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Exposicions

Activitats amb una durada
de més d’un dia - Concursos

Espectacles abonaments

 EXPOSICIÓ
Del 20 d’agost al 20 de setembre
Schola Cantorum: 75 anys
Biblioteca Central d’Igualada> 
Vestíbul
Una visió de la trajectòria 
d’aquesta coral igualadina, des de 
la seva fundació fins avui.
Ho organitzen: IMC – Biblioteca Central i 
Schola Cantorum.

 EXPOSICIÓ
Del 20 d’agost al 23 de setembre
Cal Font: una mirada als 120 
anys d’una fàbrica de teixits
Biblioteca Central d’Igualada> 
Sala d’exposicions
Una mirada a la historia de la 
fàbrica de Cal Font (els edificis, 
els treballadors i els teixits), a 
partir de la documentació, les 
fotografies i les peces de roba que 
s’hi van fer.
Ho organitzen: IMC – Biblioteca Central i 
Arxiu Comarcal de l’Anoia.

 EXPOSICIÓ
Del 20 d’agost al 31 d’octubre
Ampolles decorades a mà
Teresa Ferré Canals
Biblioteca Central d’Igualada>  
Punt dels lectors. 3ª planta
Ampolles reciclades que, vestides 
de colors i filigranes, utilitzant 
diferents tècniques i materials, es 
converteixen en peces úniques. 
Ho organitza: IMC – Biblioteca Central. 

 EXPOSICIÓ  
De l’1 al 30 
Josep Mª Corbera 
Vestíbul de l’Ateneu
Esperant a dos per començar la 
sessió
Ho organitza: Ateneu Igualadí.

 EXPOSICIÓ
De l’1 al 30 de setembre
Lectures sobre el 1714
Biblioteca Central d’Igualada> 
Punts d’interès a totes les àrees
Mostra de llibres i audiovisuals 
per conèixer els fets de 1714, 
tant des d’una vessant històrica 
com literària, musical i 
cinematogràfica.
Ho organitza: IMC – Biblioteca Central.

 CONCURS
Uuh! 
4t concurs de microrelats de por 
1 setembre – 10 octubre>   
Biblioteca Central
Si et fascinen les històries 
de terror i t’agrada escriure, 
participa en aquest concurs. 
Consulta’n les bases a www.
bibliotecaigualada.cat i envia 
els teus textos abans del 10 
d’octubre. 
Activitat complementària: 24 
d’octubre, divendres, taller 
infantil «Inventem històries 
petites de por».
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central.

 MUSICAL 
5 dj. 19 h – 7 dg. 12 h i 8 dl. a les 
19 h>Teatre Municipal l’Ateneu
Peter Pan
Aquesta versió de Peter Pan és 
el resultat de l’activitat “Fem un 
musical!” de la Coral Gatzara. 
Preu:   3 € a partir de 7 anys.
Ho organitza: Coral Gatzara.

FESTIVAL
6 ds.>d’11 a 14 h>Vapor de Baix
rrrrec festival 2014
Matinal de tallers artesanals, 
exhibicions artístiques i 
espectacles infantils, en el marc 
de la 4a. edició del rrrrec festival.
Preu: gratuït
Ho organitza: la Bastida.

MÚSICA
6 ds.>18 h>plaça de Cal Font
COUNTRY SOLIDARI
Ho organitza: Mas Unides d’Igualada.

FESTIVAL
6 ds.>19 h>Vapor de Baix
rrrrec festival 2014
Arriba la 4a. edició del festival 
insígnia de la Bastida, amb un 
cartell ple de noves i variades 
propostes, dins de l’escena 
musical alternativa actual: 
Anímic, Me and the Bees, Lasers, 
Contra, Ljubliana & the Seawolf, 
Hugkakke i The Forest Shotgun 
Motorcycle.
Preu: 5 € amb consumició.
Ho organitza: la Bastida.

CONFERÈNCIA INSTITUCIONAL 
DEL TRICENTENARI
6 dv.>19.30 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
300 Onzes de Setembre
a càrrec de l’Hble. Sr. Francesc 
Homs, conseller de la Presidència 
i portaveu del Govern de la 
Generalitat. 
Ho organitza: Ajuntament d’Igualada.
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DESFILADA 
6 ds.>20.45 h>sortida davant del 
Teatre Municipal l’Ateneu
Desfilada dels Voladors, 
trabucàires d’Igualada amb el 
penó de la Ciutat.
Recorregut:  corraló del General 
Vives, Rambla General Vives, c. 
Custiol, Pl. Pius XII, c. Sta. Maria i 
Pl. de l’Ajuntament.
Ho organitza: Ajuntament d’Igualada

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.

CULTURA EN FAMÍLIA
TRICENTENARI
7 dg.>12 h>Museu de la Pell
Jocs del 1714. La memòria 
lúdica del Tricentenari
A què jugaven els infants del 
1700? I els adults? Baldufes, 
daus, l’argolla, l’arquerc... Fem un 
viatge lúdic a un dels capítols més 
importants de la nostra història!.
Preu: gratuït
Ho organitza: IMC-Museu de la Pell

APRENDRE CATALÀ 
8 dl. 9 dt. i 15 dl.>de 10 a 14 h> 
proves d’accés
Del 16 al 19 matrícula>  
de 10 a 14 h>c. Lleida, 78, Ig-nova
Aprendre català és útil
Vols començar a parlar el català? 
Tens dubtes a l’hora d’escriure en 
català?
Vol obtenir un certificat oficial?
Informa-te’n 93 8048899 
Ho organitza: SLC d’Igualada. 

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.

 EXPOSICIO
Inauguració: dia 9 dt. a les 19.30 h
Del 9 al 28 de setembre
38 exposició la pintura com a 
hobby
Sala Municipal d’Exposicions
Textura, forma, color
Aquests 3 elements són de què 
es valen els pintors de la pintura 
com a hobby  per realitzar els 
seus  treballs, que fan de l’art una 
manera d’expressar les seves 
obres.
Ho organitza: IMC – La Sala.

PREMIS i MÚSICA
9 dt.>20 h>Teatre Municipal 
l’Ateneu
XI edició dels Premis Compromís
En reconeixement a la tasca de 
persones i entitats de la comarca. 
Amb la intervenció del periodista 
Antonio Baños i les actuacions 
musicals de la Coral Xalest i de 
Gemma Humet i Toni Xuclà.
Preu: gratuït  
Ho organitza: Òmnium Cultural-Anoia.

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
10 dc.>18 h>Carrer del Carme
Sopar Diada Nacional de 
Catalunya
Sopar de germanor per entrar 
amb bon peu a l’11 de Setembre. 
Preu: Consulteu-lo. 
Ho organitza: AV dels carrers de Sta. Cateri-
na, Carme i travessies

 CONCERT
TRICENTENARI
10 dc.>21.00 h>Teatre Municipal 
l’Ateneu
Catalunya, Europa 1714
Coral Càrmina i Orquestra 
Barroca Catalana. Daniel Mestre, 
direcció
El programa proposa, partint de 
la significativa data de 1714, un 
recorregut per diversos escenaris 
musicals europeus. Dirigit per 
Daniel Mestre Dalmau
Preu: 18/15 €  - Abonament
Ho organitza: Ajuntament d’Igualada – IMC. 
Amb el suport de: Programa.cat
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BALLADA DE SARDANES
11 dj.>12 h>rambla de Sant Isidre
Cobla Marinada
Preu: gratuït
Ho organitza: Agrupació Sardanista d’Igualada.

