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Dilluns i dimecres
(activitats esportives)
Zumba
Gym music
Tècniques hipopressives
Gimnàs de manteniment

COVID-19

3-4

(adults i famílies)

Dimarts
(espectacles familiars per a la mainada)
Contes encaixonats
Feres ferotges i altres contes
Maure, el dinosaure
Operació A.V.I.

5-6

Dijous
(concerts i espectacles per a tots els públics)
Ànimes fluïdes
Amors de bolero
Havaneres i cançons de taverna
Filferro trio

Les dates de les activitat es poden veure modificades o reprogramades en
funció de la implantació de les fases de desconfinament progressiu que
dictin les autoritats competents, derivades de la crisi sanitària COVID-19.
Aquesta programació es podrà modificar per altres activitats que garanteixin
un millor compliment de les mesures de prevenció, seguretat i distanciament
entre persones derivades de la crisi sanitària del COVID-19.

Més
que
mai

Aquest no és –no pot serun estiu com els altres. La
situació sanitària ha capgirat
la vida en tots els àmbits i
el món del lleure també s’ha
hagut d’adaptar a una situació
complexa. En qualsevol cas,
aquest programa d’activitats
és la millor mostra que la
prevenció és compatible amb
l’esport, l’esplai i l’esbarjo.
Els infants i els joves heu
viscut molt directament un
episodi de confinament que us
ha limitat els moviments i les
relacions socials, però a més de
felicitar-vos pel comportament
exemplar que heu tingut durant
aquest complicat episodi, us
vull animar a participar amb la
mateixa intensitat de sempre i
amb la mateixa responsabilitat
d’aquestes darreres setmanes
en les activitats d’estiu que aquí
us presentem.

Som perfectament conscients
de les dificultats laborals i
econòmiques que aquesta
pandèmia ha generat per
a moltes famílies de casa
nostra i és per això que
aquest any hem incrementat
els ajuts que s’ofereixen a
través del Patronat Garcia
Fossas i als quals es podran
acollir, també, les famílies
afectades per l’episodi
del Cororanavirus, i que
han de permetre que tots
vosaltres pugueu participar
en qualsevol de les activitats
públiques i privades que
s’organitzen a Igualada.
Us convido, doncs, a
viure intensament aquest
estiu. L’esport, el lleure i
l’entreteniment us estan
esperant. Sé que en teniu
moltes ganes i aquet any us
ho mereixeu més que mai.
Marc Castells Berzosa
Alcalde de l’Ajuntament d’Igualada

Igualada,
ciutat amiga
de la infància
Beques Patronat Garcia Fossas
Per informació i sol·licitud de beques per a les activitats d’estiu, consulteu:
www.igualada.cat. Cliqueu tràmits i en el cercador indiqueu: «beques estiu».
Aquesta plataforma permet entregar de forma telemàtica la documentació
necessària per completar el tràmit.

Dates de sol·licitud: de l’1 al 5 de juny
Dates resolució: a partir del dia 10 de juny a les 12 del matí, rebreu un correu
electrònic informant de la concessió o denegació de la beca. En cas afirmatiu,
aquest correu servirà per justificar la concessió.
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2020

Espai on els infants podran divertir-se, gaudir de l’estiu amb activitats de lleure com
gimcanes, manualitats, tallers, jocs, espectacles... i a l’hora podran viure situacions
enriquidores que ajudin al seu desenvolupament integral com a persones.

