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Els números i la cultura

Vivim, a gust o sense, en un món que “quantifica”, dóna o treu valor en funció d’aquest 
“números”. Tendim, de manera errònia i persistent, a mesurar l’èxit de qualsevol 
activitat segons la “quantia” que l’acompanya. Milers, cents de milers, milions… !

L’àmbit cultural a vegades no ha escapat d’aquest injustificable criteri. S’ha deixat que  
l’art quedi a l’intempèrie dels mercats, valorant-ne, només, els números gruixuts, sense 
matisos fins i subtils. Greu error!

En una presentació com la que teniu a les mans, els números només haurien  
d’exercir un paper anunciatiu, testimonial, per expressar la varietat de gèneres,els 
públics diversos, els espais de la ciutat, totes les edats, l’ampli ventall de les arts, els 
equipaments culturals… Cal sobretot que hi transpuï una sensació de nivell, qualitat 
i un indissimulat esperit d’aposta per la cultura, de cultura com a acte reivindicatiu 
i identitari, la cultura com una oportunitat social, la cultura com a la més gran 
revolució possible, la cultura com a refugi en època de tribulacions, la cultura com a 
element d’igualtat i com a motor de transformació. Aquest és el verdader sentit de les 
“quantitats” ofertades.

En aquesta hora magnífica que viu la ciutat d’Igualada, trobeu en aquests papers una 
oferta rica i plural i l’esperit de voler ser, com a ciutat i estadants, una mica més cultes i, 
potser, una mica millors.

Josep Miserachs i Nadal 
Primer tinent d’alcalde d’Entorn i Promoció Cultural

salutació desembre
Exposicions

Activitats amb una durada
de més d’un dia 

 EXPOSICIÓ
Fins al 21 de desembre
K.L. Reich. La veu de l’infern nazi
Sala d’exposicions temporals del 
Museu de la Pell
L’exposició dóna a conèixer la 
novel·la més representativa de 
l’escriptor manresà Joaquim 
Amat-Piniella sobre la deportació 
dels republicans als camps nazis i 
la seva pròpia experiència viscuda 
a Mathausen. Una producció de 
l’Ajuntament de Manresa i el 
Memorial Democràtic amb la 
col·laboració de la Diputació de 
Barcelona i la Institució de les 
Lletres Catalanes.
Ho organitza: IMC – Museu de la Pell 
d’Igualada. 

 EXPOSICIÓ
Fins al 10 de gener 
Tots junts podem: escultura i 
fotografia
Isidre Escala Soteras
Biblioteca Central d’Igualada> 
Punt dels lectors. 3ª planta
Petita mostra del treball creatiu, 
segons la visió que té l’autor 
del seu entorn i la seva gent, 
realitzat en diferents disciplines 
artístiques.
Ho organitza: IMC – Biblioteca Central.

 EXPOSICIÓ
Fins al 16 de gener
Independència! a càrrec de Jordi 
Sanahuja
Sala de l’Escola Municipal d’Art 
Gaspar Camps 
Imatges plàstiques d’un poble 
oprimit que fa 300 anys que 
lluita per la seva llibertat. 
Un poble amb un futur ple 
d’esperances, d’il·lusions... 
de somnis fent-se realitat, 
d’independència!
Ho organitza: Escola Municipal d’Art Gaspar 
Camps.

  EXPOSICIÓ
Fins al 14 de desembre
Premi ciutat d’Igualada de 
creació artística Procopi Llucià 
Fotografia
La Sala - Sala Municipal d’Exposicions
Una selecció dels treballs 
presentats aquest any. El tema 
d’enguany “El Mercat Municipal 
de la Masuca: parades i botigues.
Ho organitza: IMC - La Sala. Hi col·labora 
l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada.
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desembre

5

desembre

PRESENTACIÓ DE LLIBRE
3 dc.>19 h>Biblioteca Central
Ètica i compromís social: Codi 
ètic i de bon govern de la 
Fundació Privada Àuria 
En el marc del dia de la 
discapacitat, la Fundació Privada 
Àuria presenta el Codi ètic i 
de bon govern, resultat d’un 
procés de treball que promou 
unes condiciones millors per 
a l’autonomia, la participació 
i la defensa dels drets de les 
persones amb discapacitat.
Ho organitzen: Fundació Privada Àuria i IMC 
– Biblioteca Central.

CLUB DE LECTURA EN CATALÀ
3 dc.>19 h>Biblioteca Central
A dalt tot està tranquil, de 
Gerbrand Bakker
Moderadora: Magda Bartrolí
Club adreçat a persones que 
vulguin practicar la lectura en la 
nostra llengua i conèixer l’obra 
d’autors catalans.
Activitat de continuïtat. Cal 
inscripció prèvia. 
Preu d’inscripció anual: 6 €
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central.

PRESENTACIÓ DE LLIBRE
4 dj.>19 h>Biblioteca Central
500 raons per parlar català, de 
David Pagès
Aquest llibre exposa mig miler 
d’arguments a favor del català, 
a càrrec de persones mot 
conegudes i nouvinguts, que han 
adoptat el català com a llengua 
del país que els acull. 
Amb motiu de la inauguració de 
l’exposició «El català, llengua 
d’Europa» 
Ho organitzen: Servei Local de Català i IMC 
– Biblioteca Central. 

TALLER
3 dc.>15.30 h>   
Llar d’infants municipal La Rosella
Ara t’ho explico... C de 
creativitat
A càrrec d’Arian Morera, artista 
i professora d’art, i Anna Garcia, 
contacontes.
Taller per a pares i mares en 
el qual, a partir d’un conte, es 
parlarà sobre la creativitat en els 
nens. S’oferirà  un punt de llibre 
amb lectures recomanades per 
als adults i per als infants.
Ho organitzen: IMC - Biblioteca Central i 
Llars d’infants municipals.

 EXPOSICIÓ
Del 2 al 19 de desembre
El català, llengua d’Europa
Biblioteca Central d’Igualada> 
Sala d’exposicions
Aquesta exposició, organitzada 
pel Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, mostra 
la vitalitat de la llengua catalana 
en el marc de les llengües 
d’Europa. Els continguts poden 
donar lloc a activitats sobre la 
llengua catalana i la seva situació 
en el marc europeu.
Ho organitzen: Servei de Català d’Igualada i 
Biblioteca Central d’Igualada. 

MÚSICA
2 dt.>22 h>Hot Blues
Jam - Session
Oberta a tots els músics de jazz 
que vulguin participar-hi i amb 
la col·laboració de professors i 
alumnes de l’Escola Municipal de 
Música d’Igualada. 
Preu: gratuït
Ho organitza: Escola Municipal de Música 
d’Igualada.

PESSEBRES
Inscripcions fins al 17 de desembre
XIV Concurs de pessebres
Més informació a 
stacaterinacarmeitravessies@
igualada.cat.
Ho organitza: A. VV. dels carrers de Santa 
Caterina, Carme i travessies d’Igualada, 
amb el suport de l’Institut Municipal de 
Cultura.

CONFERÈNCIA
1 dl.>18 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
Carolina Riba. 1.036 metres de 
vegetació
Una mirada diferent sobre el 
paisatge vegetal de l’Anoia
A partir d’un tall, des del punt 
més baix de la comarca fins per 
sobre els mil metres d’altitud, 
anirem resseguint les espècies 
més destacades i singulars. 
Ho organitza: AUGA.
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desembre

7

desembre
dijous 4>a les 20 h>  
Teatre Municipal l’Ateneu
La Festa dels Reis,  
patrimoni d’Igualada   
per a tota la humanitat
Presentació pública de la 
candidatura per tal que la Festa 
dels Reis d’Igualada pugui ser 
inscrita a la Llista Representativa 
del Patrimoni Cultural Immaterial 
de la Humanitat de la UNESCO.
L’acte comptarà a la taula amb: 
Marc Castells Berzosa, alcalde 
d’Igualada, un representant de 
la Direcció General de Patrimoni 
de la Generalitat de Catalunya, 
i Eduard Creus Vilarrubias 
representant de la Comissió de la 
Cavalcada de Reis.
En finalitzar l’acte, els assistents 
podran compartir un brindis per a una 
bona trajectòria de la candidatura.
Ho organitza: la Comissió Cavalcada dels 
Reis d'Igualada, FP, amb la col·laboració de 
l'Ajuntament d'Igualada.

desembre

CONCERT “Músiques de butxaca” 
5 dv.>23 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
Painomi
Grup de música català format per 
quatre noies joves. Amb cançons 
pròpies del seu disc «Estimat 
convidat» i peces versionades 
d’altres grups: Beatles, Sopa de 
Cabra o els Amics de les Arts. 
Preu: 10 €  Amb descomptes: 8 €
Venda d’entrades anticipades a  la 
secretaria de l’Ateneu. Aforament 
limitat.
Ho organitza: Ateneu Igualadí. 