 CINEMA
12, 26 dv.>22.30 h>  
Teatre Municipal l’Ateneu
Cineclub Ateneu 
El millor cinema no comercial i 
d’autor del moment. Per rebre’n 
informació podeu contactar amb 
cineclub@ateneuigualadi.org. 
També podeu consultar-ne la 
programació a    
www.ateneuigualadi.cat
Ho organitza: Cineclub Ateneu.

RECREACIÓ HISTÒRICA
TRICENTENARI
13 ds.>d’11 a 20 h>  
Carrers del nucli històric
Pedrenyal
Igualada es convertirà en un 
campament militar de l’any 1714. 
Els Miquelets de Catalunya, els 
Miquelets de Girona i el Regiment 
d’hússars hongaresos de Moià 
realitzaran demostracions 
i desfilades pels carrers 
emblemàtics d’Igualada.
Ho organitza: Ajuntament d’Igualada – IMC

 DANSA
14 dg.>18 h>Teatre Municipal 
l’Ateneu
Escenes d’infants
El ballet imperial de la reina 
Rosamunda ens explica la història 
d’un noi i una noia aclaparats per 
la vida adulta i que recorden la 
seva infantesa. 
Preu: 5 €
Ho organitza: Institut Municipal de Cultura. 
Amb el suport de: Programa.cat.

CONFERÈNCIA
15 dl.>18 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
Èlia Susana –  Afganistan
Antropòloga i professora, analitza 
la situació de l’Afganistan; país 
on ha fet llargues estades per 
elaborar una tesi sobre els 
processos de democratització.
Ho organitza: AUGA.

 EXPOSICIÓ
Inauguració: dia 18 dj a les xxx h
Del 18 de setembre al 2 
d’octubre
 “Ídem” de Joana Sardà. 
Cal Blaiet
Una mostra de diferents 
obres sobre la cerca personal 
i subjectiva de la identitat, 
amb els dualismes que ella 
comporta. La consciència que 
hom te d’un mateix. la identitat 
implica i pressuposa, la 
presència del “altre”.
Ho organitza: xxxxxxx

CLUB DE LECTURA
18 dj.>19 h>Biblioteca Central
La herencia de la tierra, 
d’Andrés Vidal
Moderadora: Maria Enrich
Aquest club comptarà amb la 
presència de l’autor, Màrius Mollà.
Activitat de continuïtat. 
Cal inscripció prèvia.
Preu d’inscripció anual: 6 €
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central.

 EXPOSICIÓ
Del 16 de setembre al 17 
d’octubre
Temps de vermells a càrrec de 
Rosa Permanyer 
Sala de l’Escola Municipal d’Art 
Gaspar Camps 
Temps de vermells parteix de la 
comunicació amb la natura i la 
ciutat, la qual l’artista explora 
durant les seves passejades i 
viatges, i que l’empeny a crear i 
investigar.
Ho organitza: Escola Municipal d’Art Gaspar 
Camps.

CINEMA EN VERSIÓ ORIGINAL
17 dc.>18 h>Biblioteca Central
The Moonstone
Projecció de la pel·lícula (2009) 
basada en la novel·la de Wilkie 
Collins, la qual es comentarà en 
el club de lectura en anglès. 
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central.
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 CINEMA
18, 25 dj.>20 h>   
sala de socis de l’Ateneu
Pantalla Oberta
Consulteu la programació a  
www.ateneuigualadi.cat 
Preu: gratuït
Ho organitza: Cineclub Ateneu.

CLUB DE LECTURA  
TERRITORI FANTÀSTIC
19 dv.>19 h>Biblioteca Central
Sóc el número 4,    
de Pitaccus Lore
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.

PRESENTACIÓ DE LLIBRE
19 dv.>19.30 h>Biblioteca Central
Tota una vida de regal, d’Oriol 
Solà i Prat
L’autor, a partir del diari personal 
que escriu la Queralt, planteja 
el dilema d’anunciar alguns 
pronòstics mèdics. Tot i parlar de 
la mort, no deixa de ser un cant a 
la vida.
Ho organitza: IMC – Biblioteca Central

CURS
20 ds.Inici>10 h>Espai Cívic Centre
Curs de redacció de textos
Per millorar els aspectes 
essencials de l’expressió escrita. 
Seguiment individualitzat de cada 
alumne. Per obtenir el certificat 
de nivell de suficiència o superior 
de català. Preu: 45 €/mes (socis 
de l’APLEC: 40 €/mes)
Ho organitza l’APLEC. 

CLUB DE FILOSOFIA
20 ds.>11 h>Biblioteca Central 
Excuses per no pensar, d’Eduard 
Punset
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.

 TEATRE
20 ds.>21 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
Dones com jo
Pau Miró dirigeix les T de Teatre 
en aquesta comèdia generacional 
sobre dones que s’enfronten al 
repte d’envellir. Són dones fortes 
malgrat les seves febleses.
Preu: 20, 18 i 15 €. 
Ho organitza: Institut Municipal de Cultura. 
Amb el suport de: Programa.cat

MATÍ DE DESCOBERTA
TRICENTENARI
21 dg.>10 h>Torre de la Manre-
sana (els Prats de Rei)
Ruta Vendôme-Starhemberg. 
Visita comentada als Prats de 
Rei i Calaf
Acompanyats de l’historiador 
Adrià Cases, visitarem les zones 
on les tropes del mariscal comte 
de Starhemberg, austriacista, i 
les del mariscal duc de Vendôme 
van entrar en batalla pel domini 
de Cardona.
Ho organitza: Ajuntament d’Igualada – IMC.

CULTURA EN FAMÍLIA
Railhome BCN, el Museu del 
Tren en miniatura d’Igualada
21 dg.>12 h>Museu de la Pell
Oci i cultura ferroviària en un 
espai únic a Igualada, amb una 
col·lecció de trens miniatura de 
totes les èpoques i països i la 
màgia de la circulació de trens en 
una maqueta monumental. Lloc 
de trobada: c/Alemanya 43, nau 
5 dreta.
Preu: gratuït
Ho organitza: IMC-Museu de la Pell

CONFERÈNCIA
22 dl.>18 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
Àngel Aguirre, Quim Carreras 
i Miquel Messegué – KT·D. La 
volta al món sense tocar de peus 
a terra.
Aquest viatge és una unió 
d’esforços i il·lusions.
Ho organitza: AUGA.
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CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
22 dl.>19 h>Biblioteca Central
The Moonstone, de Wilkie 
Collins
Moderadora: Judith Rovira
Cal inscripció prèvia. Preu 
d’inscripció anual: 6 €
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central.

DIMARTS DE CONTE
TRICENTENARI
23 dt.>18 h>Biblioteca Central 
Avi, què va passar el 1714?
A càrrec d’Albert Estengre
Contes per a nens i nenes a 
partir de 4 anys. Dins els actes de 
commemoració del 1714.
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central.

CICLE DE CONFERÈNCIES 1714
TRICENTENARI
23 dt.>20 h>auditori del Museu 
de la Pell
De la desfeta de 1714 als orígens 
del catalanisme polític,
a càrrec de Pere Pascual.
La crisi del model de creixement 
i la consolidació del catalanisme 
polític a finals del segle XIX.
Ho organitzen: Ajuntament d’Igualada – IMC 
i Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada.

 Exposició
Del 24 de setembre al 14 
d’octubre
Els llibres viatgers
Fotografies
Biblioteca Central d’Igualada> 
Vestíbul
Exposició de fotografies de llibres 
que han viatjat aquest estiu. Un 
concurs (4ª ed.) per mostrar 
que els llibres són una bona 
companyia, també quan anem de 
vacances. 
Ho organitza: IMC – Biblioteca Central.

CONFERÈNCIA
24 dc.>19 h>Biblioteca Central 
Psicologia 2.0. Reptes i 
oportunitats en l’àmbit de la salut
A càrrec de Manuel Armayones 
Ruiz.
Què sabem de la síndrome de 
Lowe i d’altres malalties rares? 
Es reflexionarà sobre els nous 
reptes de la psicologia en una 
societat del coneixement, més 
enllà de la integració de les TIC a 
la pràctica professional.
Ho organitzen: IMC – Biblioteca Central i 
UOC Alumni.

CICLE DE CONFERÈNCIES 1714
TRICENTENARI
24 dc.>20 h>   
auditori del Museu de la Pell
De la desfeta de 1714 als orígens 
del catalanisme polític.
A càrrec de Francesc Valls-
Junyent
La Guerra de Successió i els 
Dalmases, paraires de Sant 
Martí de Sesgueioles i barons de 
Pierola.
Ho organitzen: Ajuntament d’Igualada – IMC 
i Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada

TALLER
25 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.

CLUB DE LECTURA
25 dj.> 7.30 h>Espai Cívic Centre
Wonder, de R.J. Palacio
Moderador: Josep Pallarès
Activitat de continuïtat. 
Cal inscripció prèvia. Preu 
d’inscripció anual: 6 €
Ho organitzen: Espai Cívic Centre i IMC - 
Biblioteca Central.

CICLE DE CONFERÈNCIES 1714
TRICENTENARI
25 dj.>20 h>   
Auditori del Museu de la Pell
De la desfeta de 1714 als orígens 
del catalanisme polític.
A càrrec de Miquel Gutiérrez
“Els nostres uniformistes falten 
a les lleis del respecte mutu i la 
justícia”. Un catalanista oblidat: 
Francesc Romaní i Puigdengoles 
(1831-1912).
Ho organitzen: Ajuntament d’Igualada – IMC 
i Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada.

CLUB DE CINEMA
26 dv.>19 h>Biblioteca Central
L’illa de l’holandès 
Pel·lícula basada en una novel·la 
de Ferran Torrent i dirigida 
per Sigfrid Monleón (2001). Un 
professor es vol escapar de l’illa a 
la qual ha estat deportat. 
La projecció és pública i gratuïta. 
Després, hi haurà un debat 
moderat per Joan Millaret.
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central.
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TALLER D’SCRABBLE EN CATALÀ
27 ds.>10 a 13 h>   
Museu de la Pell
Vine a jugar amb aquest joc de 
taula i passa una bona estona! 
Activitat dins el Mercat de Lletres 
d’Igualada.
Ho organitzen: Servei de Català 
i Federació Internacional de 
Scrabble en Català.
També s’hi farà promoció del 
Voluntariat per la llengua i la 
campanya I tu, jugues en català?

MERCAT
27 ds.>de 10 a 20 h>  
Museu de la Pell
Mercat de Lletres
Un dia dedicat al món de les 
lletres amb presentacions 
literàries, conferències, tallers, 
concursos, etc
Ho organitzen: IMC i Programa de millora 
del barri de Sant Agustí

JORNADES EUROPEES DEL  
PATRIMONI A CATALUNYA 2014 
27 ds.>11 h>   
basílica de Santa Maria
Fulgentia. Objectes litúrgics i 
retaule major de Santa Maria 
Visita guiada a l’exposició de 
calzes, copons, creus i altres 
elements, fruit del treball de bons 
artesans, els quals figuren entre 
les millors obres de l’orfebreria 
catalana. 
Ho organitzen: IMC-Museu de la Pell amb la 
col·laboració del CECI i de la parròquia de 
Santa Maria.

CULTURA EN FAMÍLIA
TRICENTENARI
27 ds.>12 h>Museu de la Pell 
Lectura il·lustrada 1714
Activitat basada en el llibre 
l’Àlbum il·lustrat del 1714, de 
Jordi Sierra i Fabra, que combina 
la poesia amb la il·lustració. Hi 
participaran l’Elisenda Roca  i  
l’Ignasi Blanch.
Preu: gratuït
Ho organitzen: IMC i Millora del Barri de 
Sant Agustí.

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

POESIA
27 ds.>20 h>Adoberia de Cal 
Granotes
Cicle DePellSensible
Poemes de Miquel Martí i Pol
amb Pep Massana, violí, Adrià 
Bonjoch, guitarra i Pep farrés, 
veu. Presentació a càrrec de 
Mercè Badal i Argerich, filòloga i 
professora.
Preu: 6 € / 8€

Ho organitzen: IMC i Programa de millora 
del barri de Sant Agustí

MATÍ DE DESCOBERTA
TRICENTENARI
28 dg.>10 h>castell de Cardona
Ruta Vendôme-Starhemberg. 
Visita comentada al camí 
artiller-Cardona
La ruta ens situarà al castell 
de Cardona on, de la mà de 
l’historiador Adrià Cases, 
visitarem la Casamata i el 
nou Espai 1714, la fortalesa, i 
descobrirem el camí artiller de 
Calaf a Cardona.
Ho organitza: Ajuntament d’Igualada – IMC

JORNADES EUROPEES DEL  
PATRIMONI A CATALUNYA 2014
28 dg.>12 h>fàbrica de la Iguala-
dina Cotonera
La fàbrica de la Igualadina 
Cotonera
Coneix una de les 
primeres fàbriques tèxtils 
d’Igualada, pionera de la 
Revolució Industrial a Catalunya. 
Ho organitza: IMC-Museu de la Pell 
d’Igualada
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17

setembre
TITELLES
28 dg.>12.15 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
El conte de la lletera
Xip Xap ens explica la vida de la 
lletera que va al mercat a vendre 
un càntir de llet i amb els diners 
que guanyarà pensa que es podrà 
comprar el que vulgui.
Preu: 6 €. Socis Xarxa: 5€

Ho organitza: La Xarxa.

MÚSICA
28 dg.>18 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
Festival de playback, llum i color
Amb el seu espectacle musical 
de la temporada 2014-15, amb 
un nou vestuari i coreografies 
espectaculars.
Preu: 6 €. Preu socis: 5 €
Ho organitza: Associació de Gent Gran 
d’Igualada.

CONFERÈNCIA
29 dl.>18 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
Vicenç Lozano.    
Els secrets del Vaticà
Un recorregut per un estat 
desconegut i per una institució 
que manté el seu caràcter 
bimil·lenari sobre la base de 
claus que cal entendre.
Ho organitza: AUGA.

CURS CINEMA 
29 dl.>19 h> sala de socis de 
l’Ateneu Igualadí
24 rialles per segon. La comèdia 
en el cinema (1896-2010)
Impartit per Joan Millaret.
Inscripcions a secretaria de 
l’Ateneu. Tel. 93 803 07 63
Ho organitza: 

 EXPOSICIÓ
Del 30 de setembre al 14 
d’octubre
European Balloon Festival
Fotografies 
Biblioteca Central d’Igualada> 
sala d’exposicions
La mostra recull imatges que 
reflecteixen l’habilitat dels pilots 
i el seu esforç, així com la bellesa 
i els colors dels globus i dels 
paisatges.
Atorgament de premis: 30 de 
setembre, dimarts, a 2/4 de 8 del 
vespre. 
Ho organitzen: IMC – Biblioteca Central i 
Agrupació Fotogràfica d’Igualada.

octubre
 EXPOSICIÓ 
De l’1 d’octubre al 2 de novembre 
El Museu visita la ciutat
Diferents espais de la ciutat
Exhibició de fotografies de 
gran format, dels objectes més 
representatius del Museu, a 
diferents punts d’Igualada.
Ho organitza: IMC-Museu de la Pell

 EXPOSICIÓ
De l’1 al 12 d’octubre
Mostra de Mans Unides. Octubre 
solidari.
Locals de la parròquia de Santa 
Maria.
Ho organitza: Mans Unides d’Igualada.

 EXPOSICIÓ 
De l’1 al 31 d’octubre 
Col·lecció de pintures de Manuel 
Perera
Vestíbul de l’Ateneu
Ho organitza: Ateneu Igualadí.

 EXPOSICIÓ TRICENTENARI
De l’1 d’octubre al 2 de novembre
Inauguració 1 dc.>18.30 h>sala 
vapor del Museu de la Pell
Projecte 1700. El Tricentenari a 
les escoles de l’Anoia
Què i com s’ha treballat el 1714 a 
les escoles? L’exposició mostra la 
riquesa de temes, plantejaments i 
mitjans didàctics emprats en una 
quinzena de centres participants. 
Dins de l’acte institucional 
d’inici del curs 2014-2015, amb 
conferència inaugural a càrrec de 
Jordi Segura.
Ho organitzen: IMC-Museu de la Pell, 
Departament d’Educació de l’Ajuntament 
d’Igualada i Centre de Recursos de l’Anoia.

ATORGAMENT DE PREMIS
30 dt.>19.30 h>Biblioteca Central
European Balloon Festival
Lliurament dels premis a les 
millors fotografies presentades 
al concurs i inauguració de 
l’exposició.
Ho organitzen IMC – Biblioteca Central i 
Agrupació Fotogràfica d’Igualada.



18

octubre

19

octubre
BARRUFACINEMA
1 dc.>18 h>Biblioteca Central
Avions
Projecció d’una pel·lícula de 
la factoria Disney. Una petita 
avioneta somia a competir en una 
gran carrera d’avions arreu del 
món. Ho aconseguirà?
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central.

CLUB DE LECTURA
2 dj.>19 h>Biblioteca Central
Wonder, de R.J. Palacio
Moderador: Josep Pallarès
Activitat de continuïtat. 
Cal inscripció prèvia. Preu 
d’inscripció anual: 6 €
Ho organitzen: Espai Cívic Centre i IMC - 
Biblioteca Central.

 EXPOSICIÓ
Inauguració: dia 2 dj. a les 19.30 h
Del 2 d’octubre al 16 de novembre
Cara a cara. El retrat a la 
col·lecció Foto Colectania
Sala d’exposicions temporals del 
Museu de la Pell
L’exposició reuneix exemples 
destacats de fotografia des dels 
anys cinquanta fins avui dia, de 25 
artistes espanyols i portuguesos 
de primera fila mundial.
Ho organitzen: IMC – Museu de la Pell, 
Diputació de Barcelona, Fundació Foto Co-
lectania i Agrupació Fotogràfica d’Igualada.

 EXPOSICIÓ
TRICENTENARI
Inauguració: dia 2 dj. a les 19.30 h
Del 2 d’octubre al 2 de novembre
Què ens queda del 1714?
Sala del Museu de la Pell
Projecte de la Xarxa de Museus 
Locals de la Diputació de 
Barcelona que vol oferir una 
mirada als elements que es 
conserven del segle XVIII i fer-nos 
reflexionar entorn dels canvis 
esdevinguts en les dècades 
posteriors a la victòria borbònica. 
Igualada exposa un àngel del 
retaule de la basílica de Santa 
Maria d’Igualada. 
Ho organitzen: IMC – Museu de la Pell 
d’Igualada i Diputació de Barcelona.

EXPOSICIÓ
Inauguració: dia 3 dv. a les 19.30 h
Del 3 al 19 d’octubre
Jordi LÓPEZ-ALERT, pintura en 
acrílic
Paisatges en el rostre, rostres 
en el paisatge
El capelladí Jordi López-Alert 
mostra la seva obra recent, on 
vincula el rostre amb el paisatge. 
Amb una mirada poètica, i 
alhora contemporània, l’artista 
transmet en la seva pintura 
l’emoció dels llocs per on 
transita i de la gent que l’envolta. 
Ho organitza: IMC – La Sala

MÚSIQUES DE BUTXACA
3 dv>23 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
The Birdie Num Num trio
Aquest projecte ens proposa un 
viatge en el temps portant-nos a 
l’època daurada dels grans trios 
de soul-jazz dels anys seixanta, 
com el trio de Ramsey Lewis o el 
de Les McCan. 
Preu: 10 €  amb descomptes: 8 €
Ho organitza: Ateneu Igualadí. 

 FESTES
Del 4 al 19 d’octubre
Festes del Pilar
Cercaviles, puntaires, ballada 
de sardanes,  teatre, música, 
programa infantil, mercat de la 
puça i moltes mes activitats a les 
festes del Pilar.
Ho organitza: La Comissió de Festes del 
Barri de la Font-Vella d’Igualada.

 CIRC
4 ds.>21 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
De pas
La industrial teatrera ens 
presenta un espectacle sobre 
el cicle de la vida en clau de 
clown, sense text, en un espai 
circular com el món. Premis de 
Circ de Catalunya Zirkòlica 2012: 
millor direcció i millor posada en 
escena.
Preu: 12 €
Ho organitza: Institut Municipal de Cultura. 
Platea



20

octubre

21

octubre
VISITES GUIADES 
5 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.

CULTURA EN FAMÍLIA
5 dg.>12 h>Museu de la Pell
Retrats de persones estimades
A propòsit de l’exposició “Cara a 
cara. El retrat a la col·lecció Foto 
Colectania”, parlarem de retrats, 
de la mirada, l’actitud, el gest... 
Activitat dissenyada per A Bao a 
Qu. Edat recomanada: a partir de 
6 anys
Preu: gratuït
Ho organitzen: IMC-Museu de la Pell i 
Diputació de Barcelona.

CONFERÈNCIA
6  dl.>18 h>Teatre Municipal 
l’Ateneu
Francesc Mateu. “Pous, escoles i 
hospitals,... NO! Lluita contra la 
desigualtat!” 
Director a Catalunya d’Oxfam 
Intermon, vicepresident de la 
CONGDE i expresident de la 
FCONG.
Ho organitzen: AUGA i Igualada Solidària.

CONFERÈNCIA
7 dt.>19 h>Biblioteca Central 
El dret a l’autodeterminació dels 
pobles
A càrrec d’Arnau Figueras, 
membre de l’agrupació «Cristians 
per la independència».
Consideracions sobre el dret a 
l’autodeterminació, sota la llum 
de la doctrina social de l’Església.
Ho organitzen: Arxiprestat Anoia-Segarra, 
del Bisbat de Vic i IMC - Biblioteca Central.

MÚSICA
7 dt.>22 h>Hot Blues
Jam - Session
Primera jam-session del curs 
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

TALLER
8 dc.>15.30 h>Llar d’infants  
municipal La Lluna
Ara t’ho explico... S de son
A càrrec de Laura Tejedor, 
psicòloga, i Anna Garcia, 
contacontes
Taller per a pares i mares en 
el qual, a partir d’un conte, es 
parlarà del son 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.

ESTRENA DE L’AUDIOVISUAL
Ara fa 60 anys. El Museu de la 
Pell d’Igualada
9 dj.>19 h>   
auditori del Museu de la Pell
Presentació del resum 
audiovisual del treball de recerca 
i de memòria històrica, al volant 
de la preservació i la divulgació 
patrimonial a Igualada.
Ho organitza: IMC-Museu de la Pell

CONVERSES, RECORDS I   
REFLEXIONS
Del Garcia Fossas a Cal Boyer
9 dj.>19.30 h>   
uditori del Museu de la Pell
La creació del Museu de la Pell 
als anys cinquanta del segle 
passat va ser una aposta cultural 
i ciutadana ambiciosa; el trasllat, 
a la dècada dels 80, significà la 
consolidació d’un gran projecte de 
ciutat, de comarca i de país.
Ho organitza: IMC-Museu de la Pell

 CINEMA
9, 23 dj.>20 h>   
sala de socis de l’Ateneu
Pantalla oberta
Consulteu-ne programació a 
www.ateneuigualadi.cat 
Preu: gratuït
Ho organitza: Cineclub Ateneu

CLUB DE LECTURA INFANTIL
10 dv.>19 h>Biblioteca Central
Fa nen o fa nena, de Marcy Rudo
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.



22

octubre

23

octubre
 CINEMA
10, 24 dv.>22.30 h>  
Teatre Municipal l’Ateneu
Cineclub Ateneu
Cada segon i quart divendres 
de mes es programa el millor 
cinema no comercial i d’autor del 
moment. Per rebre’n informació 
a cineclub@ateneuigualadi.org. i 
www.ateneuigualadi.cat
Ho organitza: Cineclub Ateneu.

CIRC
12 dg.>12.15 h>Teatre Municipal 
l’Ateneu
Cabaret elegance
Elegants ens presenta un 
espectacle farcit de ritme, 
emocions, rialles i circ, on quatre 
artistes troben, entre discussions 
i complicitats, la manera 
d’expressar-se i ensenyar les 
seves qualitats.
Preu: 6 € (socis Xarxa: 5 €)
Ho organitza: Institut Municipal de Cultura. 
Hi col·labora: La Xarxa.

CONFERÈNCIA
13 dl.>18 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
Ven. Thubten Wanchen.Tibet. El 
país de la neu i el budisme sota 
l’opressió
Des de fa 60 anys, els tibetans 
viuen sota el domini del govern 
xinès i molts  s’han vist obligats a 
prendre el camí de l’exili, fins i tot 
el Dalai-lama. 
Ho organitza: AUGA.

DIMARTS DE CONTE
14 dt.>18 h>Biblioteca Central 
Contes de la caixa d’eines 
A càrrec de Pep Farrés
Contes per a nens i nenes a partir 
de 4 anys. 
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central.

ESPAI DE TERTÚLIA
14 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.

 EXPOSICIÓ
Del 15 al 30 d’octubre
De Paraules al vent a La fàbrica: 
creació, evolució i publicació 
dels primers poemaris de 
Miquel Martí i Pol.
Biblioteca Central d’Igualada> 
vestíbul
Aquesta exposició ressegueix la 
trajectòria de creació i publicació 
de Martí i Pol i permet descobrir 
poemes desconeguts de l’autor. 
Ho organitza: IMC – Biblioteca Central.

VISITA A L’EXPOSICIÓ
15 dc.>10.30 h>Museu de la Pell
El retrat vist per un fotògraf 
professional
En l’exposició Cara a cara. 
El retrat a la col·lecció Foto 
Colectania, un fotògraf 
professional explicarà com 
planteja els diferents elements 
que intervenen en un retrat. 
Xerrada-demostració conduïda 
per A Bao a Qu.
Preu: gratuït
Ho organitzen: IMC-Museu de la Pell i 
Diputació de Barcelona.

CLUB DE LECTURA EN CATALÀ
15 dc.>19 h>Biblioteca Central
Retorn amarg, de Lluïsa 
Forrellad
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 dc.>15.30 h>Llar d’infants 
municipal La Lluna
Ara t’ho explico... P de parlar
A càrrec de Marc Muntané, 
logopeda i pedagog, i Anna 
Garcia, contacontes.
Taller per a pares i mares, en 
el qual a partir d’un conte es 
parlarà del llenguatge en els 
nens. S’ofereix  un punt de llibre 
amb lectures recomanades per a 
adults i infants.
Ho organitzen: IMC - Biblioteca Central i 
Llars d’infants municipals.

JORNADA D’HISTÒRIA   
INDUSTRIAL
La Igualadina Cotonera, 
símbol de la primera revolució 
industrial a Catalunya
17 dv.>9 h>   
auditori del Museu de la Pell 
Aquesta primera Jornada se 
suma a la consolidació del 
patrimoni industrial com a valor 
de coneixement del passat a 
través de grans especialistes.
Preu: gratuït. Cal inscripció 
prèvia enviant dades personals a 
m.igualada@diba.cat.
Ho organitzen: Ajuntament d’Igualada-IMC  
amb la col·laboració del Museu de la Cièn-
cia i de la Tècnica de Catalunya.



24

octubre

25

octubre
CONFERÈNCIA
17 dv.>19 h>Biblioteca Central 
Lingüistes forenses: els 
detectius de les paraules
A càrrec de Jordi Cicres i Sheila 
Queralt 
Una panoràmica de la lingüística 
forense, que estudia la interfície 
entre el llenguatge i el dret. Així, 
els lingüistes realitzen peritatges 
de veu, analitzen documents 
escrits per determinar-ne l’autoria, 
analitzen casos de plagi, etc. 
També es comentaran casos reals.
Ho organitzen: APLEC (Associació Promoto-
ra de la Llengua Catalana) i IMC - Biblioteca 
Central.

CLUB DE LECTURA TERRITORI 
FANTÀSTIC
17 dv.>19 h>Biblioteca Central
L’àngel mecànic (Caçadors 
d’ombres. Els orígens, 1), de 
Cassandra Clare 
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.

CLUB DE FILOSOFIA
18 ds.>11 h>Biblioteca Central
La marca de l’home, de Philip 
Roth
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.

 TITELLES ADULTS
18 ds.>21 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
La venganza de Don Mendo
L’Espejo negro d’Andalusia ha 
adaptat l’obra de Muñoz Seca 
i n’ha fet un espectacle de 
marionetes carregat de màgia 
i humor fresc i vital. Premi del 
teatre andalús 2013 al millor 
director. A partir de 12 anys.
Preu: 12 € / 15 € 
Ho organitza: Institut Municipal de Cultura. 
Platea

CULTURA EN FAMÍLIA
19dg.>12.00 h>Museu de la pell
Passejada pel riu Anoia a 
Igualada
Les vores del riu Anoia al seu 
pas per la ciutat són riques en 
espècies vegetals de ribera, ocells 
i invertebrats. Voleu conèixer-lo 
millor? Veniu a la passejada!.
Preu: gratuït
Ho organitzen: IMC – Museu de la Pell 
en col·laboració amb el Servei del Medi 
Ambient, Energia i Sostenibilitat de 
l’Ajuntament d’Igualada, CECI i AENA.

CONFERÈNCIA
20 dl.>18 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
Enric Canet. Els nens del Raval
Des del 1992 forma part del Casal 
dels Infants. Del 1998 a 2008 va 
ser el responsable de voluntariat 
de l’entitat i director de recursos 
Humans. Actualment és director 
de relacions ciutadanes.
Ho organitzen: AUGA i FES Igualada.

CONFERÈNCIA
21 dv.>9 h>Biblioteca Central 
Els interrogants del  9 N: 
Quins canvis esperem els 
catalans de la consulta sobre la 
independència? 
A càrrec d’Eduard Vinyamata
Tot assenyala que hi haurà 
un abans i un després, la 
culminació d’un procés però 
també  un anunciat xoc de trens. 
S’analitzarà l’estat de la qüestió 
del 9-N des del punt de vista de la 
conflictologia.
Ho organitzen: IMC – Biblioteca Central i 
UOC Alumni.

 EXPOSICIÓ
Inauguració: dia 23 dj. a les 20 h
Del 22 d’octubre al 21 de nov-
embre
Sensus et Motus Ex Machina a 
càrrec de Xavier Vives 
Sala de l’Escola Municipal d’Art 
Gaspar Camps 
Artefactes artístics, artificials... 
que senten, miren, responen.
Ho organitza: Escola Municipal d’Art Gaspar 
Camps.

TALLER 
23 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.



26

octubre

27

octubre
LECTURES EN VEU ALTA
23 dj.>19.30 h>Biblioteca Central
Joan Vinyoli
Recital a càrrec d’alumnes 
de secundària i batxillerat 
d’Igualada i diverses persones de 
la cultura local.
Ho organitzen: IMC – Biblioteca Central i 
Paranoia Accions, amb la col·laboració dels 
centres educatius de secundària de la ciutat.

CLUB DE CINEMA
24 dv.>18 h>Biblioteca Central
El cinquè poder
Pel·lícula dirigida per Bill Condon 
(2013) i basada en els creadors 
de WikiLeaks i descobridors 
de documents del servei 
d’intel·ligència dels Estats Units. 
La projecció és pública i gratuïta. 
Després hi haurà un debat 
moderat per Joan Millaret.
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central.

TALLER INFANTIL
24 dv.>19 h>Biblioteca Central
Inventem històries petites de por
A càrrec de Judith Rovira
Quina història posaries en un 
punt de llibre? Pots crear la teva 
història i decorar com vulguis 
el teu punt de llibre. Adreçat a 
infants a partir de 8 anys.
Activitat gratuïta. Cal inscripció 
prèvia. Places limitades.
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central.

ESTRENA DOCUMENTAL
24 dv.>20 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
Sur le chemin de l’école de 
Pascal Plisson
Explica la història veritable i 
extraordinària de quatre nens: 
Zahira (Marroc), Jackson (Kenya), 
Samuel (Índia) i Carlito (Argentina).
Preu: 4 €
Ho organitza: Associació Unesco d’Igualada.

 EXPOSICIÓ
Inauguració: dia 24 dv. a les 19.30 h
Del 24 d’octubre al 16 de novembre
La Sala - Sala Municipal 
d’Exposicions
Kasumai Senegal; Bon dia 
Senegal
Tres artistes visiten Senegal: 
Maragda Cuscuela, aquarel·les; 
Andreu Clapés, fotografies, 
Seccka, teles pintades. 
Ho organitzen: Fundació Educació Solidària, 
Escola Pia i Igualada Solidària.           

POESIA
25 ds.>20 h>   
Adoberia de Cal Granotes
Cicle DePellSensible
Poemes d’Antonio Machado
amb David Martínez, guitarra i 
Arià Paco, veu.
Presentació a càrrec de Joan 
Valls i Piqué, llicenciat en 
Filologia Hispànica i en Ciències 
de la Informació.
Preu: 6 € / 8€

Ho organitzen: IMC i Programa de millora 
del barri de Sant Agustí

VISITA A L’EXPOSICIÓ
26 dg.>12 h>Museu de la Pell
Cara a cara. El retrat a la 
col·lecció Foto Colectania
L’exposició reuneix exemples 
destacats de fotografia des dels 
anys cinquanta fins avui dia, de 25 
artistes espanyols i portuguesos 
de primera fila mundial. Visita per 
a públic adult conduïda per A Bao 
a Qu. Preu: gratuït
Ho organitzen: IMC – Museu de la Pell 
d’Igualada, Diputació de Barcelona, Funda-
ció Foto Colectania i Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada.

TITELLES 
26 dg.>12.15 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
Dragoncio
Los titiriteros de Binéfar 
presenten, en català, la història 
de la princesa i el drac, amb 
cavaller inclòs. Una esbojarrada 
i divertida versió amb titelles de 
garrot i música en directe.
Preu: 6 €.
Ho organitza: Institut Municipal de Cultura. 
Platea. Hi col·labora: La Xarxa.

CONFERÈNCIA
27 dl.>18 h>Teatre Municipal 
l’Ateneu
Jordi Segura. La batalla dels 
Prats de Rei
La batalla dels Prats de Rei fou 
un dels episodis de la Guerra 
de Successió que va tenir lloc al 
municipi anoienc dels Prats de 
Rei, entre setembre i desembre 
de 1711. 
Ho organitza: AUGA.



28 29

novembrenovembre
 CONCERT TRICENTENARI
U, set, u, quatre. Segar i batre
Toti Soler, Joan Massotkleiner i 
Gemma Humet
1 ds.>21 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
Salvat-Papasseit, Guimerà, 
“Pitarra”, Maragall, Pere Quart, 
Espriu, Carner, Rahola i Trèmols i 
Martí i Pol eternitzen el 1714, l’11 
de Setembre, la llengua, la pàtria i 
el jou secular. Poesia i cançons de 
guerra que reviuen mots de gran 
transcendència i simbolisme.
Preu: 12 €
Ho organitza: Ajuntament d’Igualada-IMC. 
Amb el suport de: Programa.cat. 

VISITES GUIADES 
2 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

CASTELLS
2 dg.>12 h>Plaça de Pius XII.
20a Diada de la colla dels 
Moixiganguers d’Igualada.
En el millor any dels 
Moixiganguers, en què han 
aconseguit el primer castell 
amb folre, la colla castellera de 
la ciutat celebra la seva diada 
al costat dels Castellers de la 
Sagrada Família.
Ho organitza: Moixiganguers d’Igualada.

CONFERÈNCIA
3 dl.>18 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
Alícia Casals. Robots humanoides: 
màquines o companys?
Els robots són el resultat 
de l’evolució de màquines i 
eines, que amb el temps han 
anat  incorporant  capacitats 
d’intel·ligència.
Ho organitza: AUGA.

 EXPOSICIÓ
Del 3 al 21 novembre 
Transeünts de Maria Llop, 
reportatge fotgràfic
Vestíbul de l’Ateneu Igualadí
A partir dels seus treballs d’educació 
visual, va demanar als seus alumnes 
que li expliquessin en què s’havien 
inspirat, què volien transmetre i com 
es veien ells mateixos. Arran de les 
seves respostes van aparèixer les 
fotografies d’aquest treball.
Ho organitza: Ateneu Igualadí

 EXPOSICIÓ
Del 4 de novembre al 10 de ge-
ner de 2015
Tots junts podem:  
escultura i fotografia
Isidre Escala Soteras
Biblioteca Central d’Igualada> 
Punt dels lectors. 3ª planta
Ho organitza: IMC – Biblioteca Central.

DIMARTS DE CONTE
4 dt.>18 h>Biblioteca Central 
En Ventilat i l’espantall 
A càrrec d’Anna Garcia
Presentació i narració del conte 
del mateix títol, escrit per Joan 
Pinyol i  il·lustrat  per Aina Xifré. 
Amb la presència dels autors. Per 
a nens i nenes a partir de 4 anys. 
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central.

