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Fira de Nadal

Tradicional fira on s’hi podran trobar productes artesans, regals de Nadal, pessebres, 
ornaments nadalencs... Amb activitats infantils i cantades de nadales a càrrec de les 
corals de la ciutat. Organitza: Fira Igualada i Associació de Veïns del Barri de la Font Vella

Durant els caps de setmana 
de desembre al nucli antic 
de la ciutat (pl. Ajuntament, c/ Santa 
Maria i pl. Pius XII)

3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 18 i 19 de 
desembre > matins de 10 a 13:30 h 
i tardes 17 a 20:30 h
Dies 3, 10 i 17 només tarda
Dies 6, 12 i 19 només matí

 Activitats infantils  
 a càrrec d’Anima’ns 

Dies 4, 5, 11 i 18 de desembre d’11:30 a 
13:30 h i de 17 a 20 h. Dies 6, 12 i 19 de 
desembre d’11:30 a 13:30 h. 
A la plaça de l’Ajuntament.

 Nadales i espectacles  
A la pl. de l’Ajuntament
4 ds. > 19:30 h > La Lira
5 dg. > 13 h i 19:30 h > Protons
11 ds. > 12 h > Cor Exaudio
12 dg. > 12 h > Igualada Gospel Choir
17 dv. > 20 h > Cantada de Nadales amb 
les corals de la ciutat pel 50è aniversari de 
la Coral Infantil Els Verdums
18 ds. > 12 h > Cor Merlet  
18 ds. > 13 h > Protons
18 ds. > 19:30 h > Els Verdums
19 dg. > 12 h > Coral Mig To
19 dg. > 13 h > Coral Xauxa

 Fem cagar el Tió!  
Dissabtes 4, 11 i 18 > de 18 a 19:30 h > 
Pl. de l’Ajuntament
Per evitar cues, s’haurà de recollir un 
tiquet el mateix dissabte a la caseta 
d’informació, ubicada a la Pl. de l’Ajunta-
ment. El tiquet serà gratuït.

Lleure per 
infants
 Activitats a Cal Font  del 27 de 
desembre al 4 de gener

 Casals de Nadal   del 27 de 
desembre al 7 de gener. Inscripcions i 
més informació a: igualadajove.cat

https://igualadajove.cat/activitats-de-lleure-per-nadal/


Activitats a 
Cal Font

 Bloc 
Vine a escalar! Circuits nous cada setmana 
A partir de 5 anys (els menors de 8 anys 
hauran d’anar acompanyats d’un adult). A 
partir del 3 de desembre.

 Circuit de Pump Track 
Adreçat a infants de 3 a 12 anys (els me-
nors de 8 anys hauran d’anar acompanyats 
d’un adult). A partir del 3 de desembre.

 Tirolina 
Puja pel rocòdrom i llança’t per una tirolina 
de 35 metres! A partir de 6 anys. Activitat 
dirigida (sense acompanyant). A partir del 
17 de desembre.

A la plaça de Cal Font

Del 3 de desembre al 5 de gener
Matins > d’11:30 a 14 h
Tardes > de 17 a 20:30 h
Dies escolars: només tarda
31 de desembre i 5 de gener: només matí
25 i 26 de desembre i 1 de gener: tancat

 A més a més... 
Lliga de bloc de Nadal i circuit de bloc 
infantil > Del 3 al 28 de desembre > a Cal 
Font i a Ingravita  
Amb blocs nous cada setmana. El 30 de 
desembre, final i sorteig de material per 
als participants actius durant totes les 
setmanes.

Salt al pernil >  4 ds. >  19 h: salt a la 
pinyata (5-13 anys) / 19:45 h: salt adults 
(+14) 
Qui es quedi agafat al pernil se’l queda!

Les proves tontes >  11 dv. >  17 - 19 h  
Activitat infantil. Qui serà el guanyador 
de les proves més divertides? Escalada i 
habilitats. A partir de 5 anys

Grand Tournament >  18 ds. >  19 - 20:30 h  
Seràs capaç d’arribar a la última ronda i 
eliminar a tots els contrincants? A partir de 
14 anys.

* En totes les activitats: ús obligatori de la 
mascareta i desinfecció de mans a l’entra-
da. Totes les activitats seran gratuïtes.



