro. 

El treball que està fent aquest veterà del jazz català des de la Sant 

Andreu Jazz Band, la big band més jove d’Europa, és sensacional. 

La seva trajectòria com a saxofonista (entre d’altres instruments) és 

tan brillant i dilatada que seria inútil intentar glossar-la. Tete Montoliu, 

Slide Hampton, Bebo Valdés, Randy Brecker, Manhattan Transfer, 

Steve Wonder… l’elenc de músics amb els quals ha treballat és 

impressionant.

Concert

Preu: 
18 i 15 €

Dissabte

13
Desembre

21 h
Durada: 70 min
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Els pastorets
Esbart Igualadí

Autor: Josep Maria Folch i Torres. Intèrprets: Esbart Igualadí. 
Balls: Agrupació Folklòrica Igualadina. Direcció: Francesc Ferrer.

Des de l’any 1959 l’Esbart Igualadí representa Els Pastorets o 

l’Adveniment de l’Infant Jesús, de Josep Maria Folch i Torres. Un 

espectacle que fou estrenat per primera vegada el 24 de desembre 

de 1916 i que és la versió més popular i representada a Catalunya. El 

valent Lluquet i el poruc Rovelló, els rabadans d’una masia, somien 

que arriben a Betlem. Ajudats per Sant Miquel eviten que Satanàs 

i Llucifer facin cap mal a l’infant que ha de néixer. Els Pastorets. Un 

somni d’infants. El somni de dos vailets en una nit màgica com la de 

Nadal. Un somni que no és res més que un conte. No podia ser res 

més bell que un conte d’infants. De l’infant que tots portem dintre.

Més de 100 persones fan possible la posada en escena d’aquesta 

tradició nadalenca tan nostra. Un espectacle ple de color, música 

i efectes, que enamora els xics i els més grans. La il·lusió d’un somni 

d’infants. Deixem anar la imaginació. El somni comença.

Teatre

Preu: 
14€ general

9€ pensionistes
6€ nens fins a 

12 anys

21 desembre
11.45 h

26 desembre
18 h

28 desembre
11.45 h
4 gener

11.45 h i 18 h
11 gener
11.45 h

Durada: 
matins: 2h
Tarda: 3 h

Públic familiar
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MUSICAL 
5 dv. 19 h - 7 dg. de setembre - 12 h – Teatre Municipal l’Ateneu
Peter Pan
Aquesta versió de Peter Pan és el resultat de l'activitat "Fem un 
musical!" de la Coral Gatzara. Durant 10 dies els 80 nens i nenes 
que hi participen hauran preparat l'espectacle amb molta 
dedicació, i des de l'escenari transmetran la seva energia i il·lusió 
representant un musical molt bonic.
Preu: 3 € a partir de 7 anys.
Ho organitza: Coral Gatzara

DANSA
27 ds.de setembre – 18 h. – Teatre Municipal l’Ateneu
Festival de jotes extremenyes del 20è aniversari
Un espectacle de danses i folklore amb la Unión Cultural Extremeña 
Anoia i l’Esbart Maragall de Barcelona.
Preu: aportació solidària
Ho organitza: Unión Cultural Extremeña Anoia

PLAYBACK
28 dg. de setembre – 18 h. – Teatre Municipal l’Ateneu
Festival de Playback Llum i Color
El grup de Playback Llum i Color de l’Associació de Gent Gran 
d’Igualada oferirà una actuació amb les seves noves coreografies 
i vestuari. 
Preu: 6 €. Socis. 5 €
Ho organitza: Associació de Gent Gran d'Igualada

FESTIVAL ZOOM
Del 26 al 30 de novembre – Ateneu Igualadí
Zoom, Festival Europeu de Cinema per a Televisió
La novetat més destacada de la 12a. edició del Zoom, Festival 
Europeu de Cinema per a Televisió és la internacionalització de la 
secció oficial a concurs i l’augment d’activitats relacionades amb 
les webseries i la multipantalla.
Ho organitza: Ateneu Igualadí

CONCERT
30 dg. de novembre – 12 h. – Teatre Municipal l’Ateneu
Concert de Banda Simfònica
Concert final del 1r stage de Banda Simfònica d’Igualada. 
Una producció de Contrapunt, Plataforma per a la promoció 
d’activitats musicals.
Preu: gratuït
Ho organitza: Institut Municipal de Cultura

MÚSICA
25 dj. de desembre – 20.30 h – Teatre Municipal l’Ateneu
Concert de Nadal de la JOSA
La Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia celebra el Nadal oferint 
un concert a tota la ciutat amb diverses peces d’arreu.
Preu: 5 €
Ho organitza: Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia

Altres activitats
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Dia a dia

Catalunya Europa 1714
Coral Càrmina i Orquesta Barroca Catalana

Concert - 21 h - Preu: 18 i 15 € en abonament

Dimecres

10
Setembre

Escenes d’infants
El ballet imperial de la reina Rosamunda

Dansa - 18 h - Preu: 8 i 6 €

Dones com jo
T de Teatre

Teatre contemporani - 21 h - Preu: 18 i 15 € en abonament

El conte de la lletera
Xip Xap

Teatre de titelles - 12.15 h - Preu: 6 i 5 €

The Birdie Num Num trio
CONCERT  “Músiques de butxaca”