TALLER 
6 ds.>de 10 a 12.30 h>Taller La 
Cel, passatge Capità Galí, 7 
Taller de decoració de vidre i 
espelmes
En aquest taller realitzarem 
diferents tècniques per decorar 
vidre i espelmes, perquè 
la teva teva taula de Nadal 
sigui increïble!
Taller limitat a 6 places.
Preu: 15 € amb el material 
Ho organitza: La Cel - Micronegocis-IMC.

 FIRA NADALENCA
6/7,13/14 i 20/21>  
pl. Ajuntament, c. Santa Maria, c. 
Born, pl. Pius XII
Fira nadalenca
Ho organitzen: Fira d’Igualada i Comissió de 
festes del Barri de la Font Vella.

 CINEMA
4, 18 dj.>20 h>   
sala de socis de l’Ateneu
Pantalla Oberta
Consulteu-ne la programació a 
www.ateneuigualadi.cat 
Entrada lliure.
Ho organitza: Cineclub Ateneu.

 EXPOSICIÓ 
Del 5 de desembre al 6 de gener
Col·lecció de pintures de Manuel 
Perera
Vestíbul de l’Ateneu Igualadí
Ho organitza: Ateneu Igualadí.
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desembre

9

desembre

VISITES GUIADES 
7 dg.>11.30 h>Museu de la Pell
Coneix el Museu de la Pell i Cal 
Granotes
Cada primer diumenge de mes, 
el Museu ofereix una visita guiada 
gratuïta a tots els espais: Univers 
de pell, L’ofici d’adober, L’home i 
l’aigua, i a l’antiga adoberia de Cal 
Granotes.
Preu: gratuït
Ho organitza: IMC-Museu de la Pell.

TITELLES
7 dg.>12.15 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
L’Estaquirot. La  Granja
Musical de creació pròpia, 
ambientat en una granja, en què 
passen coses estranyes i un petit 
conflicte, que ens faran mantenir 
l’atenció fins al final.
Preu: 6 €. Socis Xarxa: 5 €
Ho organitza: La Xarxa.

ESPAI DE TERTÚLIA
9 dt.>20 h>sala de socis de l’Ateneu
DdD Dimarts de diàlegs
Espai de tertúlia, debat i reflexió. 
Totes les qüestions guardaran 
alguna relació amb Igualada i 
es vol que, a partir d’una mirada 
global al tema escollit, es pugui 
acabar acotant a l’escala local. 
Ho organitzen: Ateneu Igualadí i DdD.

 MÚSICA
6/7,13/14 i 20/21>a la tarda> 
Plaça de l’Ajuntament
Cantades de nadales
Durant els caps de setmana de 
la Fira de Nadal,  diferents corals 
d’Igualada oferiran concerts de 
nadales al peu de l’arbre de la 
plaça de l’Ajuntament.
Ho organitza: Fira d’Igualada.  

BARRUFACINEMA 
10 dc.>18 h>Biblioteca Central
La història d’una gavina (i del 
gat que la va ensenyar a volar)
Adaptació del conte de Luís 
Sepúlveda.
Abans de morir per culpa d’un 
vessament de petroli, una gavina 
que ha post un ou demana tres 
favors a un gat: covar-lo, no 
menjar-se’l i ensenyar el pollet 
a volar. 25 anys de la Convenció 
sobre els Drets dels Infants
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central.

PRESENTACIÓ DE LLIBRE
11 dj.>19 h>Biblioteca Central
Coves catalanes llegendàries, de 
Gener Aymamí
Coves, avencs, forats, balmes, 
cavernes, grutes, caus... indiquen 
el lloc d’entrada al misteriós 
territori subterrani. Els mites i 
les llegendes resten com un dels 
aspectes més desconeguts del 
conjunt del folklore de Catalunya.
Ho organitzen: Servei Local de Català i IMC 
– Biblioteca Central.

TALLER
10 dc.>15,30 h>llar d’infants 
municipal La Rosella
Ara t’ho explico... E d’escola
A càrrec de Míriam Mas, mestra 
de l’escola Gabriel Castellà, i 
Anna Garcia, contacontes
Taller per a pares i mares en 
el qual, a partir d’un conte, 
es parlarà sobre el procés 
d’adaptació dels infants quan 
comencen P3. S’oferirà  un 
punt de llibre amb lectures 
recomanades per als adults i per 
als infants.
Ho organitzen: 
IMC - Biblioteca Central i 
Llars d’infants municipals.

 EXPOSICIÓ
Inauguració: dia 11 dj. a les 19.30 h
De l’11 de desembre a l’11 de gener 
Marta Viscarro. Interiorisme-
Exteriorisme
L’Empremta
Guanyadora del premi de disseny 
Gaspar Camps 2013
“L’espai conviu amb les persones. 
Els elements s’integren facilitant 
la relació entre nosaltres i el 
nostre entorn”. L’exposició és una 
invitació a conèixer alguns dels 
espais dissenyats al llarg de la 
seva trajectòria professional.
Ho organitza: Institut Municipal de Cultura.
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desembre

11

desembre
 EXPOSICIÓ
Del 12 de desembre al 7 de gener
15 poemes de Nadal 
Biblioteca Central d’Igualada> 
Vestíbul
Quinze textos de poetes catalans 
molt coneguts complementen un 
pessebre literari i original…
Aquesta exposició tanca les 
activitats del 15è aniversari de la 
Biblioteca (1999-2014).
Ho organitza: IMC – Biblioteca Central.

CLUB DE LECTURA INFANTIL
12 dv.>19 h>Biblioteca Central
L’escola buida, de Tahar Ben 
Jelloun
Moderadora: Francina Bacardit
Tertúlia de nens i nenes a partir de 
8 anys que han llegit tots el mateix 
llibre. Els nens han de passar 
uns dies abans per la Biblioteca a 
recollir-lo. 25 anys de la Convenció 
sobre els Drets dels Infants
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central amb 
la col·laboració de Tambali.

ESPECTACLE
12 dv.>19 h>Biblioteca Central
Cal Font: dels telers als llibres
A càrrec de Pep Farrés, Arian 
Morera i Bet Farrés
Narració complementada amb 
efectes molt visuals per evocar 
l’antiga fàbrica de Cal Font i 
el canvi viscut fins a arribar a 
l’actual Biblioteca.
En commemoració del 15è 
aniversari de la Biblioteca 
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central.

 EXPOSICIÓ
Inauguració: dia 12 dv. a les 20 h
Del 12 de desembre a l’11 de gener 
Exposició de pessebres 
Portal del Llevador
En aquesta mostra es podran 
veure uns diorames realitzats per:  
Miquel Aloy Sans, Enric Basas i 
Teixidó, Joan Escala i Soteras, Fray 
Jordi Marquet, Toni Guix i Estany, 
Jaume Sabater i Cardús,  Jaume 
Tasias i Valls, Josep M.Valls i 
Mora i  Pere Valls i Pujol, amb la 
col·laboració de Francesc Aloy.
També podrem gaudir d’un pesse-
bre tradicional realitzat per Tomàs 
Berzosa i Romero, Josep Carles i 
Miquel  i Josep Miñano i Prat.
Ho organitza: IMC. Hi col·labora Portal del 
Llevador. 

DANSA
13 ds.>19 h>Teatre de l’Aurora
Festa Nadal escola Luna Mora
Les alumnes de l’escola ens fan una 
mostra de les coreografies que elles 
mateixes han realitzat a les classes: 
Des de les més petites de 6 anys 
a les més grans. Les professores 
també donaran un toc de color a 
aquesta tarda de desembre.
Preu: 5 € amb infusió i galetes 
artesanals
Ho organitza: Escuela de Danza Oriental 
Luna Mora.

MÚSICA
14 dg.>19 h>Teatre de l’Aurora
Barrock’n’roll
Als seus concerts, la formació 
Barrock’n’roll combina 
l’elegància de la música 
clàssica amb l’energia del rock, 
interpretant amb instruments de 
cambra grans èxits del pop rock 
actuals, alternades amb peces de 
compositors del barroc musical.
Preu: 10 € i 8 €        
Ho organitzen: Joventuts musicals 
d’Igualada i Teatre de l’Aurora.

TALLER
13 ds.>11 h>Biblioteca Central
Massatge infantil
A càrrec de Montserrat Albareda
Taller pràctic per a pares i mares, 
que hi han d’assistir amb els seus 
fills. S’oferirà un punt de llibre 
amb lectures recomanades per a 
adults i infants.
Places limitades. Cal inscriure-
s’hi prèviament a la Biblioteca.
Dins els tallers Ara t’ho explico... 
Ho organitzen: IMC - Biblioteca Central i 
Llars d’infants municipals.

CLUB DE FILOSOFIA
13 ds.>11 h>Biblioteca Central 
El malestar en la civilització, de 
Sigmund Freud
Moderador: Rafa Carmona
Espai de reflexió i tertúlia a 
l’entorn de la lectura d’un text 
filosòfic. Cal inscripció prèvia. 
Preu d’inscripció anual: 6 €
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central.