Torns i dates
1r Torn: del 29 de juny al 10 de juliol
2n Torn: del 13 al 24 de juliol
3r Torn: 27 de juliol al 7 d’agost

Grups
Minis: nascuts / des del 2014 al 2016
Grans: nascuts / des del 2008 al 2013

Llocs
Seguint la recomanació del document marc elaborat per la Generalitat
de Catalunya, es facilita la proximitat del casal al domicili familiar per
evitar desplaçaments llargs i s’ofereixen 6 casals, un per districte:
Ses Oliveres
Ponent
Les Comes
Pla de Sant Magí

Emili Vallès
Ramon Castelltort
Dolors Martí
Garcia Fossas

Centre

Escola de Música

Llevant

Gabriel Castellà

Horari
De 8h a14h
Preu
84€ / quinzena per torn
Inscripcions
http://www.igualadajove.cat/estiuet
Del 11 al 15 de juny, empadronats a Igualada i per ordre d’inscripció.
El 16 i 17 de juny obert a tothom, si hi ha places .
Llista d’espera https://forms.gle/GjYrgkbPdNEderF17
Organitza
Departament d’Infància de l’Ajuntament d’Igualada

Esportiueig

Estiuet

20
20

Pràctica de diferents esports de forma lúdica i recreativa.
Coneixement de noves activitats esportives.

Es realitzaran
rotacions diàries
d’esports adaptats
al protocol PROCICAT
i depenent de la fase
on ens trobem.

Torns:
per torns setmanals del 29 de juny al 31 de juliol
Grups:
· 50 places per a petits i mitjans (nascuts/udes del 2010 al 2013)
· 50 places per a grans (nascuts/des del 2006 al 2009)
· 25 places per a joves (nascuts/des el 2004 i 2005)
· 25 places més, depenent de les edats de les inscripcions rebudes
Lloc:
Complex esportiu Les Comes

Horari:
De 9 a 13h
De 8 a 9h (acollida)

Inscripcions:
En línia: www.esportigualada.cat
Del 11 al 15 de juny, empadronats a Igualada i per rigorós ordre d’inscripció.
El 16 i 17 de juny obert a tothom, si hi ha places.
L’organitza:
Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada

Preu:
40,70 € / torn
Acollida:
8,95 € / torn
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Kanya

Estiuet

a les Comes
Casal lúdic esportiu destinat a totes aquelles famílies que a
l’agost treballin o vulguin que els seus fills/es facin activitat.
Franjes
Petits nascuts / des del 2012 al 2013
Mitjans nascuts / des del 2010 al 2011
Grans nascuts / des del 2006 al 2009
Joves nascuts / des del 2004 i 2005
Data
1r torn, del 3 al 7 d’agost
2n torn, del 10 al 14 d’agost
3r torn, del 17 al 21 d’agost
4t torn, del 25 al 28 d’agost

Horari:
de 9:00h a 13:00h
Preu: 45€ / torn
Acollida: 9€ / torn de 8:00h a 9:00h.
Lloc: complex esportiu les Comes Igualada
Organitza:
Consell Esportiu de l’Anoia

Inscripcions:
Al web www.ceanoia.cat
Del 29 de juny al 12 de juliol obert a tothom.
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Casal d’estiu
de La Tarima

Aquest casal vol acostar les arts escèniques als infants de primària
i joves que cursin ESO treballant l’expressió corporal, oral i artística.
Data:
del 29 de juny al 17 de juliol, 3 setmanes. Inscripció mínima 1 setmana

Horari: de 9h a 13h

Setmana 1, 29 de juny al 3 de juliol: Explica’m un conte

Preu: 42€ / setmana

Setmana 2, 6 al 10 de juliol: Màscares i mascaretes

Lloc: L’Escorxador

Setmana 3, 13 al 17 de juliol: Titelles i objectes

Organitza: Escola Municipal de Teatre La Tarima

40 Places per setmana:
· 30 places per a nens i nenes nascuts / des del 2008 al 2013
· 10 places per a nois i noies nascuts / des del 2004 al 2007
Els grups i les activitats s’adaptaran segons les edats dels nens i nenes.

Inscripcions:
a www.igualada.cat a partir de l’ 11 de juny

Estiuet
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També faran activitats:

AMPES
Acadèmia Igualada

Esplai Àuria d’Apinas

Informació: tel. 938031494
secretaria@academiaigualada.com

Informació: tel. 93 804 32 62
apinas@apinas.cat

Escola Pia

INFINIT

Informació: tel. 93 803 27 00
extraescolars.igualada@escolapia.cat – www.epiaigualada.cat

Informació: tel. 93 803 39 38
www.infinit.cat – www.facebook.com/infinitigualada

Casal MDP
Escola MDP Igualada
Informació: tel. 93 803 17 31
casal@mdpigualada.cat

Estiuet
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#ESTIUJOVE20
Inscripcions en línia a www.igualadajove.cat
a partir el dia 11 de juny a les 9.30 h del
matí, per ordre d’inscripció. Places limitades

#ESTIUJOVE20
#ESTIUJOVE20

Educació

en el
lleure

#EstiuJove20

Camp de treball urbà:
els joves i el canvi climàtic

Cursos de
premonitors/es

Un camp de treball és una activitat
adreçada a joves que combinen
voluntariat, projecte i servei a la
comunitat amb activitats lúdiques.

promoure la sensibilització pel medi
ambient i el canvi climàtic, incidint així
en les polítiques que es volen impulsar
des de l’Ajuntament.

Aquesta formació és una introducció al món de l’educació
en el lleure. L’objectiu de la formació és sensibilitzar els
futurs monitors i monitores sobre la tasca d’educació que
portaran a terme amb els infants.

La finalitat és treballar sobre
necessitats reals de l’entorn amb
l’objectiu de millorar-lo.

El camp conté una gran part formativa
a través de professionals qualificats
i, a partir d’aquí, les persones
participants elaboren propostes
didàctiques i educatives per aplicarles al municipi.

Aquest any hi haurà l’oportunitat de
formar joves que siguin capaços de

Del 6 al 10 i del 13 al 17 de juliol, de 9 a 14 h
Joves nascuts del 2003 al 2006
Preu: 64 €
Lloc: Adoberia Bella
L’organitza: Departament de Joventut.

Curs 1 - Data : del 29 de juny al 2 de juliol
Curs 2 - Data: del 7 al 10 de setembre
Joves nascuts el 2003, 2004 i 2005
Horari: de 9 a 14 h
Preu: 47 €

Lloc: Adoberia Bella

Els organitza: Departament de Joventut
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TECNOLOGIA
CASALS
Robòtica
creativa

Tant si has fet robòtica com si no
n’has fet mai, gaudiràs construint
i programant robots sorprenents
i màquines espectaculars per
resoldre reptes, fer lluites de robot,
creacions artístiques i molt més!
Construcció i programació de
robots a l’abast de tothom.
Data: del 29 de juny al 3 de juliol
Edat: nascuts entre el 2003 i el 2008
Horari: de 10 a 13 h
Preu: 45€
Lloc: La Kaserna

TECNOLÒGICS

De creació
de videojocs

Amb eines gratuïtes d’Internet
crearem videojocs emocionants i
molt complets. Decidirem els reptes
i les sorpreses que volem que
apareguin, dissenyarem fàcilment
les pantalles i passarem una bona
estona fent-los i provant-los.
Data: Del 6 al 10 de juliol
Horari: de 10 a 13 h
Edat: nascuts entre el 2003 i el 2008
Preu: 45 € / setmana
Lloc: La Kaserna

Robòtica
educativa

amb robots mindstorms

De robòtica,
programació,
3d i electrònica

Aquests tallers ens obriran tot
un món! Amb materials i eines
de programació molt intuïtives
aconseguirem fer el muntatge i
donar moviment a diversos robots.
Per fer-ho, es treballarà en equip, es
fomentarà la innovació, imaginació i
comunicació entre els participants.

Els assistents al curs podran veure
els passos des del disseny d’una
peça 3D fins a la seva creació
física de manera pràctica i intuïtiva,
construir i programar robots, crear
circuits elèctrics... sempre a partir
de la resolució de reptes i el treball
en equip.

Data: del 13 al 17 de juliol

Data: Del 20 al 24 de juliol

Edat: nascuts entre 2004 i el 2008

Horari: de 9 a 13 h

Horari: de 9 a 13 h

Edat: nascuts entre 2004 i el 2008

Preu: 45 € / setmana

Preu: 45 € / setmana

Lloc: La Kaserna

Lloc: La Kaserna

ESPORT - DANSA
#EstiuJove20

Multiesports

Escalada

Dansa urbana

Si t’agrada l’esport i tens ganes de compratir-ho
amb altres joves, no dubtis en apuntar-te!
Data: cada dimarts i dijous de juliol i agost

Petites càpsules per iniciar-se al món
de l’escalada amb un/a monitor/a
que t’ensenyarà les nocions bàsiques
d’aquest esport d’alçada!

T’agrada la dansa urbana o t’agradaria
aprendre’n? En aquest taller aprendreu
a ballar hip hop, break dance, dambow i
reggaeton, i passareu una bona estona.

Hora: 18 a 19:30h

Data: 21 i 28 de juliol

Edat: A partir de 16 anys

Hora: 18:30h

Data: Dilluns 27, dimecres 29 i divendres
31 de juliol

Preu: gratuït

Edat: A partir de 16 anys

Lloc: parc del Xipreret

Preu: 2,5€

Hípica
L’equinoteràpia ha demostrat tenir molts bene icis per a la salut
tant a nivell físic com psíquic. És una gran activitat tant a nivell
psicològic com a nivell educatiu, aprendran com viuen els cavalls,
què mengen, les seves cures i per últim farem jocs amb ells.

Lloc: Ingravita
(C/ Sebastià Artés, 29)

Data: Divendres 31 de juliol
Hora: 18h a 20h
Edat: A partir de 16 anys
Preu: 2,5€
Lloc: Hípica la Tossa

Hora: De 18h a 20h
Edat: A partir de 16 anys
Preu: 2,5€
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Formació
Taller
autodefensa
feminista
Data: Dilluns 29 de juny i 6 juliol
Hora: De 18 a 19.30h
Edat: A partir de 16 anys
Preu: 2,5€
Lloc: Adoberia bella
Material de casa: màrfega

Sortides etnobotànica amb
el col·lectiu eixarcolant
Passejarem pels volts d’Igualada per tal de descobrir les plantes silvestres
que sempre hem tingut a tocar de casa però que no coneixíem i ens
havien passat desapercebudes. Aprendrem a reconèixer-les, però sobretot
aprendrem a utilitzar-les, ja que moltes d’elles són comestibles i molt bones!
Les tocarem, collirem, olorarem i tastarem, tot descobrint el nostre entorn
i els impactes positius que poden tenir aquestes plantes si les tornem a
incorporar a la nostra dieta.
Data: 30 de juny i 1 de juliol
Hora: 18h a 19:30 / 20h
Edat: A partir de 12 anys
Preu: 2,5€
Lloc: Punt de trobada la Kaserna

#EstiuJove20
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Formació

#EstiuJove20

Anglès
En aquesta activitats aprendreu anglès d’una manera
divertida i lúdica, tot fent jocs, activitats orals, manualitats,
cançons, històries, gramàtica aplicada a la realitat, Role
plays, Arts & Crafts, teatre ... Una manera original de
millorar el vostre anglès!

Setmana 1
Data: Dilluns 6, dimecres 8 i dijous 9 de juliol
Horari: 19h a 20:30h
Edat: Entre 12 i 16 anys
Preu: 5€
Lloc: La galleda (Equipament Juvenil la Kaserna)

Setmana 2
Data: Dilluns 13, dimecres 15 i dijous 16 de juliol
Horari: 19h a 20:30h
Edat: Entre 12 i 16 anys
Preu: 5€
Lloc: La galleda (Equipament Juvenil la Kaserna)

Setmana 3
Data: Dilluns 20, dimecres 22 i dijous 23 de juliol
Horari: 19h a 20:30h
Edat: Entre 12 i 16 anys
Preu: 5€
Lloc: La galleda (Equipament Juvenil la Kaserna)
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Formació

#EstiuJove20

Encambra’t
Festival de música de cambra jove d’Igualada
ENCAMBRA’T Festival de música de cambra jove
d’Igualada. Encarat a tots els estudiants de grau
professional de música que vulguin treballar amb
els seus grups de cambra amb el Quartet Altimira.
Es faran totes les classes a l’edifici de Cal Badia
i els concerts es duran a terme a diferents llocs
d’Igualada tot descobrint nous espais.

Tallers dirigits a joves nascuts entre el 1996 a i el 2005
Dates: del del 31 d’agost al 10 de setembre
Organitza: Quartet Altimira
Preu: gratuït per a joves acollidors
50 € joves d’Igualada
70 €joves de fora d’Igualada
Podreu trobar tota la informació i fer les inscripcions a partir del 8 de juny a:
www.encambrat.com
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ART

#EstiuJove20

Caricatura autoretrat manga

Lettering +16

El fet de fer un autoretrat o caricatura
fa que les persones tinguem de prendre
consciència sobre nosaltres mateixos.

L’art de dibuixar lletres, la idea d’aquesta
activitat és aprendre l’art de dibuixar lletres.
Si t’agrada dibuixar ara tens l’oportunitat de
provar noves disciplines.

Data: Dimarts 7 de juliol
Hora: De 18h a 20h
Edat: Entre 12 i 15 anys
Preu: gratuït
Lloc: La Kaserna
Material de casa:
llapis, goma, maquineta i llibreta/fulls

Data: Dilluns 13 de juliol
Hora: De 18 a 20:30h
Edat: A partir de 16 anys
Preu: 2,5€
Lloc: La Kaserna
Material de casa:
llapis, goma, maquineta, colors i retoladors

Serigrafia

Taller de grafits

Lettering -16

Es tracta d’una activitat artística molt antiga,
es va començar l’any 3000 a. C per aquest
motiu es pot enfocar l’activitat a una part més
històrica, d’explicació de com va sorgir… i una
part artística de provar-ho i fer-se quelcom
que vulguin (samarreta, bossa…).

T’agradaria aprendre a fer grafits? Amb aquest
taller no només n’aprendràs, sinó que faràs el
teu primer grafit en una paret de la ciutat.

T’agrada el lettering? Ara tens l’oportunitat
d’aprendre a dibuixar i posar en pràctica la
teva part més creativa.

Data: 8 i 9 de juliol
Horari: de 18 a 20h
Edat: A partir de 15 anys
Lloc: La Kaserna
Preu: 2,5€
Material de casa:
llapis, goma, tisores i regla 30cm.

Data: Dilluns 20 de juliol
Hora: De 17:30h a 20h
Edat: Entre 12 i 15 anys
Preu: 2,5€
Lloc: La Kaserna
Material de casa:
llapis, goma, maquineta, colors i retoladors

Data: Dijous 2 de juliol
Hora: De 18h a 20h
Preu: 2’5€
Lloc: Associació la Maca
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ART

#EstiuJove20

Fotografia

Tastet de narrativa per a joves

Si t’agrada la fotografia, ja sigui per millorar les teves publicacions a les
xarxes o per iniciar-te en la seva vesant més artística, aquest és el teu
taller! Aprendràs petits trucs per exprimir al màxim les possibilitats de la
càmera del teu mòbil de la mà d’una fotògrafa professional.

Tastet de les principals tècniques literàries per poder
començar a entendre i estimar l’escriptura als més joves

Data: Dijous 16 de juliol
Hora: De 18h a 20h
Edat: A partir de 16 anys
Preu: 2,5€
Lloc: La Kaserna
Material de casa: mòbil amb càmera o càmera de fotos*

Data: 14 de juliol
Hora: 17:15 a 19:15
Edat: Entre 12 i 15 anys
Preu: 2’5€
Lloc: Adoberia Bella
Material de casa:
material per escriure (bolígrafs, llapis, goma…)

*Si algú no disposa del material, que es posi en contacte amb nosaltres!