Música - 23 h - Preu: 10 i 8 €

De pas
La industrial teatrera circ (Madrid/Catalunya)

Circ - 21 h - Preu: 15 i 12 €

Diumenge

14
Setembre

Dissabte

20
Setembre

Diumenge

28
Setembre

Divendres

3
Octubre

Dissabte

4
Octubre

Dragoncio
Los titiriteros de Binéfar (Aragó – en català)

Infantil - 21 h - 12.15 h - Preu: 6 i 5 €

Diumenge

26
Octubre

Cece Giannotti CG5
CONCERT  “Músiques de butxaca”

Música - 23 h - Preu: 10 i 8 €

Divendres

7
Novembre

La Màgia del Mag Lari

Màgia - 12.15 h - Preu: 9 i 6 €

Diumenge

9
Novembre

Madre coraje
Atalaya (Andalusia)

Teatre - 21 h - Preu: 18 i 15 €

Dissabte

8
Novembre en abonament

U, set, u quatre segar i batre
Joan Massotkleiner, Toti Soler i Gemma Humet

Concert - 21 h - Preu: 12 €

Dissabte

1
Novembre

en abonament

+1

Cabaret elegance
Elegants

Circ - 12.15 h - Preu: 6 i 5 €

Diumenge

12
Octubre

La venganza de Don Mendo
El espejo negreo (Andalusia)

Titelles adults - 21 h - Preu: 15 i 12 €

Dissabte

18
Octubre

en abonament

+1

en abonament

+1

en abonament

+1
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Venda entrades
VENDA D’ENTRADES DEL TEATRE MUNICIPAL L'ATENEU
Abonaments a partir del 3 de setembre i venda d’entrades en general a partir 
del diumenge 7 de setembre.
El dilluns 8 de setembre estaran disponibles al servei de venda de Ticketea.com

Com a novetat de l’ABONAMENT, t’oferim un espectacle gratuït més dels que 
tenen la indicació +1 
ABONAMENTS 4 espectacles + 1 de regal x 50 € 

PRESENCIALS I PER TELÈFON A ‘EL PUNT’ 
Dc. 3, dj. 4  i dv. 5 de setembre de 19 a 21 i 
ds. 6 i dg. 7 de setembre, d'11 a 14 i de 18 a 21h.
Per telèfon al 93 801 91 16 en els mateixos horaris.

PUNT DE DIFUSIÓ CULTURAL I TURÍSTICA D'IGUALADA
c. Garcia Fossas, 2 (Pl. de la Creu- c. Nou).  08700 - IGUALADA
Tel. -93 801 91 16  turisme@aj-igualada.net
Horari de venda d'entrades: de dt. a dv. de 19 a 21 h i  ds. i dg. d'11 a 14 i de 18 
a 21 h. Festius laborables tancat. Aquest servei no aplica cap taxa.

TAQUILLA DEL TEATRE MUNICIPAL L'ATENEU
Passatge Vives, s/n 08700 IGUALADA
Horari: el mateix dia de la funció, dues hores abans de l'inici. 
Aquest servei no aplica cap taxa.
Les entitats 1 hora abans de l'espectacle a l'Ateneu.
Xarxa Igualada: vigília d’un espectacle, els dissabtes de 19 a 20 h.

VENDA PEL SERVEI TICKETEA.COM
Per internet: www.ticketea.com
Aquest servei aplica una taxa per entrada.

Consulteu descomptes al web www.igualada.cat

Dia a dia

Somnis de sorra
Companyia Ytuquepintas

18 h - Preu: 3 €

Dillluns

24
Novembre

La granja
L’Estaquirot Teatre

Titelles - 12.15 h - Preu: 6 i 5 €

Joan Chamorro i Andrea Motis
Amb la Sant Andreu Jazz Band

Concert - 21 h - Preu: 18 i 15 €

Els pastorets
Esbart Igualadí

21 desembre - 11.45 h   |   26 desembre - 18 h
28 desembre - 11.45 h   |   4 gener - 11.45 h i 18 h
11 gener - 11.45 h  -  Teatre - Preu: 14€ general - 9€ pensionistes

                                        6€ nens fins a 12 anys

Diumenge

7
Desembre

Dissabte

13
Desembre en abonament

Odeim
Cienfuegos danza (València)

Dansa - 21 h - Preu: 15 i 12 €

Musiquetes de paper
Joan Alfred i Fem Sonar les Musiquetes

Música - 18 h - Preu: 6 i 5 €

Dissabte

15
Novembre

Diumenge

23
Novembre

Diferents
dies

en abonament

+1



www.igualada.cat
di

ss
en

y@
es

de
di

a.
co

m

Ho organitzen:

Amb el suport de:


