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Núm.

Fins al dia 1 d'octubre

Teatre Municipal Ateneu
Reassignació de butaques
Podeu gestionar el canvi presencialment tots els dijous d'octubre. En
aquest segon semestre no hi haurà abonaments. Ja podeu comprar
entrades per la preestrena de “Encara hi ha algú al bosc”, amb Ariadna
Gil, el proper 10 d'octubre, clicant a més informació. Visiteu la web del
teatre per veure si hi ha entrades disponibles d'altres espectacles.

Lloc: Taquilla del Teatre Municipal (passatge Vives s/n)
Reassignació d'entrades
Ho organitza: Ajuntament d’Igualada - Departament de Promoció
Cultural i Teatre Municipal Ateneu

Més informació >

Divendres 2 i dissabte 3 d'octubre, a les 21 h. Diumenge, 4
d'octubre, a les 19 h

Teatre musical
Infanticida, de Víctor Català
La compositora Clara Peya i el dramaturg Marc Rosich signen una
potent adaptació de Victor Català amb un contingut rítmic i musical
propi que aconsegueix dotar-lo d’una contemporaneïtat única des del
plantejament musical.

Lloc: Teatre de l'Aurora
Preus: 16 € / 13 €
Ho organitza: Teatre de l'Aurora

Més informació >

Prorrogada fins al 2 d'octubre

Fotografia
Paisatges de la comarca de l’Anoia
Exposició de fotografies de paisatges de la comarca de l’Anoia, obra de
Joan Felip i Joan Sala. Els autors han recorregut tota la comarca i
fotografiat racons i indrets de tots els municipis.

Lloc: Arxiu Comarcal de l'Anoia (pl. del Rei)
Preu: gratuït

https://teatremunicipalateneu.cat/
https://www.teatreaurora.cat/ca/programacio/c/1070-infanticida.html
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Ho organitza: Arxiu Comarcal de l'Anoia.

Més informació >

Dissabte 3 d'octubre, de 9 a 21 h

Jornada gastronòmica
5a Jornada Gastronòmica de les Plantes
Oblidades
Jornada amb més de 100 activitats, repartides en 12 blocs i dutes a
terme per més de 100 ponents: tasts, xerrades, tallers, activitats
infantils, sortides, actuacions musicals, i molt més.

Lloc: Espais diversos a Igualada
Preu: gratuït
Ho organitza: Col·lectiu Exarcolant

Més informació >

Dissabte 3 d'octubre, de 10 a 13 h

9è Mercat de Lletres
Taller virtual de poesia visual
El poeta Esteve Plantada imparteix aquest taller virtual de poesia visual.
Un taller en línia a través de la plataforma Zoom, on no només s'escriu
sinó que també es juga amb diferents arts plàstiques com el dibuix o la
fotografia. Adreçat a adults. Màxim 10 participants. Cal inscripció prèvia
a b.igualada.c@diba.cat o al telèfon 93 804 90 77.

Lloc: Plataforma Zoom
Preu: gratuït
Ho organitza: Biblioteca Central d'Igualada

Més informació >

Dissabte 3 d'octubre, a les 12 h

9è Mercat de Lletres
"Mare Terra", de la companyia El Príncep Totilau
Aquesta companyia teatral ha editat el text d'aquesta obra que parla
sobre l'origen i l'evolució de la vida a la Terra. A l'acte en farà un petit
tastet. Dins el 9è Mercat de Lletres de la Biblioteca. Cal inscripció prèvia
a: b.igualada.c@diba.cat /93 804 90 77.

Lloc: Biblioteca Central d'Igualada
Preu: gratuït
Ho organitza: Biblioteca Central d'Igualada

Més informació >

Dissabte 3 d'octubre, a les 18 h

Música i ball
4t Festival Galàctic de cançó d’autor i poesia a
Igualada
Actuaran Alfons Mula, els Maquis amb la poesia de Carme Freixes i
Marta Ball. I la cantautora Lia Sampai amb acompanyament del músic

https://www.facebook.com/pages/category/Government-Organization/Arxiu-Comarcal-de-lAnoia-538154993238976/
https://eixarcolant.cat/
https://bibliotecaigualada.cat/ca/
https://bibliotecaigualada.cat/ca/


2/10/2020 ajigualada.nautaweb.com/mailer/mailer/preview/1866

ajigualada.nautaweb.com/mailer/mailer/preview/1866 3/10

Adrià Pagès. Es seguiran les mesures actuals de distància i higiene per
covid19.

Lloc: Museu de la Pell d'Igualada. Pati
Preu: gratuït. Aforament limitat
Ho organitza: Associació Cultural Galàxia amb la col•laboració de
l’Ajuntament d’Igualada-Museu de la Pell d'Igualada.

Més informació >

Dissabte 3 d'octubre, a les 19 h

9è Mercat de Lletres
"La poeta a cordes", amb Diego Paqué
El cantautor posa música i veu als versos de poetes com Feliu Formosa
i Montserrat Abelló, en aquest espectacle que s'emmarca dins el 9è
Mercat de Lletres que celebra la Biblioteca. Cal inscripció prèvia:
b.igualada.c@diba.cat / 93 804 90 77.

Lloc: Biblioteca Central d'Igualada
Preu: gratuït
Ho organitza: Biblioteca Central d'Igualada

Més informació >

Fins al 4 d'octubre

Circ
Circ Raluy Clàssic
Els artistes Francis Raluy, Sandro Raluy i Sandro Roque han decidit
iniciar una nova aventura del circ amb arrels igualadines.

Lloc: av. de Catalunya
Preu: consulteu-lo
Ho organitza: Circ Raluy Clàssic.

Més informació >

Diumenge 4 d'octubre a les 11.30 h

Visites guiades
Coneix Cal Granotes
Com cada primer diumenge de mes el Museu de la Pell d’Igualada i
Comarcal de l’Anoia convida a visitar l'adoberia de Cal Granotes. Per
garantir la seguretat i el confort dels visitants es faran dos torns de
visites en grups de màxim 10 persones. La primera visita tindrà lloc a
les 11.30h i la segona a les 12.30h. i per assistir-hi caldrà fer inscripció
prèvia trucant al telèfon 938046752, del Museu de la Pell.

LLoc: Museu de la Pell d'Igualada
Preu: gratuït
Ho organitza: Ajuntament d'Igualada - Museu de la Pell

Més informació >

Diumenge 4 d'octubre a les 12h

Infantil i familiar
Estampem el logo del Museu

https://www.facebook.com/culturalgalaxia/
https://bibliotecaigualada.cat/wp-content/uploads/2020/09/MERCAT-DE-LLETRESCOMPRIMITOK.pdf
https://www.raluyclassic.com/
https://museupelligualada.cat/redescobreix-cal-granotes-tornen-les-visites-guiades-del-primer-diumenge-de-mes-a-ladoberia-museitzada-del-barri-del-rec/
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Et vols emportar un record del Museu de la Pell? Estamparem el logo,
mitjançant la serigrafía, sobre una bossa de roba perquè et converteixis
en el nostre ambaixador. Inscripció per ordre d'arribada. Activitat
reservada a grups familiars, amb mesures de seguretat (us de
mascareta i distancia de seguretat amb la resta des grups familiars)

LLoc: Museu de la Pell d'Igualada
Preu: gratuït. Edat a partir de 6 anys
Ho organitzen: Ajuntament d’Igualada – Museu de la Pell amb la
col·laboració del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
(mNACTEC)

Més informació >

Diumenge 4 d'octubre, a les 17.30 h

Música
Concert d'AcordCello #PARALOSVALIENTES
Concert benèfic #PARALOSVALIENTES, per col·laborar per ajudar el
SJD Pediatric Center i el Sant Joan de Déu Hospital. El programa
concert anirà a càrrec de "Duo d'Acordió i Violoncel, amb Edmon Bosch
al violoncel i Marc Jiménez a l'acordió.

Lloc: Basílica de Santa Maria
Preu: 20 €
Ho organitza: Harmonia Virtute

Més informació >

Dilluns 5 d'octubre, a les 18 h

Conferència AUGA
La revolta de Hong Kong, Manel Ollé
Des de l'any 1997 Hong Kong va retornar a la Xina i gaudeix d'un règim
especial transitori durant 50 anys. Però s'han despertat recels amb les
interferències de Pequin.

Lloc web universiat de lleida i canal taronja Anoia
Accés a xarxes
Ho organitza: AUGA

Més informació >

Fins al 20 de desembre

Visites
Una tardor de Museu

Aquesta tardor el Museu convida a visitar les diferents exposicions
permanents de Cal Boyer i Cal Granotes amb descompte del 50% en
l’entrada general i entrada gratuïta per a infants i joves, estudiants,
docents, famílies nombroses i monoparentals, jubilats, discapacitats i
aturats.

LLoc: Museu de la Pell d'Igualada
Preu: descompte 50% i gratuït (segons tarifa)
Ho organitza: Ajuntament d'Igualada - Museu de la Pell

Més informació >

https://museupelligualada.cat/
https://harmoniavirtute.com/
http://udl.cat/ca/serveis/culturals7decaestant
https://museupelligualada.cat/
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Fins al 30 de setembre (darrer dia)

Exposició virtual
Conca Confinada
La 'Conca Confinada' és una exposició en línia basada en els documents
i diaris que es van cedir a l'Arxiu Comarcal de l'Anoia sobre el
confinament per evitar la propagació de la COVID-19. L'exposició es
nodreix de les fotografies de Carlos Ramos.

Lloc web: http://xac.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Conca-Confinada
Accés a xarxes
Ho organitza: Arxiu Comarcal de l’Anoia

Més informació >

Fins al mes d'octubre

Audiovisual
La Fira de setembre en el temps
Us oferim un vídeo amb imatges en moviment de la Fira de Setembre
als anys setanta, i també una mostra de les portades del programes
d'actes de les esmentades fires, amb la identificació dels autors.

Igualada - Fira de setembre
Per internet
Ho organitza: Arxiu Comarcal de l'Anoia

Més informació >

Cinema
Ateneu Cinema
Ateneu Cinema. Consulteu-ne els preus, els dies i els horaris de
projecció de les pel·lícules a l'enllaç: http://ateneucinema.cat/

Lloc: Cinema Ateneu (c. Sant Pau, 9)
Preu: 6,5 (socis) 7€
Ho organitzen: Ateneu Igualadí i Cineclub Ateneu.

Més informació >

Divendres 9, dissabte 10 i diumenge 11 d’octubre a les 11 h

Visita guiada
El fort de Sant Magí: una perla patrimonial
igualadina de les guerres carlistes
Visitarem un indret en mig de la ciutat d’Igualada que ha perviscut el
pas del temps i que ens descobrirà una construcció singular: el fort de
Sant Magí. Construït a partir de l’antiga capella de Sant Magí, va
aixecar-se un fort el marc de la primera guerra carlina (1833-1840).
Visita guiada a càrrec de David Martínez, guia del departament de
promoció cultural. Pere Pascual, doctor en història, presentarà la visita
guiada del dissabte dia 10 d’octubre.

Lloc: Carrer de la Salut, 40
Activitat gratuïta
Ho organitzen: CECI - Museu de la Pell i Departament de Promoció
Cultural de l'Ajuntament d'Igualada

http://xac.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Conca-Confinada
https://www.youtube.com/watch?v=HQ0AX8yraT8&feature=youtu.be
https://ateneucinema.cat/
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Més informació >

Divendres 9 d'octubre

Presentació de llibre
"Paraula de jueu", de Martí Gironell
L'escriptor i periodista Martí Gironell presenta l'esperada continuació de
la novel·la que el va portar a l'èxit, "El pont dels jueus". És
imprescindible la inscripció prèvia per correu electrònic(
b.igualada.c@diba.cat), telèfon (93 804 90 77) o personalment.

Lloc: Biblioteca Central d'Igualada
Preu: gratuït
Ho organitza: Llibreria Aqualata i Biblioteca Central d'Igualada

Més informació >

Del 9 al 30 d’octubre de 19 a 20,30 h (de dilluns a divendres)

Exposició
Exposició del 40è concurs fotogràfic “Típics tres
tombs 2020”
Mostra de les imatges que han participat en el 40è concurs fotogràfic
“Típics tres tombs 2020”

Lloc: seu d’Òmnium, al carrer Santa Maria, 12
Preu: gratuït
Ho organitzen: Antic Gremi de Traginers d’Igualada conjuntament amb
l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada

Més informació >

Divendres 9 d’octubre, a les 22 h

Estival de Jazz
Carta blanca a...Àlex Cassanyes
Arriba la vuitena edició del Carta Blanca, producció pròpia de l’Estival
de Jazz i la discogràfica Underpool. Aquest any serà el torn del músic i
compositor Àlex Cassanyes que ens portarà un nonet i un disc per
descobrir.

Lloc: Teatre de l'Aurora
Preu: 10 euros
Ho organitza: Departament de Promoció Cultural de l'Ajuntament
d'Igualada

Més informació >

Dissabte 10 d’octubre a les 21 h

Teatre
Encara hi ha algú al bosc
Cultura i Conflicte i Teatre de l’Aurora presenten Encara hi ha algú al
bosc. La guerra és cadascun dels individus, el que li ha succeït a
cadascú en concret, la forma en què li ha passat, en què li ha canviat la
vida.

Lloc: Teatre Municipal l'Ateneu

https://museupelligualada.cat/
https://bibliotecaigualada.cat/ca/
https://www.facebook.com/anticgremitraginersigualada
http://www.estivaldejazz.cat/programa-3/
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Preus: 20, 18 i 15 €
Ho organitza: Departament de Promoció Cultural de l'Ajuntament
d'Igualada

Més informació >

Diumenge 11 d’octubre, a les 12.15 h

Teatre
Orbital
Farrés brothers i cia presenta Orbital. Un espectacle que gira al voltant
de les relacions interplanetàries, les òrbites humanes i la ciència, fet
amb poètica, amor i humor.

Lloc: Teatre Municipal l'Ateneu
Preu: 7 €. / Socis Xarxa, 5 €
Ho organitzen: Xarxa Igualada i el departament de Promoció Cultural
de l'Ajuntament d'Igualada

Més informació >

Fins al febrer de 2021

Exposició
Ritmes. Josep Campeny i Santamaria
L’exposició vol posar en valor l’obra d’aquest escultor d’arrels
igualadines, amb una important carrera escultòrica a nivell nacional i
internacional. La seva obra, emmarcada entre els corrents realista i
modernista, és d’una gran qualitat i el reflex d’una època i una societat
a cavall entre els segles XIX i XX.

LLoc: Museu de la Pell d'Igualada. Sala d'exposicions
Preu: gratuït
Ho organitza: Ajuntament d'Igualada - Museu de la Pell

Més informació >

Dijous 15 d'octubre, a les 20 h

Mostra Internacional de Cinema de Dones
Les resilients
En el marc de la col•laboració que el Cineclub Ateneu fa cada any amb
la Mostra Internacional de Cinema de Dones presenta Les resilients, un
documental que mostra, en quatre bandes formades majoritàriament
per dones, una part de l'escena musical feminista dels darrers temps al
país. Amb el folk de Roba Estesa, el hip-hop de Tribade, el soul de The
Sey Sisters i el jazz electrònic de Clara Peya.

Lloc: Teatre Municipal l'Ateneu
Preu: gratuït
Ho organitzen: Cineclub Ateneu i Departament de Promoció Cultural

Més informació >

Dijous 8 d'octubre, a les 20 h

Cinema Cicle Gaudí
El meu germà persegueix dinosaures

https://teatremunicipalateneu.cat/
https://teatremunicipalateneu.cat/
https://museupelligualada.cat/ritmes-josep-campeny-i-santamaria/
http://catalanfilms.cat/ca/produccions/les-resilients
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En Jack té cinc anys, dues germanes i desitja un germà per jugar a
“coses de nois”. Un dia, els pares li anuncien que tindrà un germanet i
que serà especial. Però el seu germà Giovanni ha nascut amb Síndrome
de Down. El seu entusiasme es transforma en rebuig i vergonya.

Lloc: Teatre Municipal l'Ateneu
Preus: 4,5 € / Descomptes: 3 €
Ho organitzen: Cineclub Ateneu i Departament de Promoció Cultural

Més informació >

Fins al 30 d'octubre

Exposició
Una petita part del món, de Sara&BUGS
El Punt dels lectors de la Biblioteca exposa quadres sobre tela de cotó i
altres articles de fusta pintats a mà utilitzant tècnica acrílica-mixta.
Pintures originals, i objectes il·lustrats.