MÚSICA
4 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

TALLER
5 dc.>15.30 h>   
Llar d’infants municipal L’Espígol
Ara t’ho explico... L de límits
A càrrec de Laura Tejedor, 
psicòloga, i Anna Garcia, 
contacontes
Taller per a pares i mares en 
el qual, a partir d’un conte, es 
parlarà del llenguatge en els 
nens. S’oferirà  un punt de llibre 
amb lectures recomanades per a 
adults i infants.
Ho organitzen: IMC - Biblioteca Central i 
llars d’infants municipals.
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CONFERÈNCIA
5 dc.>19 h>Biblioteca Central
El català de la Manxa, de 
Santiago Rusiñol
A càrrec de Margarida 
Casacuberta
Conversa a propòsit d’un 
Quixot modern, un obrer català 
revolucionari que, després de la 
Setmana Tràgica, es veu obligat 
a desterrar-se. Un clàssic que 
admet múltiples lectures des del 
2014 i una metàfora irònica de la 
relació Catalunya-Espanya.
Ho organitzen: IMC - Biblioteca Central i 
L’Avenç.

PRESENTACIÓ DE PARELLES 
LINGÜÍSTIQUES
6 dj.>18 h>Espai Cívic Centre
El Voluntariat per la llengua 
permet que persones 
catalanoparlants quedin una 
hora a la setmana amb aprenents 
de català per ajudar-los a fer 
conversa. 
Inscriu-te a www.vxl.cat o al 
Servei Local de Català (c/ Lleida, 
78, edifici Ig-nova). 
Ho organitza: Centre de Normalització 
Lingüística Montserrat.

 EXPOSICIÓ
Inauguració: dia 6 dj. a les 19 h.
Del 6 al 29 de novembre
75 anys de la Coral de Santa Maria
Biblioteca Central d’Igualada> 
sala d’exposicions
Una visió de la trajectòria 
d’aquesta coral igualadina, des de 
la seva fundació fins avui.
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central i 
Coral de Santa Maria

 EXPOSICIÓ
Del 6 al 29 de novembre
Els nostres músics
15 instruments / 15 músics d’aquí
Biblioteca Central d’Igualada> 
Vestíbul
Aquesta vegada, la tradicional 
exposició de músics locals parteix 
de 15 instruments musicals, per 
commemorar els 15 anys de la 
Biblioteca.
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central.

CONCERT
6 dj.>19 h>Biblioteca Central 
Coral de Santa Maria
Concert de la coral amb motiu 
de la inauguració  de l’exposició 
commemorativa dels 75 anys de 
la Coral de Santa Maria.
Ho organitzen: IMC - Biblioteca Central i 
Coral de Santa Maria.

 CINEMA
6, 20 dj.>20 h>   
sala de socis de l’Ateneu
Pantalla Oberta
Consulteu-ne programació a 
www.ateneuigualadi.cat 
Preu: gratuït
Ho organitza: Cineclub Ateneu.

CLUB DE LECTURA INFANTIL
7 dv.>19 h>Biblioteca Central
L’últim violí, d’Anna Manso
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.

MÚSIQUES DE BUTXACA 
7 dv.>23 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
Cece Giannotti CG5 
El compositor i 
multiinstrumentista 
italocanadenc està gravant el seu 
darrer treball que tindrà enllestit 
aquesta tardor. En primícia el 
presentarà a l’Ateneu dins la 
programació de “Músiques de 
butxaca”.
Preu: 10 €  amb descomptes: 8 €
Ho organitza: Ateneu Igualadí 

 TEATRE
8 ds.>21 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
Madre coraje
Atalaya de Sevilla representa  
l’obra de Bertolt Brecht com una 
metàfora de la societat actual. 
Premis del teatre andalús 2014 al 
millor espectacle, millor direcció, 
millor actriu i millor vestuari.
Preu: 18 € / 15 €
Ho organitza: Institut Municipal de Cultura. 
Platea
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MÀGIA
9 dg.>12.15 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
La màgia del mag Lari
Màgia, música i sobretot molt 
d’humor són els principals 
ingredients d’aquest xou  per a 
tots els públics amb un mag Lari 
en estat pur.
Preu: 9 €. (Socis Xarxa: 6 €)
Ho organitza: La Xarxa

CONFERÈNCIA
10 dl.>18 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
Valentí Miserachs, Antoni 
Dalmau – gènesi de l’oratori 
“MIL ANYS” 
Ara fa 10 any que s’estrenà “Mil 
anys. Oratori, en quatre quadres 
del mil·lenari de Santa Maria 
d’Igualada”.
Ho organitza: AUGA.

ESPAI DE TERTÚLIA
11 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.

TALLER
12 dc.>15.30 h>   
llar d’infants municipal L’Espígol
Ara t’ho explico... G de gelosia
A càrrec de Laura Tejedor, 
psicòloga, i Anna Garcia, 
contacontes.
Taller per a pares i mares en 
el qual, a partir d’un conte, es 
parlarà de la gelosia en els nens. 
S’oferirà  un punt de llibre amb 
lectures recomanades per a 
adults i infants.
Ho organitzen: IMC - Biblioteca Central i 
llars d’infants municipals.

CINEMA EN VERSIÓ ORIGINAL
12 dc.>18 h>Biblioteca Central
Slumdog Millionaire 
Projecció de la pel·lícula (2008) 
basada en la novel·la que es 
comentarà al club de lectura 
en anglès. Un adolescent dels 
suburbis de Bombai participa en 
un concurs. Quan està a punt de 
guanyar-lo, la policia l’interroga 
perquè li sembla que fa trampes... 
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central.

 CLUB DE LECTURA
13 i 20 dj.>19 h>   
Biblioteca Central
Stoner, de John E. Williams
Moderadora: Maria Enrich
Activitat de continuïtat. 
Cal inscripció prèvia. Preu 
d’inscripció anual: 6 €
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central.

CLUB DE LECTURA   
TERRITORI FANTÀSTIC
14 dv.>19 h>Biblioteca Central
The Raven Boys: la profecia dels 
corbs, de Maggie Stiefvater
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.

 CINEMA
14, 28 dv.>22.30 h>  
Teatre Municipal l’Ateneu
Cineclub Ateneu
Cada segon i quart divendres 
de mes es programa el millor 
cinema no comercial i d’autor 
del moment. Més informació a 
cineclub@ateneuigualadi.org. i 
iwww.ateneuigualadi.cat
Ho organitza: Cineclub Ateneu.

 DANSA
15 ds.>21 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
Odeim
Cienfuegos danza 
Preu: 15 € / 12 €
Ho organitzen: Institut Municipal de Cultura. 
Platea

CULTURA EN FAMÍLIA
16 dg.>12 h>Museu de la Pell
Let’s make a cake!
Kids&Us proposa un taller de 
cuina en família d’allò més 
llaminer: aprendrem a cuinar 
un pastís! Una activitat pensada 
per experimentar amb el menjar, 
tastar nous sabors i descobrir que 
cuinar és molt divertit. I tot això 
en anglès!
Preu: gratuït. Aforament limitat.
Ho organitza: IMC-Museu de la Pell
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17 dl.>18 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
Lluís M. Albin.  Homenatge 
agraït a un arquitecte 
Lluís M. Albín, igualadí i 
arquitecte, va realitzar unes mil-
quatre centes construccions al 
llarg de la seva vida, de les quals, 
una trentena a Igualada. 
Ho organitza: AUGA.