Aquarel·la
Vols agafar confiança i gaudir creant les teves il·lustracions? Aquest taller et dona
l’oportunitat de veure diferents estils, acabats i maneres d’abordar una composició
bàsica amb aquarel·la i tècniques de color i transparències amb aquarel·la i crearem
punts de llibre. no tinguis por, no és necessari tenir experiència només ganes
d’aprendre i passar-ho bé.

Data: 23 de juliol
Hora: 18h a 20h
Edat: A partir de 16 anys
Preu: 2’5€
Lloc: La Kaserna
Material de casa:
Llapis i goma , cúter, regla, pinzells (preferiblement rodons de pèl suau i de
diferents gruixos) i retulador punta fina negra
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MONOGRÀFICS
ARTÍSTICS

#EstiuJove20

Escriptura creativa

Collage experimental

Els principals objectius del taller són afavorir la creativitat
literària així com donar recursos per tal de descobrir i
practicar l’escriptura creativa, a través de l’experimentació
i l’aprenentatge de tècniques narratives bàsiques.

Un espai creatiu per aprendre a desenvolupar-se en l’àmbit artístic, així com
per evolucionar i perfeccionar les habilitats artístiques que cadascú posseeix;
es treballa la tècnica del collage des de diferents vessants. L’objectiu és crear
una obra conjunta, sigui un mural o una instal·lació, creat a partir de retalls
de revistes, fotografies o materials reciclats i dibuixos i pintures creades i
formades per la unió de totes les idees dels participants del taller.

Data: 1,8,15 i 22 de juliol
Hora: 17.30h - 19.30h
Edat: nascuts entre 2005 i 1990
Preu: 5€
Lloc: Adoberia Bella

Data: 2,9,16, 23 de juliol
Hora: 17.30h a 19.30h
Edat: nascuts entre 2005 i 1990
Preu: 5€
Lloc: Adoberia Bella
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MONOGRÀFICS
ARTÍSTICS

#EstiuJove20

Introducció al cinema:
Bloc I

Fanzín creatiu

Aprendrem què és el llenguatge visual i com “mirar”
cinema, els participants que ho vulguin, podran dur
a terme un segon bloc a la tardor.

Aprendrem a dur a terme un projecte creatiu des de la idea
inicial fins a la materialització d’aquesta.

Data: 29 juny, 6,13, 20 i 27 de juliol
Hora: 18h a 20h
Edat: nascuts entre 2005 i 1990
Preu: 5€
Lloc: Adoberia Bella

El resultat serà un fanzín fet a mà i que es podrà reproduir
tants cops com es vulgui gràcies a la fotocòpia de l’original.
Anirà adreçat a persones amb inquietuds i habilitats en arts
plàstiques (dibuix, collage, pintura…) i que tenen interès a
desenvolupar els seus projectes personals.
Data: 30 de juny, 7,14, 21 i 28 de juliol
Hora: 17.30h a 19.30h
Edat: nascuts entre 2005 i 1990
Preu: 5€
Lloc: Adoberia Bella
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LES ENTITATS ET PROPOSEM:
Pinta la teva samarreta
Primer farem una petita ruta pel centre de
la ciutat per tal d’aconseguir tot el material
i seguidament pintarem samarretes.
Data: 4 juliol
Horari: 18:30 a 20:00h
Edat: Joves nascuts a partir del 2008
Preu: Gratuït
Lloc: plaça Pius XII
Organitza: Trucs Makalu
(Cau Jaume Caresmar i Ma Antònia Salvà)
Material: Una samarreta blanca