Lloc: Biblioteca Central d'Igualada (Punt dels lectors)
Preu: gratuït
Ho organitza: Biblioteca Central d'Igualada

Més informació >

Fins al 21 d'octubre

Exposició
Combustió.Bibliòfil.Interna
Amb motiu de l’incendi que es va produir al magatzem de la llibreria
Llegim...? agraïm les mostres de suport i l’ajuda rebuts. S'organitzaran
activitats de suport la venda dels collages que servirà per pal•liar
parcialment les pèrdues generades pel sinistre.

Lloc: Llegim...? Llibreria. Ptge.Capità Galí, 4
Preu: gratuït
Ho organitza: Llegim...? Llibreria

Més informació >

Fins al 17 d'octubre

Exposició
Antoni M.Badia i Margarit: filòleg, gramàtic i
lingüista
La Generalitat ha declarat l'any 2020 Any Badia i Margarit, amb motiu
del centenari del seu naixement. Badia i Margarit tenia vincles amb
Igualada i part de la seva biblioteca familiar va ser donada a la
Biblioteca Central.

Lloc: Biblioteca Central d'Igualada
Preu: gratuït
Ho organitza: Ajuntament d'Igualada i Biblioteca Central d'Igualada

Més informació >

Fins al 25 d’octubre

Exposició

https://www.ciclegaudi.cat/cartellera/el-meu-germa-persegueix-dinoasaures/
https://bibliotecaigualada.cat/ca/
https://llegimllibreria.wordpress.com/
https://bibliotecaigualada.cat/ca/
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Catarsi de Sílvia Isach
Catarsi és l’exteriorització i expressió visual, de forma simbòlica, dels
diferents estats emocionals pels que va passar Sílvia Isach durant la
lluita per la vida i pèrdua del seu pare.

Lloc: Sala Municipal d’Exposicions
Preu: gratuït
Ho organitza: Departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament
d’Igualada

Més informació >

Diumenge 18 d'octubre, a les 20 h

Musica
Roger Mas
Ja podeu reservar les vostres entrades pel concert de Roger Mas a
#Igualada del proper 18 d'octubre a @labastidadelrec

Lloc: laBastida
Preu: 15 euros
Ho organitza: laBastida

Més informació >

Dijous 22 d'octubre, a les 20 h

Cinema Cicle Gaudí
Pots sentir-me?
“Pots sentir-me?” es submergeix en l’obra i la personalitat de l’escultor
Jaume Plensa, un dels artistes en actiu més rellevants del panorama
mundial, i reflexiona sobre els mecanismes que condueixen a la creació
artística, les preguntes que sorgeixen en enfrontar-nos-hi i sobre com
l’art pot transformar la nostra manera de veure i ser al món.

Lloc: Teatre Muniicpal l'Ateneu
Preus: 4.5 € / 3 € (amb descomptes)
Ho organitzen: Cineclub Ateneu i Departament de Promoció Cultural

Més informació >

Diumenge 25 d'octubre a les 19 h

Teatre
Els ocells
La Calòrica passa el raspall de la sàtira política per l’actualitat per parlar
de l’auge del populisme neoliberal a tot el món i del reialme de la
postveritat. Els ocells és un cabaret polític on desfilen temes com la
corrupció o els mecanismes de manipulació de masses. És el moment
de fer-nos una pregunta: Què queda de realment democràtic a les
democràcies occidentals?

Lloc: Teatre Municipal l'Ateneu
Preus: 18 i 15 €
Ho organitza: Departament de Promoció Cultural de l'Ajuntament
d'Igualada

Més informació >

http://www.silviaisach.com/
https://twitter.com/labastidadelrec
https://www.pacopoch.cat/mallerich/es/plensa-es/
https://teatremunicipalateneu.cat/
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Segons el previst en la nova legislació sobre correu electrònic: apartats 4 i 5 de la LSSICE, aquest no es pot considerar un enviament comercial o spam. Si no voleu
rebre més informació envieu un correu electrònic a butlleti@aj-igualada.net indicant BAIXA CORREU en l'assumpte del missatge.