TALLER 
13 ds.>de 17 a 18 h>Taller La Cel, 
Passatge Capità Galí nº7
Taller de ninots de neu
Treballarem amb materials per 
elaborar un ninot de neu amb una 
torreta, de forma molt creativa!
Preu: 7 € amb el material - 
Edats: de 3 a 12 anys.
Ho organitzen: La  Cel - Micronegocis - IMC.
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desembre
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MÚSICA
13 ds.>21 h>Teatre Municipal 
l’Ateneu
Joan Chamorro. La màgia de la veu
Joan Chamorro ens proposa una nit 
amb petits i joves grans talents del 
jazz. Per una banda, el reconegut 
saxofonista oferirà un tribut a la 
veu a través d’ Andrea Motis,Eva 

Fernández, Magalí Datzira i Rita 
Payés; totes elles provinents del 
planter de la Sant Andreu Jazz 
Band. Un concert de jazz vocal 
amb arranjaments especials per 
a l’ocasió, on la veu n’és l’absoluta 
protagonista i que ens servirà, a 
més, per gaudir de les veus de 
les quatre joves jazzwomen en un 
mateix escenari, cada una de les 
quals ha estat presentada amb un 
CD en el si de la col·lecció Joan 
Chamorro presenta.

Per altra banda, també pujarà a 
l’escenari acompanyat de la Sant 
Andreu Jazz Band, la big band 
més jove d’Europa. Dirigida per 
Joan Chamorro, la formació es 
presentarà amb un repertori renovat 
i amb les veus d’Alba Armengou, 
Edu Ferrer, Paula Berzal, Elia 
Bastida, Elsa Armengou, Ruth 
Marguenda, Helena Pañart, Abril 
Sauri, Alba Esteban i Carla Motis. 
Preu: 18 i 15 €
Ho organitza: Institut Municipal de Cultura.

CONFERÈNCIA
16 dt.>19 h>Biblioteca Central 
Anunciació i Epifania: 
feminització i desposseïment de 
la dona
A càrrec de Joan Campàs 
Montaner
Amb la reforma gregoriana i la 
imposició del matrimoni monògam 
indissoluble, es gesta al si de 
l’Església la subordinació de les 
dones. 
El ponent és professor d’art 
contemporani, art digital i 
escriptures hipertextuals de la 
UOC.
Ho organitzen: IMC – Biblioteca Central i 
UOC Alumni.

CONFERÈNCIA
16 dt.>19 h>IG-NOVA
“La otra cara del déficit: 
historias de resistencia”
Carlos Chimpen, Dr. en psicologia 
i president de l’Asociación 
Española de Terapia Narrativa, 
ens parlarà sobre com fer visible 
l’invisible a psicoteràpia, posant 
sobre la taula les formes de 
sotmetiment cultural que es 
relacionen amb els anomenats 
trastorns mentals.
Organitza: Associació de Psicòlogues i 
Psicòlegs de l’Anoia.

MÚSICA
16 dt.>21 h>Hot Blues
Concert dels Combos i la Big 
Band de l’Escola Municipal de 
Música
En aquests concerts, els alumnes 
viuen l’experiència de tocar en 
públic i poden mostrar el treball 
de conjunt realitzat durant el 
trimestre.
Preu: gratuït
Ho organitza: Escola Municipal de Música 
d’Igualada.

CONFERÈNCIA
15 dl.>18 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
Jehane El gorri Ennammali. Un 
casament marroquí. Preparació i 
cerimònia.
Com dur a terme els rituals, 
les fases d’un casament, la 
gastronomia i la situació de la 
dona. Revelar tots els secrets del 
procés de confecció d’un Kaftan, 
vestit únic, ornamentat i lluït tant 
per la núvia com per les dones 
convidades a la cerimònia.
Ho organitza: AUGA.
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desembre

15

desembreBARRUFACINEMA 
17 dc.>18 h>Biblioteca Central
Yoko 
Dirigida a Alemanya (2012) per 
Franziska Buch.
Pia troba un animal blanc i 
llanós i l’amaga a la seva família. 
L’animal es diu Yoko i és un petit 
ieti de l’Himàlaia que té capacitats 
místiques.
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central.

TALLER
18 dj.>10 h>Biblioteca Central
Descobreix la biblioteca virtual
Taller per descobrir els recursos 
de la web de la Xarxa de 
Biblioteques: buscar un llibre, 
renovar els documents prestats, 
descarregar-se audiollibres, 
consultar enciclopèdies 
electròniques, etc.
Activitat gratuïta. Cal inscripció 
prèvia. Places limitades.
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central.

BINGO SOLIDARI
18 dj.>17 h>edifici de la  Creu 
Roja Anoia
Bingo solidari al Casal de la gent 
gran del barri Set Camins
Dins dels actes de la Campanya 
de recollida de joguines, les àvies 
i els avis del casal han preparat 
un bingo solidari per recollir 
diners i poder comprar joguines 
per als infants de la comarca.
Ho organitza: Creu Roja Anoia.

MARATÓ DE JOGUINES
19 dv.>de 10 a 22 h>  
La Sala (pl. de Cal Font)
Marató de la campanya de 
recollida de joguines
Enguany es celebra la 25a. 
edició de la Marató de recollida 
de joguines, amb l’objectiu que 
cap nen de la comarca es quedi 
sense una joguina nova la nit 
màgica de Reis.
Ho organitza: Creu Roja Anoia.
 

 MÚSICA
Del 17 al 23>de les 17.30 h a les 
21 h>Escola Municipal de Música 
d’Igualada
Setmana de concerts d’alumnes 
de l’EMMI
En aquests concerts, els alumnes 
viuen l’experiència de tocar en 
públic i poden mostrar el treball 
realitzat durant el trimestre.
Preu: gratuït
Ho organitza: Escola Municipal de Música 
d’Igualada.

MUSICA
19 dv.>20 h>   
plaça de l’Ajuntament
Tradicional cantada de nadales
Amb la participació de les corals 
de la ciutat. 
Directora: Laia Cuadras (Coral 
Mig To)
Hi col·labora: Gremi de Flequers 
de la Comarca de l’Anoia.
Ho organitzen: Institut Municipal de Cultura 
i Comissió de Festes.

 TEATRE D’OBJECTES
19 dv. i 20 ds>21 h>  
Teatre de l’Aurora
L’avar, de Molière. Cia Pelmànec
Torna a l’Aurora, de la mà de la 
prestigiosa companyia Pelmànec, 
un espectacle multipremiat i 
de gran èxit internacional. Una 
adaptació original i divertida del 
clàssic, que ja és un referent 
mundial del teatre d’objectes.
Preu: 15 € i 12 €        
Ho organitza: Teatre de l’Aurora.

 EXPOSICIÓ
Inauguració: dia 19 dv. a les 19  h   
Del 19 de desembre a l’11 de 
gener 
Neus Brunet. Visions igualadines 
i de sobretaula (olis)
La Sala - Sala Municipal 
d’Exposicions
En aquesta exposició podrem 
veure l’essència de la Igualada 
més emblemàtica en el 
temes urbans. En les natures 
mortes calen poques paraules 
per entendre-les. Tan sols 
contemplant-les descobrirem 
en la seva profunditat el seu 
missatge ocult i misteriós.
Ho organitza: IMC - La Sala.
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desembreCONCERT 
20 ds.>12 h>   
Teatre municipal l’Ateneu
Concert de Nadal de la coral 
Gatzara
La Coral Infantil Gatzara 
d’Igualada us convida al seu 
concert de Nadal, on podreu 
gaudir de les cançons treballades 
durant aquest primer trimestre 
del curs.
Preu: 3 €
Ho organitza: Coral Infantil Gatzara.

CAGA TIÓ
20 ds.>12 h>Al parc de Vallbona
Festa d’hivern
Es farà el caga tió, que cagarà 
regals per als infants. Hi haurà 
xocolatada, paradetes i diferents 
tallers infantils, (prèvia inscripció: 
barrisetcamins@hotmail.com). 
Per a més informació: Associació 
SET Camins facebook
Ho organitza: Associació de veïns del barri 
de Set Camins.

 TALLERS
20, 24, 27 i 31>a partir de les 17 h> 
Taller La Cel
Temps per als pares sense els 
menuts
Farem un taller plàstic. Ens farem 
el berenar i berenarem, i farem 
una activitat creativa-educativa.
Així els pares disposeu de 
llibertat en dies tan assenyalats i 
amb tantes coses per preparar i 
organitzar.
Preu: 1 dia: 17 €; 2 dies: 29 €; 
3 dies: 39 €; 4 dies: 47 €. Els 
preus inclouen berenar + material 
tallers i activitats)
Edats: de 3 a 10 anys.
Ho organitzen: La Cel - Micronegocis-IMC.

FESTA SOLIDÀRIA
19 dv.>de les 24 a les 3 h>  
La Sala (pl. de Cal Font)
Festa solidària campanya de 
recollida de joguines
Per celebrar la 25 a. edició de la 
Marató de recollida de joguines, 
aquest any hi haurà una festa a 
l’espai La Sala. Part de l’entrada 
anirà en benefici de la campanya. 
Ho organitzen: Events i Creu Roja Anoia.
  

ARTESANIA
20 ds.>carrer de Sant Agustí.
Aparador
Una desena de comerços tancats 
tornaran a apujar la persiana 
acollint als seus aparadors una 
exhibició de diferents productes 
d’artesania. Es podran comprar 
els articles, en un taulell col·locat 
a tocar en els seus aparadors. 
Venda els caps de setmana
Ho organitza: Associació de veïns i comer-
ciants Sant Agustí.

POESIA
20 ds.>20 h>   
Adoberia de Cal Granotes
Cicle DePellSensible
El Poema de Nadal de Josep M. de 
Sagarra, amb Joan Massotkleiner, 
veu i Pau Figueras, guitarra
Preu 6 € / 8 €
Ho organitzen: IMC i Programa de millora 
del Barri de Sant Agustí.

MÚSICA
20 ds.>21 h>església de l’Escola 
Pia d’Igualada
Concert de Nadal de la Coral 
Juvenil Xalest
Com cada any, pels voltants 
de nadal, la Coral Xalest fa 
un concert mostra del treball 
realitzat des de l’inici de curs, 
amb nadales i repertori variat. 
Enguany, peces de Toldrà i 
d’altres compositors moderns 
europeus.
Preu: gratuït
Ho organitza: Coral Juvenil Xalest.

 TEATRE
21 dg.>11.45 h (2 hores)>26 dv.>18 h 
(3 hores) 28 dg.>11.45 h (2 
hores)>Teatre Municipal l’Ateneu
Els Pastorets.
Des de l’any 1959 l’Esbart Igualadí 
representa aquesta obra.
Un somni d’infants. El somni de 
dos vailets en una nit màgica com 
és la de Nadal.
Preu: adults 14 € - pensionistes 9 € 
-  nens fins a 12 anys 6 €
Ho organitza: Esbart Igualadí.

CULTURA EN FAMÍLIA
21 dg.>12 h>Museu de la Pell
Fem paper per a postals de 
Nadal
Al Museu-Molí Paperer de 
Capellades es fabrica, a mà, paper 
de gran qualitat. En aquest taller 
aprendrem a fer-ne per felicitar el 
Nadal amb una postal ben original. 
Vols venir a fer la teva?
Preu: gratuït
Ho organitza: IMC – Museu de la Pell en 
col·laboració amb el Museu-Molí Paperer 
de Capellades.
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desembre
ÀNIMA. 
III FESTIVAL DE MÚSICA SACRA
21 dg.>18 h>Basílica de Santa Maria
Concert  de Nadal. J.S. Bach: 
Magnificat i la Cantata Jauchzet, 
Frohlocket de l’oratori de Nadal
Amb l’Orquestra Terres de Marca, 
cors Exaudio i Cor d’Homes 
d’Igualada, amb els solistes 
Ximena Agurto, Montserrat 
Bertral, Carles Prat i Tomàs Maxé, 
sota la direcció de Daniel Mestre. 
Preu: gratuït
Ho organitza: Institut Municipal de Cultura.

TEATRE D’OBJECTES
21 dg.>19 h>Teatre de l’Aurora
L’avar, de Molière. Cia. Pelmànec
Torna a l’Aurora, de la mà de la 
prestigiosa companyia Pelmànec, 
un espectacle multipremiat i 
de gran èxit internacional. Una 
adaptació original i divertida 
del clàssic que ja és un referent 
mundial del teatre d’objectes.
Preu: 15 € i 12 €        
Ho organitza: Teatre de l’Aurora.

LLIURAMENT DE PREMIS
22 dl.>19.30 h>Biblioteca Central
XIV Concurs de pessebres
Ho organitza: A. VV. dels carrers de Santa 
Caterina, Carme i travessies d’Igualada, 
amb el suport de l’Institut Municipal de 
Cultura.

CONCERT
22 dl.>20.30 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
Johann Strauss.    
Gran concert d’Any Nou
La Strauss Festival Orchestra 
oferirà els títols més coneguts  
del músic austríac com Napoleó, 
Festa de les flors, Klipp Klapp, El 
vals de l’emperador o Champagne. 
No faltarà el vals més cèlebre 
de tots, El Bell Danubi blau, ni la 
marxa Radetzky que sol tancar 
la vetllada. Acompanyats per la 
Strauss Festival Dance Ensemble.
Preu: 27€ (butaques numerades) 
i 23€ (no numerades)
Ho organitza: Eurospectacles. 
Hi col·labora: Institut Municipal de Cultura.

MÚSICA
25 dj.>20.30>   
Teatre Municipal l’Ateneu
Concert de Nadal de la Jove 
Orquestra Simfònica de l’Anoia
Les melodies nadalenques ens 
arriben de les mans dels nostres 
joves músics i  els solistes 
Assumpció Linares (soprano) 
Joan Eudald Castelltort (tenor) i 
la direcció a càrrec d’Albert Gumí 
i David Riba.
Preu: 5 €
Ho organitza: Jove Orquestra Simfònica de 
l’Anoia.

MÚSICA
26 dv.>12.30 h>   
Basílica de Sta. Maria
Concert de Sant Esteve. 
MIXTURES - Textures musicals 
amb els cinc sentits
Aquest any el tradicional 
concert de Sant Esteve canvia 
d’escenari. Mixtures és un 
espectacle musical, amb petites 
pinzellades reservades a tots els 
sentits. 
Preu: 7€

Ho organitzen: Coral Mixta d’Igualada i 
l’Ajuntament d’Igualada

 CAGA TIÓ 
Del 27 al 31 de desembre,   
complex esportiu Les Comes
Torneig de nadal Caga Tió 
Ho organitza: PME Igualada.

 SALÓ DE LA INFÀNCIA 
Del 27 de desembre al 4 de gener> 
de 10.30 a 19.30 h>  
edifici Cal Carner
Un Saló sonat!
Activitat lúdica i educativa, 
amb activitats diverses (tallers, 
inflables, espai d’aventura…) per 
a infants i les seves famílies
Preu: 3.50 € (abonament 4 dies, 
11 €), de 3 a 12 anys.
Ho organitza: Departament de Joventut – 
Ajuntament d’Igualada.
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TEATRE FAMILIAR
27 ds.>19 h>Teatre de l’Aurora
El país del pa amb tomàquet, de 
la Companyia del príncep Totilau
Dues extraterrestres que han 
estat un any a l’escola tornen al 
seu planeta per explicar-los les 
festes i tradicions catalanes.
Preu: 8 € i 6 €        
Ho organitza: Teatre de l’Aurora.

MERCATS
28 dg.>el matí>Passeig Verdaguer
Mercat mensual d’Antiguitats, 
col·leccionisme, art i artesania 
Ho organitza: Fira d’Igualada.

TEATRE FAMILIAR
28 dg.>12 h>Teatre de l’Aurora
El país del pa amb tomàquet, de 
la Companyia del príncep Totilau
Dues extraterrestres que han 
estat un any a l’escola tornen al 
seu planeta per explicar-los les 
festes i tradicions catalanes.
Preu: 8 € i 6 €        
Ho organitza: Teatre de l’Aurora.

FESTIVAL INFANTIL I   
ARRIBADA DEL PATGE FARUK
28 dg.>18.30 h>Al pavelló   
poliesportiu de les Comes
Arribada del Patge Faruk
Festival infantil amb el grup 
d’animació de Pep Callau amb 
l’espectacle “Pepsicolen”.
Acte seguit, a les 8 del vespre, 
arribada del Patge Faruk.
(Obertura del pavelló a les 6 de la 
tarda - Aforament limitat)
Ho organitza: Comissió Cavalcada dels Reis 
d’Igualada FP.

 MISSATGES RADIOFÒNICS
Del 29 de desembre al 5 de 
gener>Ràdio Igualada emissora 
municipal. 103.2 de l’FM
Missatges radiofònics   
del Patge Faruk
El model del missatge es pot 
descarregar des del web dels Reis. 
www.reisdigualada.cat o recollir-
lo en qualsevol d’aquests llocs: 
Alícia Balsells, c/Nou, 46; L’art 
de la llum, rambla de Sant Isidre, 
23; Copisteria Rambles, carrer 
de Sant Josep, 9; i a la mateixa 
emissora, carrer Lleida, 78
(*) Els missatges per al dia 1 de 
gener hauran de lliurar-se com a 
màxim el dia 30 al matí.
Ho organitza: Comissió Cavalcada dels Reis 
d’Igualada FP.

gener
LLIURAMENT DE LES CARTES
1 dj.>10.30 a 14.30 h>Al Teatre 
Municipal l’Ateneu
Lliurament de les cartes
Recepció del Patge Faruk de 
les cartes dels nens i les nenes 
destinades als tres Reis d’Orient.
Podeu trobar la carta que més 
ajuda als Reis d’Igualada a 
llibreries i altres comerços.
Més informació: www.
reisdigualada.cat
Ho organitza: Comissió Cavalcada dels Reis 
d’Igualada FP.

 RECEPCIÓ DE PAQUETS 
2 dv. 3 ds. i 4 dg. (*) de les 18 
a les 22 h, c. Mestre Montaner, 
núm. 99. (edifici Ignasi Carner)
Lliurament de paquets
(*) Passada aquesta hora no 
serà possible admetre cap altre 
paquet. Més informació:   
www.reisdigualada.cat
Ho organitza: Comissió Cavalcada dels Reis 
d’Igualada FP.

ESPECTACLE
3 ds.>a les 18 h, 18.35 h i a les 
19.10 h>plaça de l’Ajuntament
Carilló, de la Cia. La Tal
Tic-tac, tic-tac...Ding, dong, 
ding, dong. Sona la música del 
carilló per donar la benvinguda 
al nou any. Els engranatges es 
mouen i diversos personatges 
surten d’aquest rellotge gegant i 
expliquen històries de cavallers, 
pallassos i de Nadal. 
Ho organitza: Institut Municipal de Cultura.
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4 dg.>11.45 h (2 hores)>18 h>(3 
hores) 11 dg.>11.45 h (2 hores)  
Teatre Municipal l’Ateneu.
Els Pastorets.
Des de l’any 1959 l’Esbart Igualadí 
representa aquesta obra.
Un somni d’infants. El somni de 
dos vailets en una nit màgica com 
és la de Nadal.
Per a més informació: www.
elspastorets.com
Preu: adults 14 € - pensionistes 9 
€ -  nens fins a 12 anys 6 €
Ho organitza: Esbart Igualadí. MÚSICA

4 dg.>18 h>   
Basílica de Santa Maria
Concert d’orgue de Joan 
Paradell i Solé
L’organista titular de la Capella 
Musical Pontifícia “Sistina” del 
Vaticà oferirà composicions 
de  J.S.Bach, Candotti, Verdi, 
Guilmant i Urteaga.
Preu: gratuït
Ho organitza: Institut Municipal de Cultura.

TEATRE FAMILIAR
4 dg.>19 h>Teatre de l’Aurora
Enciclopèdia baixeta de la nit, de 
les 2princesesbarbudes
Un espectacle musical per a tota 
la família fet amb instruments 
100% de joguina amb què 
descobrirem tots els elements 
imprescindibles per passar una 
bona nit.
Preu: 8 € i 6 €        
Ho organitza: Teatre de l’Aurora.

CAVALCADA DELS REIS
5 dl.>17.30 h>davant de l’antic 
hospital
Arribada de la Cavalcada de Ses 
Majestats els Reis d’Orient 
A les 17.15 h petita actuació 
de les bandes i rebuda de les 
autoritats locals a Ses Majestats 
els Reis d’Orient.
Acompanyament de les bandes: 
Banda de Música d’Igualada i la 
Unió Filharmònica d’Amposta
Acte seguit, inici de la cavalcada 
amb el següent recorregut:
Passeig Verdaguer (cantonada 
Joaquima de Vedruna), av. 
Montserrat, av. de Caresmar, c/ 
de la Soledat, plaça del Rei, c/ de 
Sant Jordi, rambla del General 
Vives, rambla de Sant Isidre, rbla. 
Nova, c/ de Sant Ferran i plaça 
Castells.
Més informació:    
www.reisdigualada.cat
Ho organitza: Comissió Cavalcada dels Reis 
d’Igualada FP.

FIRA
6 dc.>el matí>passeig Verdaguer
Fira de Reis 
Ho organitza: Fira d’Igualada.

MERCATS
6 dc.>el matí>plaça de Cal Font
Mercat d’antiguitats i 
col·leccionisme
Ho organitza: Fira d’Igualada.

 CINEMA    
9 dv. 30 dv.>a les 22.30 h>
11 dg.>a les 18 h>  
Teatre Municipal l’Ateneu
Cineclub Ateneu
Per rebre’n informació podeu 
contactar amb  
cineclub@ateneuigualadi.org. 
Ho organitza: Cineclub Ateneu.

TEATRE FAMILIAR
3 ds.>19 h>Teatre de l’Aurora
Enciclopèdia baixeta de la nit, de 
les 2princesesbarbudes
Un espectacle musical per a tota 
la família fet amb instruments 
100% de joguina amb què 
descobrirem tots els elements 
imprescindibles per passar una 
bona nit.
Preu: 8 € i 6 €        
Ho organitza: Teatre de l’Aurora.

VISITES GUIADES 
4 dg.>11.30 h>Museu de la Pell
Coneix el Museu de la Pell i Cal 
Granotes
Cada primer diumenge de mes el 
Museu ofereix una visita guiada 
gratuïta a tots els espais: Univers 
de pell, L’ofici d’adober, L’home i 
l’aigua, i a l’antiga adoberia de Cal 
Granotes.
Preu: gratuït
Ho organitza: IMC-Museu de la Pell.
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MÚSICA
10 ds.>18.30 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
Tradicional concert de Reis de la 
coral infantil Els Verdums
Us hi convidem per gaudir d’un 
repertori que us agradarà molt.
Preu: gratuït
Ho organitza: Coral Infantil Els Verdums.

 EXPOSICIÓ
Del 12 al 31 de gener
Animal!
Biblioteca Central d’Igualada> 
Vestíbul
Mostra literària i fotogràfica 
sobre animals per difondre 
textos de la literatura popular i 
tradicional i també de la culta, a 
través de la mirada fotogràfica 
de Tanit Plana. Els animals s’han 
trobat protagonitzant rondalles, 
mitologies, poesies, bestiaris, 
llegendes, creences, tractats… 
Ho organitza: IMC – Biblioteca Central.

CONFERÈNCIA - REPRESENTACIÓ
12 dl.>18 h>Teatre Municipal 
l’Ateneu
Antonino Mestres.  Els Pastorets 
de Calaf. 90 anys de teatre 
popular
Ja fa 90 anys que es van començar 
a representar els Pastorets a 
Calaf. Avui en dia són uns dels més 
visitats de Catalunya, per la seva 
espectacularitat. Gairebé tota la 
gent de Calaf en un moment o altre 
hi ha passat.
Ho organitza: AUGA.

 EXPOSICIÓ
Del 13 de gener al 14 de març
Matèria amb llum i forma
Lourdes Busquets
Biblioteca Central d’Igualada> 
Punt dels lectors. 3ª planta
Mirar. Mirar de veritat i copsar 
una realitat sense límits. 
Manifestar l’escena més subtil 
de l’estat emotiu d’un moment 
irrepetible i traslladar-lo als 
quadres, amb el carbó, la pintura 
acrílica o l’oli.
Ho organitza: IMC – Biblioteca Central.

CINEMA EN VERSIÓ ORIGINAL
13 dt.>18 h>Biblioteca Central
Cry Freedom
Projecció de la pel·lícula basada 
en la novel·la de Donald Woods 
que es comentarà en el club de 
lectura en anglès. Dirigida per 
Richard Attenborough (1987), 
explora els problemes de 
discriminació, corrupció política i 
violència a Sud-àfrica durant els 
anys setanta. 
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central.

XERRADA
13 dt.>20.30 h>   
sala de socis de l’Ateneu
Internet segura.    
Les xarxes socials
A càrrec dels Mossos d’Esquadra 
Anoia.
Ho organitza: AMPA Escoles de l’Ateneu 
Igualadí.

CLUB DE LECTURA EN CATALÀ
14 dc.>19 h>Biblioteca Central
La tieta Mame, de Patrick Dennis
Moderadora: Magda Bartrolí
Club adreçat a persones que 
vulguin practicar la lectura en la 
nostra llengua i conèixer l’obra 
d’autors catalans. Activitat de 
continuïtat. Cal inscripció prèvia. 
Preu d’inscripció anual: 6 € 

Ho organitza: IMC - Biblioteca Central.

TALLER
15 dj.>10 h>Biblioteca Central
Descobreix la biblioteca virtual
Taller per descobrir els recursos 
de la web de la Xarxa de 
Biblioteques: buscar un llibre, 
renovar els documents prestats, 
descarregar-se audiollibres, 
consultar enciclopèdies 
electròniques, etc.
Activitat gratuïta. Cal inscripció 
prèvia. Places limitades.
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central.

 CINEMA
15, 29 dj.>20 h>sala de socis de 
l’Ateneu
Pantalla Oberta
Consulteu-ne la programació a 
www.ateneuigualadi.cat
Preu: gratuït 
Ho organitza: Cineclub Ateneu.

CLUB DE LECTURA INFANTIL
16 dv.>19 h>Biblioteca Central
El llibre de les bèsties, de 
Ramon Llull
Moderadora: Francina Bacardit
Tertúlia de nens i nenes a partir 
de 8 anys que han llegit tots el 
mateix llibre. Els nens han de 
passar uns dies abans per la 
Biblioteca a recollir-lo.
Complementa l’exposició 
«Animal!», que presenta clàssics 
de la literatura per mitjà de cinc 
animals: el llop, l’àguila, el tauró, 
el gripau i el drac.
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central.
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 EXPOSICIÓ
Inauguració: dia 16 dv. a les 19 h   
Del 16 de gener a l’1 de febrer 
Juan Francisco González 
La Sala - Sala Municipal 
d’Exposicions
Selecció de dibuixos i pintures de 
temes fantàstics com: gegants, 
guerrers emmascarats, serps, 
felins...
Ho organitza: IMC - La Sala.

CONFERÈNCIA I PRESENTACIÓ 
FESTES TRES TOMBS
16 dv.>20 h>   
saló de sessions de l’Ajuntament 
Presentació de les festes 
gremials,  banderers, pubilla 
i dames d’honor , amb un acte 
acadèmic a càrrec de Pere 
Carles i Freixes.
Els banderers d´enguany són: 
Jaume Pons i Genovés, portador 
de la bandera petita, i Jordi Pons 
i Genovés, portador de la bandera 
gran. La pubilla és la Blanca Jorba 
i Riba i les dames d’honor,  les  
seves  germanes  Magda i Berta.
Ho organitza: Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada.

TEATRE
16 dv.>21 h.>   
Teatre Municipal l’Ateneu 
Llibert 
Premi Crítica Serra d’Or de Teatre 2014
La història d’una mare que relata 
els 15 dies de la vida del seu 
fill i com passa, de l’explosió 
de felicitat de saber que està 
embarassada, fins a la conclusió 
que el millor que li pot passar al 
seu fill és que es mori. 
Preu: 15 €
Ho organitza: Institut Municipal de Cultura.

OFICI
17 ds.>11 h>basílica de Santa Maria 
Solemne ofici de Sant Antoni 
Abat, concelebrat  pels rectors 
de Santa Maria, Soledat i 
Sagrada Familia.
Ho organitza: Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada.

CERCAVILA
17ds.>18 h>carrers de la ciutat   
Tradicional cercavila nocturna
En tornar les banderes a la 
casa dels banderers, aquests 
obsequiaran amb coca i barreja.
Ho organitza: Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada.

DANSA
17 ds.>21 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
Ballet de San Petersburg.  
El llac dels cignes
Una captivadora història d’amor: 
un príncep, una bella princesa 
transformada en cigne pel conjur 
d’un bruixot, un engany mortal, 
el virtuós doble paper d’Odette/
Odile, la força de la música de 
Txaikovski, converteixen El Llac 
dels Cignes en una experiència 
única. Un autèntic ballet clàssic 
aclamat pel públic arreu del món. 
Amb 40 ballarins en escena. 
Preu: 30€ (butaques numerades) 
i 25€ (no numerades) 
Ho organitza: Eurospectacles. 
Hi col·labora: Institut Municipal de Cultura.
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TRES TOMBS
18 dg.>12 h>carrers de la ciutat
Inici dels 193 Tres Tombs 
d’Igualada
Recorregut: pl. Castells, av. 
Balmes, c/ de Joan Maragall, pg. 
Verdaguer, c/ Òdena, rbla. Sant 
Isidre, rbla. Nova i Sant Ferran.
Ho organitza: Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada. ÀNIMA.     

III FESTIVAL DE MÚSICA SACRA
18 dg.>18 h>   
església dels caputxins
SEKRETS: Canta, ànima, a la 
lloança de Déu
Les Nou Àries  alemanyes de 
G.F. Händel, amb Olga Miracle, 
soprano; Miquel Córdoba, violí; 
Joan Codina, flauta travessera i 
Joan Castillo, orgue
Joan Codina, flauta travessera
Joan Castillo, orgue
Preu: gratuït
Ho organitza: Institut Municipal de Cultura.

INFANTIL
18 dg.>18 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
Nova funció de la Fundació 
Xarxa d’espectacles Infantils i 
Juvenils.
Vegeu programa. 
Preu: 6 €. Socis Xarxa: 5 €
Ho organitza: La Xarxa.

CONFERÈNCIA
19 dl.>18 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
Albert Tulleuda. El Museu 
d’Igualada. Arrels i futur
Ara fa 60 anys que es va fundar 
el Museu de la Pell. 5 any abans 
ho va fer el museu de la ciutat. 
Avui en dia és un dels museus de 
Catalunya fora de l’àrea urbana 
de Barcelona que rep més visites.
Ho organitza: AUGA.

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
19 dl.>19 h>Biblioteca Central
Cry Freedom, de John Briley
Moderadora: Judith Rovira
Trobada de persones amb un 
nivell mitjà d’anglès, que han 
llegit el mateix llibre i que el 
comenten en aquesta llengua. 
Cal inscripció prèvia.
Preu d’inscripció anual: 6 €
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central.

CLUB DE LECTURA EN CATALÀ 
FÀCIL 
20 dt.>19 h>Biblioteca Central
L’home invisible, de H.G. Wells
Tertúlia per a persones que volen 
practicar el català, a partir del 
comentari del llibre que han llegit 
a casa.   
Moderadora: Sílvia Martorell
Cal inscripció prèvia.
Preu d’inscripció anual: 6 €
Ho organitzen: Servei Local de Català i IMC 
- Biblioteca Central.

BARRUFACINEMA 
21 dc.>18 h>Biblioteca Central
Les aventures dels cinc 
Adaptació basada en la saga 
d’Enid Blyton. 
Durant unes vacances d’estiu, 
cinc amics viuen diverses 
aventures. En la primera, la 
d’una nova font d’energia que ha 
descobert el tiet Quentin. 
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central.

CLUB DE LECTURA TERRITORI 
FANTÀSTIC
21 dc.>19 h>Biblioteca Central
Els savage, de Matt Whyman
Moderadora: Eva Sabaté.
Club crossover per a persones 
majors de 14 anys, interessades 
en la literatura fantàstica i la 
ciència ficció.
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central.

 EXPOSICIÓ
Del 21 de gener al 20 de febrer
Inauguració: dia 21 dc. a les 19.30 h 
Josep Mensa. Passió per la 
fotografia
Sala de l’Escola Municipal d’Art 
Gaspar Camps 
Fotografies de diverses 
temàtiques, algunes de les 
quals han estat premiades 
en concursos nacionals i 
internacionals, realitzades durant 
els darrers 5 anys.
Ho organitza: Escola Municipal d’Art Gaspar 
Camps.
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 CLUB DE LECTURA
22 i 29 dj.>19 h>Biblioteca Central
Caperucita en Manhattan, de 
Carmen Martín Gaite
Moderadora: Maria Enrich
Activitat de continuïtat. Cal 
inscripció prèvia.
Preu d’inscripció anual: 6 €
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central.

CLUB DE FILOSOFIA
24 ds.>11 h>Biblioteca Central
Si això és un home, de Primo Levi
Moderador: Rafa Carmona
Espai de reflexió i de tertúlia a 
l’entorn de la lectura d’un text 
filosòfic. Cal inscripció prèvia.
Preu d’inscripció anual: 6 €
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central.

ÀNIMA.     
III FESTIVAL DE MÚSICA SACRA
25 dg.>18 h>   
església dels Caputxins
QUATUOR VOCUM: Déjà-vu
Una confrontació estilística de 
textos sacres dels segles XVI i XX, 
per a quartet vocal a capella, amb 
Júlia Sesé, soprano, Montserrat 
Bertral, contralt; Carles Prat, 
tenor i German de la Riva, baix.
Preu: gratuït
Ho organitza: Institut Municipal de Cultura.

CONCERT SOLIDARI
25 dg.>20 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
Concert Rotary. Barcelona 
Gospel Messengers
Gospel Groove és un espectacle 
amb els grans noms del gospel 
contemporani, els clàssics, els 
tradicionals, els grans cors 
americans i els èxits del pop, amb 
la seva qualitat tècnica i un segell 
inconfusible.
La recaptació anirà per a la 
investigació del càncer infantil.
Ho organitza: Rotary Club Igualada.

CONFERÈNCIA
26 dl.>18 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
Núria Cabañas.   
Moldre molt amb molt poca aigua
Farem un recorregut per una part 
de la comarca per conèixer com 
ho feien els nostres avantpassats 
per aprofitar al màxim els pocs 
recursos hidràulics del nostre riu. 
Ho organitza: AUGA.

CONFERÈNCIA
27 dt.>19 h>Biblioteca Central 
La crisi econòmica: causes, 
conseqüències i expectatives de 
futur
A càrrec d’Àngels Fitó Bertran 
Hi havia la percepció que l’euro i 
la integració monetària europea 
havien estat un èxit. Arran de la 
crisi, ens adonem que la zona 
euro és un conjunt d’economies 
heterogènies. 
La ponent dirigeix els Estudis 
d’Economia i Empresa de la UOC.
Ho organitzen: IMC – Biblioteca Central i 
UOC Alumni.