Circuit de les
estacions de l’any
Hi haurà una gimcama rotatòria amb 4 proves que
cada una representa una estació de l’any.
Data: 11 juliol
Horari: 18:30 a 20:30h
Edat: Joves nascuts a partir del 2008
Preu: Gratuït
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Organitza: Trucs Makalu (Cau Jaume Caresmar i Ma Antònia Salvà)

Curs intensiu de monitores
Formació atorgada per la Direcció General de Joventut, amb continguts sobre: activitats en el lleure
infantil i juvenil, processos grupals i educatius i tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure.
150h lectives (100 h presencials/ 50 hores en línia)
160H de pràctiques

Dates: del 29 de juny al 16 de juliol
Horari: de 9 a 14 h i de 16h a 20h ( de dilluns a dijous)
Preu: 250 €
Edat: Majors de 18 anys
Inscripcions del 25 de maig al 19 de juny a www.atlasfundacio.org
Organitza: Fundació sociocultural ATLAS
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SERVEIS - ESPAIS

Informació
Punt d’Informació Juvenil
(10h-13:30h i de 17:30 a 20:30)

Equipament juvenil La Kaserna
Dept. de Joventut
Trv. Sant Jaume, s/n, Igualada

Assessorament viver de projectes
(matins hores concertades, tardes de 17h a 20h)

93 804 18 01
www.igualadajove.cat
kaserna@aj-igualada.net

Telecentre
(10h-13:30h i de 17:30 a 20:30)
Cessió d’espais
(10h-13:30h i de 17:30 a 20:30)
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Obert
a l’estiu
(adults i famílies)

1

Dilluns i dimecres

Obert a l’estiu

(activitats esportives)

Zumba

Tècniques hipopressives

Dilluns i dimecres, 29 de juny i 1 de juliol

Dilluns i dimecres, 13 i 15 de juliol

Horari: de 7 a 8 de la tarda

Horari: de 7 a 8 de la tarda

A càrrec de Rocío Olmedo

A càrrec de Marta Caralt

Lloc: Parc Central (davant les grades)

Lloc: Parc central (davant les grades)

Gym music

Gimnàs de manteniment

Dilluns i dimecres, 6 i 8 de juliol

Dilluns i dimecres, 20 i 22 de juliol

Horari: de 7 a 8 de la tarda

Horari: de 7 a 8 de la tarda

A càrrec de Judit Llorach

A càrrec de Susanna Maldonado

Lloc: Parc Central (davant les grades)

Lloc: Parc central (davant les grades)

2

Dimarts (espectacles familiars per a la mainada)

“Contes encaixonats”

a càrrec

deParranda

deParranda guardem tots els contes en una calaixera especial:
contes apallassats, contes en vers, contes compromesos,
contes màgics... contes PARRANDERS, vaja!
Dia: dimarts, 30 de juny
Horari: a les 7 h de la tarda
Lloc: Pati del Museu de la Pell

Obert a l’estiu

“Feres ferotges i altres contes”

a càrrec d’

Anna García

En Joan s’ha perdut al bosc , un bosc on sa mare li ha dit que hi ha moltes
feres ferotges! Però en Joan només hi troba criatures molt amables!!!
Dia: dimarts, 7 de juliol
Horari: a les 7 h de la tarda
Lloc: Pati del Museu de la Pell

3

Dimarts (espectacles familiars per a la mainada)

“Maure, el dinosaure”

a càrrec de

Teatre Nu

La Martina és una nena petita, valenta i pèl-roja. En Maure és un
dinosaure blau, gros i de banyes blanques. Són amics inseparables.
Comparteixen jocs, somnis i aventures. Què faria la Martina sense
en Maure? I en Maure sense la Martina? Esperem que no s’hagin de
separar mai. Però… i si un dia ho haguessin de fer? Gaudiu dels jocs i
les aventures de la Martina i el seu gran amic: en Maure el dinosaure.
Espectacle de titelles.
Dia: dimarts, 14 de juliol
Horari: a les 7 h de la tarda
Lloc: Pati del Museu de la Pell