 MÚSICA
Del 17 al 24>de18 a 21 h>Escola 
Municipal de Música d’Igualada
Setmana de concerts d’alumnes 
de l’EMMI
Concerts a càrrec d’alumnes amb 
motiu de la diada de St Cecília.
Preu: gratuït
Ho organitza: Escola Municipal de Música 
d’Igualada

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
17 dl.>19 h>Biblioteca Central
Slumdog Millionaire, de Vikas 
Swarup
Moderadora: Judith Rovira
Cal inscripció prèvia. Preu 
d’inscripció anual: 6 €
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central.

CONFERÈNCIA
18 dm.>19 h>Biblioteca Central 
Anàlisi del treball   
en la societat actual 
A càrrec d’Elisabet Motellón Corral
El món del treball està 
experimentant grans canvis i 
s’analitzarà per què s’han produït 
i com serà el món del treball en 
el futur.
Ho organitzen: IMC – Biblioteca Central i 
UOC Alumni.

PRESENTACIÓ DE LLIBRE
19 dc.>19 h>Biblioteca Central
El cultivo y la elaboración de las 
flores de Bach, de Jordi Cañellas 
Puiggròs
Com es cultiven les plantes de 
les quals es preparen les flors de 
Bach i com s’elaboren aquestes 
essències florals. L’igualadí Jordi 
Cañellas amb l’experiència de 
més de 10 anys cultivant aquestes 
plantes a El Jardí de les Essències, 
situat a Sant Martí de Tous.
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central 

TALLER 
20 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.

 EXPOSICIÓ
Del 21 de novembre al 14 de 
desembre
Premi Ciutat d’Igualada de 
creació artísitca Procopi Llucià
Sala Municipal d’Exposicions
Una selecció dels treballs 
presentats aquest any, en la 
modalitat de fotografia.
Ho organitzen: IMC – La Sala.  
Hi col·labora: Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada.

 EXPOSICIÓ
Del 21 de novembre al 21 de 
desembre
K.L. Reich. 
La veu de l’infern nazi
Sala d’exposicions temporals del 
Museu de la Pell
L’exposició “KL Reich: la veu de 
l’infern nazi” pretén contribuir, 
per mitjà de la combinació 
d’imatges i textos –entre els quals 
hi ha una selecció de fragments 
de la mateixa novel·la de Joaquim 
Amat-Piniella. 
Ho organitzen: IMC – Museu de la Pell 
d’Igualada en col·laboració amb el Memo-
rial Democràtic i l’Ajuntament de Manresa.

CONCERT
21 dv.>19.30 h>Biblioteca Central
De Bach a Llach
A càrrec d’Edmon Bosch i Albert 
Gàmez. Concert de piano i violoncel 
que pretén ser un recorregut per 
la història de la música i alhora, 
promoure el fons musical de la 
Biblioteca. Amb motiu de Sta. 
Cecília, patrona de la música. 
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central.

CONCERT DE L’ORATORI
16 dg.>18 h>   
basílica de Santa Maria
Concert de l’oratori Mil anys
Per commemorar Santa Cecília,  la 
Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia 
(JOSA) i el Cor del Mil·lenari ens 
oferiran el Concert de l’Oratori Mil 
anys amb música de Mn. Valentí 
Miserachs i lletra d’Antoni Dalmau i 
Ribalta. Direcció: Valentí Miserachs.
Preu: 8 € i 10 €.
Ho organitzen: Comissió del Mil·lenari. 
Parròquia de Santa Maria

 MÚSICA
Del 17 al 22 
Santa Cecília:   
música per la ciutat
Les diferents escoles de música, 
músics i diferents conjunts vocals 
ens ofereixen concerts, assajos 
i classes obertes per diferents 
espais de la ciutat.
Ho organitzen: IMC i Programa de millora 
del barri de Sant Agustí
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24 dl.>18 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
Companyia Ytuquepintas. 
Somnis de sorra
Estem acostumats a veure l’art 
com quelcom que perdura al 
llarg del temps, com una obra 
que continua essent viva després 
de la mort de l’artista. Però l’art 
també pot ser efímer, pot ser art 
per un instant, sense necessitat 
d’esdevenir perdurable.Preu: 3 €
Ho organitza: AUGA

CLUB DE LECTURA   
FÀCIL EN CATALÀ
25 dt.>19 h>Biblioteca Central
El diari d’una noia, d’Anna Frank
Moderadora: Sílvia Martorell
Tertúlia per a persones adultes que 
volen practicar el català a partir de 
la lectura de textos fàcils. El llibre és 
una selecció dels fets i pensaments 
que Anna Frank va escriure en 
el seu diari Activitat gratuïta. Cal 
inscripció prèvia. Places limitades. 
Preu d’inscripció anual: 6 €
Ho organitzen: IMC - Biblioteca Central i 
Servei de Català d’Igualada.

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

 EXPOSICIÓ 
Inauguració: dia 27 dj. a les 20 h 
Del 26 de novembre 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. Amb un futur 
ple d’esperances, d’il·lusions... 
de somnis fent-se realitat, 
d’independència!.
Ho organitza: Escola Municipal d’Art Gaspar 
Camps

BARRUFACINEMA
26 dc.>18 h>Biblioteca Central
Frozen: el regne del gel 
Projecció d’una pel·lícula (2013) 
que adapta el conte La reina de 
les neus, d’Andersen.
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central.

CLUB DE LECTURA
27 dj.>19 h>Biblioteca Central
L’home de la maleta,   
de Ramon Solsona
Moderador: Josep Pallarès
Aquest club comptarà amb la 
presència de l’autor.
Activitat de continuïtat. 
Cal inscripció prèvia. Preu 
d’inscripció anual: 6 €
Ho organitzen: IMC - Biblioteca Central, 
Espai Cívic Centre i Institució de les Lletres 
Catalanes.

CLUB DE CINEMA
28 dv.>18 h>Biblioteca Central
El vel pintat
Pel·lícula dirigida per John Curran 
(2006). Tracta la relació d’una 
parella anglesa i està  ambientada 
als anys vint a la Xina. 
La projecció és pública i gratuïta. 
Després, hi haurà un debat 
moderat per Joan Millaret.
Ho organitza: IMC - Biblioteca Central.

POESIA
29 ds.>20 h>   
Adoberia de Cal Granotes
Cicle DePellSensible
Els últims dies de la Catalunya 
Republicana
Amb Jordi Hervàs, actor, Ildefons 
Alonso, percussions i Marc 
Hervàs, director. Presentació a 
càrrec d’Antoni Dalmau i Ribalta, 
escriptor.
Preu: 6 € / 8 €
Ho organitzen: IMC i Programa de millora 
del barri de Sant Agustí

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

LLIURAMENT DE PREMIS   
CIUTAT D’IGUALADA
23 dg.>11.30 h>   
Teatre Municipal l’Ateneu
Acte de lliurament dels premis 
Ciutat d’Igualada
Lliurament dels Premis Ciutat 
d’Igualada: art digital, composició 
musical, compromís social i cívic, 
disseny, fotografia, investigació, 
poesia i recerca. Amb actuacions.
Preu: gratuït
Ho organitza: Institut Municipal de Cultura.
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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

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

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

ABONAMENTS 4 espectacles + 1 x 50 € 

PRESENCIALS I PER TELÈFON A ‘EL PUNT’ 
Dc. 3, dj. 4  i dv. 5 de setembre de 19 a 21 h i ds. 6 i dg. 7 de 
setembre, 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.
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
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Venda d’entrades