CLUB DE LECTURA
29 dj.>17.30 h>Espai Cívic Centre
El roig i el negre, de Stendhal
Moderador: Josep Pallarès
Activitat de continuïtat.   
Cal inscripció prèvia.
Preu d’inscripció anual: 6 € 

Ho organitzen: Espai Cívic Centre i IMC - 
Biblioteca Central.

CLUB DE CINEMA
30 dv.>18 h>Biblioteca Central
La lladre de llibres
Moderador: Joan Millaret.
Pel·lícula basada en la novel·la de 
Markus Zusak i dirigida per Brian 
Percival. 
El poder de les paraules i la 
imaginació ajuden una jove 
alemanya en els moments difícils 
de la Segona Guerra Mundial. 
Preu: gratuït 
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central.

TALLER 
31 ds.>de 16 h a 17.30 h>  
Taller La Cel
Taller de claus amb  decoupage 
per a adults
Ens decorarem amb decoupage i 
altres tècniques 
les claus de casa. Cada alumne 
ha de portar 5 claus. Aquestes 
claus es poden utilitzar de 
forma habitual, sense cap 
problema.
Preu: 6 € amb el material 
Ho organitzen: La Cel - Micronegocis-IMC.
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MÚSICA
31 ds.>21 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
EsPIral. (homenatge a Josefina 
Rigolfas)
Clara Peya diu: “Recordo tant els 
teus sons! Els revisc, els somnio 
i els escolto en el silenci perquè 
em fa massa por que la memòria 
tingui la mala idea d’oblidar-te a 
poc a poc”. Piano i composició: 
Clara Peya Rigolfas. Contrabaix: Vic 
Moliner. Guitarres: Pau Figueres. 
Percussió: Didak Fernández.
Preu: 10 € i 8 € 

Ho organitza: Institut Municipal de Cultura. 

febrer
VISITES GUIADES 
1 dg.>11.30 h>Museu de la Pell
Coneix el Museu de la Pell i Cal 
Granotes
Cada primer diumenge de mes, 
el Museu ofereix una visita guiada 
gratuïta a tots els espais: Univers 
de pell, L’ofici d’adober, L’home i 
l’aigua, i a l’antiga adoberia de Cal 
Granotes.
Preu: gratuït
Ho organitza: IMC-Museu de la Pell.

INFANTIL
1 dg.>12.15 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
Nova funció de la Fundació 
Xarxa d’espectacles Infantils i 
Juvenils. Vegeu-ne el programa.
Preu: 6 €. Socis Xarxa:  5 €
Ho organitza: La Xarxa.

ÀNIMA.     
III FESTIVAL DE MÚSICA SACRA
1dg.>18h>   
Església dels Caputxins
BREVIS ET SOLEMNIS: Música 
Sacra del Clàssic Vienès
Versió de concertant de Kleine 
Orgel solo Messe de Haydn, 
Missa Brevis en Sol M de Mozart, 
Missa n. 4 de F. Schubert, sota la 
direcció de Josep Miquel Mindán
Preu: gratuït
Ho organitza: Institut Municipal de Cultura.
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 EXPOSICIÓ 
Del 2 al 28 de febrer
Col·lecció d’olis d’Ana Párraga
Vestíbul de l’Ateneu Igualadí
Ho organitza: Ateneu Igualadí.

CONFERÈNCIA
2 dl.>18 h>Teatre Municipal 
l’Ateneu
Anoiencs per Skype
On estan treballant avui en dia 
els nostres joves? En tenim per 
tots els continents fent les feines 
més diverses. Aprofitant les noves 
tecnologies contactarem amb 
ells en directe perquè ens ho 
expliquin.
Ho organitza: AUGA.

MÚSICA
4 dc.>20 h>auditori de l’Escola 
Municipal de Música 
XX Cicle de Concerts de 
Professorat
El pianet de la Cecília - 
Speculatio Soni
Joan Vila: piano de joguina, Arian 
Morera: muntatge plàstic i Pep 
Farrès: actor
Una proposta musical i plàstica 
construïda partir d’un pianet de 
joguina. Amb obres de J.S. Bach, J. 
Cage, I. Kazue, J. Lenoir, A. Tordera, 
J. Fucik. F. Gregori, G. Crumb.
Preu: 6 €
Ho organitza: Escola Municipal de Música 
d’Igualada.

CLUB DE LECTURA
5 dj.>19 h>Biblioteca Central
El roig i el negre, de Stendhal
Moderador: Josep Pallarès
Activitat de continuïtat. Cal 
inscripció prèvia.
Preu d’inscripció anual: 6 €
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central.

 EXPOSICIÓ
Inauguració: dia 6 dv. a les 19,30 h   
Del 6 al 22 de febrer
Angel Campiña Camacho “...
Naturalment, natural...”
La Sala - Sala Municipal 
d’Exposicions
El seu projecte escultòric està 
basat en la recuperació i el 
reciclatge del material trobat a la 
deriva. Fustes troncs, pedres…, 
les quals cercant la seva ànima, 
tracta amb naturalitat i amb tota la 
seva puresa. Això, per crear altres 
formes i donar-les una nova vida.
Ho organitza: IMC - La Sala.

TALLER
7 ds.> de 16 a 18 h>Taller La Cel
Taller de caixetes amb 
decoupage per a adults 
Decorarem amb decoupage i 
altres tècniques una caixeta 
de fusta. El material utilitzat 
(pintures i mèdium), després el 
podreu prendre a casa, per tal 
de seguir practicant i elaborar 
més cosetes.
Preu: 18 € amb el material del taller 
Ho organitzen: La Cel -  Micronegocis-IMC.

 EXPOSICIÓ
Del 3 al 27 de febrer
Frases i paraules
Biblioteca Central d’Igualada> 
Sala d’exposicions
Frases com “Estudio català 
perquè és normal si visc aquí” 
i recull de paraules maques, 
divertides, necessàries, 
d’amor, difícils i llargues, per 
commemorar els 25 anys del 
Consorci per a la Normalització 
Lingüística.
Ho organitzen: Servei de Català d’Igualada i 
Biblioteca Central d’Igualada. 

DIMARTS DE CONTE
3 dt.>18 h>Biblioteca Central 
Contes a dojo
A càrrec de l’Ós Mandrós
Un dia, a les golfes de casa, l’Ós 
Mandrós va trobar una màquina 
estranya: un qüentilador. D’ençà 
que el va engegar, que explica 
contes a dojo. En té la casa plena!
Contes per a nens i nenes a partir 
de 4 anys.
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central.

MÚSICA
3 dt.>22 h>Hot Blues
Jam - Session
Oberta a tots els músics de jazz 
que vulguin participar-hi i amb 
la col·laboració de professorat i 
alumnat de l’Escola Municipal de 
Música d’Igualada. 
Preu: gratuït
Ho organitza: Escola Municipal de Música 
d’Igualada.
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 TEATRE
7 ds.> 21 h>Teatre Municipal 
l’Ateneu
L’última trobada
Dos homes que de joves havien 
estat amics inseparables, es 
retroben després de 41 anys de 
no veure’s, per resoldre un secret 
que hi ha entre ells. Basat en la 
novel·la de Sándor Márai.
Preu: 18 € / 15 €
Ho organitza: Institut Municipal de Cultura. ÀNIMA. 

III FESTIVAL DE MÚSICA SACRA
8dg.>18h>   
Església dels Caputxins
MUSICK FYNE: Cantates sacres 
del s.XVIII per a soprano, flauta 
de bec i continu.
Amb Fernanda Sánchez, soprano; 
Nuska Corrià, flauta de bec; David 
Palanca, clavicèmbal i Guillermo 
Turina, violoncel 
Preu: gratuït
Ho organitza: Institut Municipal de Cultura.

CONFERÈNCIA
9 dl.>18 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
Lluís Prat Viñas.    
Del telègraf a Internet
Repassarem l’evolució d’un 
servei de comunicacions que 
ja ha desaparegut, perquè les 
noves tecnologies l’han superat 
en qualitat i rapidesa. Els nostres 
nets estudiaran el que era un 
telegrama.
Ho organitza: AUGA.

ESPAI DE TERTÚLIA
10 dt.>20 h>sala de socis de 
l’Ateneu  Igualadí
DdD Dimarts de diàlegs
Espai de tertúlia, debat i reflexió. 
Totes les qüestions guardaran 
alguna relació amb Igualada i 
es vol que, a partir d’una mirada 
global al tema escollit, es pugui 
acabar acotant a l’escala local. 
Ho organitza: Ateneu Igualadí i DdD.

 EXPOSICIÓ
Del 10 al 21 de febrer
Biblioteca Central d’Igualada> 
Sala d’Exposicions
Surt a veure els Tres Tombs
Dibuixos infantils presentats al 
concurs sobre els Tres Tombs de 
la ciutat d’Igualada. Lliurament 
de premis: dissabte 14 de febrer a 
les 12 del migdia a la Biblioteca.
Ho organitza: Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada

 APRENDRE CATALÀ 
Del 12 al 27 de febrer: proves 
d’accés i matrícula oberta de 10 a 
14 h. Tarda: hores convingudes
Aprendre català és útil
Vols començar a parlar el català? 
Tens dubtes a l’hora d’escriure en 
català? Vol obtenir un certificat 
oficial? Descompte del 70% de 
la matrícula a aturats i del 50% 
a jubilats. Informa-te’n al SLC 
d’Igualada, c. Lleida, 78 (edifici 
Ig-nova), 93 8048899 
Ho organitza: Servei de Català d’Igualada.