Obert a l’estiu

4

“Operació A.V.I.”

a càrrec de

Farrés Brothers

És sabut de tothom que els protagonistes dels contes tradicionals posseeixen el do
de l’eterna joventut: Malgrat el pas dels segles, la Caputxeta, el Patufet, el Flautista i
tota la resta mai no moren, mai es fan vells. Per estranyes circumstàncies, però, han
estat objecte d’un terrible experiment i han envellit de cop.
L’Operació A.V.I. consistirà en un llarg viatge i un reguitzell de peripècies per
recuperar de nou la joventut. D’aquesta manera els avis, els de debò, podran seguir
explicant els contes i no cauran en l’oblit. Ni els avis, ni els contes.
Espectacle de titelles.
Dia: dimarts, 21 de juliol
Horari: a les 7 h de la tarda
Lloc: Pati del Museu de la Pell

Dijous (concerts i espectacles per a tots els públics)

Obert a l’estiu

“Ànimes fluïdes”

Amors de bolero,

espectacle poeticomusical,

a càrrec de

a càrrec de

Marc Freixas i Elena Tan Ortega

Mònica Torra i Ildefons Alonso, piano

Espectacle poeticomusical creat amb la poesia de Marc Freixas i la música
Nagare d’Elena Tan Ortega. Dues vessants artístiques que flueixen i uneixen
poemes del nou llibre de Marc Freixas “Si em prenguessin els àtoms” ( El Petit
Editor, 2020) amb la forma especial de tocar d’Elena Tan Ortega.

Com és l’amor d’un bolero? apassionat, desenfrenat, impossible, estrany?
Aquest és un espectacle ple d’històries i música. Els boleros ens ajudaran a
descobrir els secrets d’aquestes històries plenes de tendresa i emocions.
Tot plegat amanit amb humor i amb un toc picant

En aquest espectacle viureu una experiència plena d’emocions a través de la
música i la paraula.

Dia: dijous, 9 de juliol
Horari: a les 7 h de la tarda.
Lloc: Pati del Museu de la Pell

Dia: dijous, 2 de juliol
Horari: a les 7 de la tarda
Lloc: Pati del Museu de la Pell
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Dijous (concerts i espectacles per a tots els públics)

Havaneres i cançons de taverna

a càrrec de

la Guingueta

La Guingueta som un grup d’havaneres i cançó de taverna nascut a Igualada.
El nostre repertori gira al voltant de l’havanera i la cançó de taverna amb
alguna pinzellada de la nova cançó. Els arrenjaments de cada cançó denoten
una identitat propia molt marcada i destaquen una gran varietat de ritmes
mediterranis.
En cada concert es busca la complicitat i la participació del públic amb una
posada en escena plena de sensibilitat i entrega.
Dia: dijous, 16 de juliol
Horari: a les 7 de la tarda
Lloc: Pati del Museu de la Pell

Obert a l’estiu
Concert

“Filferro trio”

a càrrec de

“Filferro trio”

És un grup del Bages i l’Anoia que dona la volta als grans èxits de la música
moderna adaptant-los al català. Mostrant així els temes que hem escoltat tota
la vida de tal manera que semblin fets aquí. Van començar a Youtube i va ser
tan bona l’acollida que no van tardar a fer el salt als escenaris, on han tocat
per tota la geografia catalana aquests últims anys amb filferro duet i ara des
de fa un temps recullen l’estela del duet original amb aquesta versió 2.0 que
tan bona rebuda està tenint arreu, ara en format trio. Interpreten L’Al•leluia, el
So del silenci, El final de countdown i un llarg etc... amb el que connecten dia
a dia amb els seus milers de seguidors/des!!!
Dies: dijous, 23 de juliol
Horari: a les 7 h de la tarda.
Lloc: Pati del Museu de la Pell
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Oper bert
vacances
www.igualadajove.cat