 CINEMA
12, 26 dj.>20 h>   
sala de socis de l’Ateneu
Pantalla Oberta
Consulteu-ne la programació a 
www.ateneuigualadi.cat 
Preu: gratuït 
Ho organitza: Cineclub Ateneu.

CLUB DE LECTURA INFANTIL
13 dv.>19 h>Biblioteca Central
Les petjades misterioses, de M. 
Àngels Bogunyà
Moderadora: Francina Bacardit
Tertúlia de nens i nenes a partir 
de 8 anys que han llegit tots el 
mateix llibre. Els nens han de 
passar uns dies abans per la 
Biblioteca a recollir-lo.
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central.

 CINEMA    
13 dv. 27 dv. a les 22.30 h>  
8 dg. a les 18 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
Cineclub Ateneu
Per a rebre’n informació podeu 
contactar amb cineclub@
ateneuigualadi.org. 
Ho organitza: Cineclub Ateneu.

TALLER 
14 ds.>de febrer>10:30 a 13 h> 
Taller La Cel
Taller de Scrap per a adults
Com fer un àlbum amb la tècnica 
de l’Scrap. Taller d’iniciació.
Preu: 25 € amb el material i 
esmorzar inclòs
Ho organitzen: La Cel - Micronegocis-IMC.
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FESTES
14 ds.>18.30 h>de la pl. de la 
Masuca a Cal Font
Rua de Carnaval
Amb la participació de comparses 
i del Rei Carnestoltes la carrossa 
del qual anirà a càrrec enguany 
de l’entitat Bitrac Dansa, amb el 
motiu del seu 25è aniversari. Cal 
inscripció prèvia per concursar.
Més informació a www.igualada.cat 
i festes@aj-igualada.net
Ho organitza: Institut Municipal de Cultura.

FESTES
15 dg.>12 h>plaça de l’Ajuntament
Espectacle infantil amb el grup 
Pentina el gat
Ball de disfresses per celebrar el 
Carnaval
Ho organitza: Institut Municipal de Cultura.
Hi col·labora: La Xarxa d’Igualada.

CONFERÈNCIA
16 dl.>18 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
Albert Fàbrega. Forns de pega 
de ginebre i pous de glaç.
Veurem com pintures, plàstics 
i cautxú han substituït la pega; 
matèria que era bàsica en moltes 
indústries i com les neveres has 
reemplaçat els pous de glaç.
Ho organitza: AUGA.

CONFERÈNCIA
17 dt.>19 h>Biblioteca Central 
L’educació en el món digital: 
motivació i aprenentatge.
A càrrec d’Ester Castejón Coronado 
Les noves tecnologies posen 
a l’abast eines educatives que 
ajuden al coneixement a partir 
de les experiències, exigències 
i inquietuds de l’alumnat. La 
ponent és professora i experta 
en formació de professorat 
d’educació secundària i en 
dificultats de l’aprenentatge i 
trastorns del llenguatge.
Ho organitzen: IMC – Biblioteca Central i 
UOC Alumni.

BARRUFACINEMA 
18 dc.>18 h>Biblioteca Central
Pluja de mandonguilles 2
Basada en l’obra de Judi Barret. 
Segona aventura de Flint que, 
junt amb el seu equip, viurà una 
aventura per lluitar contra les 
estranyes criatures que ha creat 
la seva màquina. 
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central.

CLUB DE LECTURA TERRITORI 
FANTÀSTIC
18 dc.>19 h>Biblioteca Central
Divergent, de Veronica Roth
Moderadora: Eva Sabaté.
Club crossover per a persones 
majors de 14 anys, interessades 
en la literatura fantàstica i la 
ciència ficció.
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central.

TALLER
19 dj.>10 h>Biblioteca Central
Descobreix la biblioteca virtual
Taller per descobrir els recursos 
de la web de la Xarxa de 
Biblioteques: buscar un llibre, 
renovar els documents prestats, 
descarregar-se audiollibres, 
consultar enciclopèdies 
electròniques, etc.
Activitat gratuïta. Cal inscripció 
prèvia. Places limitades.
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central.
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CONFERÈNCIA
20 dv.>10.30 h>Escola Municipal 
d’Art Gaspar Camps
Master Class. Una vida dedicada 
als dibuixos animats”, a càrrec 
de Jordi Muray
Inscripció prèvia 
a  gasparcamps@gmail.com, 
secretaria o al telèfon de l’Escola 
938055262. Places limitades 
Master Class inaugural de la VI 
Setmana de l’Animació: projecte 
interdisciplinari de l’Escola 
Municipal d’Art Gaspar Camps
Preu: gratuït.
Ho organitza: Escola Municipal d’Art Gaspar 
Camps.

TALLER 
21 ds.>de10.30 a 13 h>Taller La Cel
Taller caixes grans de fruita 
vintage amb rodes
Les places d’aquest taller són 
molt limitades. Cal inscriure-s’hi 
abans del 31 de gener. 
Preu: 30 € amb el material i 
l’esmorzar inclosos
Ho organitzen: La Cel -  Micronegocis-IMC.

INFANTIL
22 dg.>12.15 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
Nova funció de la Fundació Xarxa 
d’espectacles Infantils i Juvenils. 
Vegeu-ne programa.
Preu: 6 €. Socis Xarxa:  5 €
Ho organitza: La Xarxa.

DANSA
22 dg. 19 h - Teatre Municipal 
l’Ateneu
Som i serem
L’Esbart Dansaire de Rubí ens 
proposa tres motius de dansa: 
el de la nostra afirmació com a 
país, el dels nostres records més 
propers de festa i el de la nostra 
tradició més preuada.
Preu: 12 €
Ho organitza: Esbart Dansaire de Rubí. 
Hi col·labora: Institut Municipal de Cultura.

CONFERÈNCIA
23 dl.>18 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
Gonçal Mascuñan. El futur dels 
mitjans de comunicació.
Cap a on es mou el futur dels 
mitjans de comunicació; què 
passarà amb la premsa escrita; 
com hi juga Internet; els nostres 
joves on s’informen i què busquen. 
Ho organitza: AUGA.

 EXPOSICIÓ
Inauguració: dia 25 dc. a les 19.30 h
Del 25 de febrer al 27 de març
Pitu Alvarez i Xavier Mula LOKI/
ORFEO/PITU/XAVIER 
Sala de l’Escola Municipal d’Art 
Gaspar Camps 
Una mirada molt personal de 
Loki, déu nòrdic del caos i de 
l’engany, i Orfeu, personatge 
mitològic grec que realitzava 
miracles mitjançant la música.
Ho organitza: Escola Municipal d’Art Gaspar 
Camps.

Vols rebre informació 
cultural cada dijous 
per correu electrònic?
Envia’ns un correu a 
butlleti@aj-igualada.net
I te la farem arribar.

La Boixeta 
Cultural

CLUB DE CINEMA
27 dv.>18 h>Biblioteca Central
12 anys d’esclavitud
Pel·lícula guanyadora de l’Oscar 
2013.
Basada en la biografia d’un músic 
negre que vivia amb la seva 
família a Nova York, però va ser 
segrestat i venut com a esclau. 
Tot el que l’envolta és violència i 
desesperació, però ell decideix no 
rendir-se.
Entrada lliure. 
Moderador: Joan Millaret.
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central.

Disseny i maquetació
esdedia - estudi de disseny
disseny@esdedia.com
938060319

Impressió
Gràfiques Vilanova
93 804 09 67

Coordinació de continguts
Ajuntament d’Igualada
Institut Municipal de Cultura
93 803 19 50
www.igualada.cat
imc@aj-igualada.net
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Aquestes festes obsequia amb una targeta regal a 
bescanviar per un abonament del Teatre Municipal l’Ateneu. 
La targeta es pot adquirir al Punt de difusió cultural, del 5 de 
desembre al 4 de gener.

Cada targeta té un cost de 50 € que inclou 4 +1 espectacles a 
escollir entre la programació del primer semestre de 2015. Es 
podrà bescanviar per les entrades entre el 7 i el 17 de gener.

VENDA ANTICIPADA D’ENTRADES I ABONAMENTS
ABONAMENTS 4 espectacles + 1 x 50 € 

PRESENCIALS I PER TELÈFON A ‘EL PUNT’ 
A partir de dimecres 7 de gener  de 19 a 21 h, dissabtes i 
diumenges d’11 a 14 i de 18 a 21 h.
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.

VENDA D’ENTRADES DE LES ENTITATS
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

Aquest Nadal regala Teatre!

Foto portada: cedida per Ramon Vergés Vidal, any 1954