Desembre
LLIBRES
2 dj. > 19 h > Biblioteca Central d’Igualada
 Presentació de llibre 
Som dones, som lingüistes, som moltes i diem 
prou de M. Carme Junyent i Maria Sabaté.
Organitza: Òmnium Anoia i Biblioteca Central d’Igualada

EXPOSICIÓ
Del 3 de desembre al 8 de gener > Biblioteca 
Central d’Igualada
 Ja venen, ja venen! Crides i 
.auques dels Reis d’Igualada 
Selecció de crides i auques dels Reis que hi ha 
a la Biblioteca des de principis de segle XX.
Organitza: Biblioteca Central d’Igualada

CONTES
11 ds. > 12 h > Biblioteca Central d’Igualada
 Hora del conte 
Contes frescos, a càrrec d’Ingrid Domingo. 
Sessió de contes on el vent, el fred i la neu 
acompanyen les històries i fan que els seus 
personatges es trobin en situacions ben parti-
culars i inesperades.
Organitza: Biblioteca Central d’Igualada

CONCURS
Inscripcions fins al 12 de desembre
 XXX Concurs de Pessebres 
Categories: escoles, familiar/infantil i adults. 
Premis en vals de compra per un total de 
675€. Més informació: www.igualada.cat, 
barristacaterina@gmail.com o 
festes@aj-igualada.net
Organitza: Assoc. de Veïns del Barri de Santa 
Caterina i el Departament de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament d’Igualada

TEATRE
12 dg. > 12.15 h > Teatre Municipal l’Ateneu
 Com gat i gos de Teatre Animal 
Nacho ha trobat la manera de donar vida als 
seus dibuixos. Preu: 7€ / Socis Xarxa: 5€. 
Organitza: La Xarxa

LLIBRES
15 dc. > 19 h > Biblioteca Central d’Igualada
 Presentació de llibre 
Amor a l’art, de Tània Juste. Presenta Màrius Mollà.
Organitza: Llibreria Aqualata i Biblioteca Central d’Igualada

LLIBRES
16 dj. > 19 h > Biblioteca Central d’Igualada
 Presentació de llibre 
Centre de brevetat, de Feliu Formosa. Pre-
sentació de la reedició del poemari feta per 
l’Editorial Meteora.
Organitza: Llibreria Aqualata i Biblioteca Central d’Igualada

MARATÓ
17 dv. > de 10 a 20 h > Ajuntament d’Igualada
 Campanya de recollida de 
.joguines 
32ena. Edició de la Marató de recollida de 
joguines, amb l’objectiu que cap infant de la 
comarca es quedi sense una joguina nova la nit 
màgica de Reis. No defraudem la seva il·lusió. 
Organitza: Creu Roja a l’Anoia

MÚSICA
17 dv. > 20 h > Pl. de l’Ajuntament 
 Cantada de Nadales 
Amb la participació de les corals de la ciutat. 
Direcció: Coral Infantil Els Verdums, amb motiu 
del 50è aniversari de l’entitat. Gratuït.
Organitza: Departament de Promoció Cultural de 
l’Ajuntament d’Igualada

DANSA
18 ds. > 11:30 h > Pl. de Cal Font
 Ballada de sardanes per la 
.Marató de TV3
Amb la cobla Ciutat de Girona.
Organitza: Agrupació Sardanista d’Igualada 

MÚSICA
18 ds. > 18 h > Teatre Municipal l’Ateneu
 Concert de Nadal de la Coral 
.Infantil Gatzara 
Preu: 4€ (menors de 10 anys gratuït).
Organitza: Coral Infantil Gatzara

MÚSICA
18 ds. > 19 h > Museu de la Pell
 A Christmas Gospel Night 
A càrrec d’Igualada Gospel. Direcció de Pau 
Sastre. Preu: 10€ anticipades / 12€ taquilla. 
Organitza: Igualada Gospel

ESPORTS
19 dg. > Piscina de Les Comes
 Neda per la Marató de TV3 
Col·laboració voluntària sumant metres nedant 
a la piscina. Més informació: www.esportigua-
lada.cat
Organitza: Servei d’Esports Ajuntament d’Igualada

CERCAVILA
19 dg. > 12 h > pel centre de la ciutat
 Cercavila d’entitats culturals per 
.la Marató 
Amb Gegants de la Font Vella, Bisbalets, Tonet 
el Blanquer, Ball de Gitanes d’Igualada, Agru-
pació Folklòrica, Petits Diables, Mal Llamp, 
Grup de Gralles “Els Pelfort” i Gegants del Barri 
de Xauxa. A continuació, balls de lluïment a la 
pl. Caterineu i concert-vermut popular.
Organitza: Associació de Veïns del barri de Xauxa 
i geganters de Xauxa

MÚSICA
19 dg. > 18 h > Basílica de Santa Maria
 Concert de Nadal: Il pianto della 
.madonna 
Amb el Cor Exaudio, el Cor Nàiades, el Cor 
Aglepta i la Camerata Penedès. Obra del com-
positor Jordi Domènech. També s’interpretaran 
peces de Holst, Brahms i peces nadalenques 
arranjades per Bernat Vivancos i Carles Prat. 
Preu: 15€, 5€ menors de 10 anys. Venda d’en-
trades a www.tiquetsigualada.cat
Organitza: Cor Exaudio amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Igualada

CINEMA
19 dg. > 18:30 h > Teatre Ateneu
 Inauguració de la nova sala de 
.l’Ateneu Cinema
Fes-te una foto amb el Willy Wonka i aconse-
gueix entrades gratuïtes per anar a veure la 
pel·lícula Charlie i la Fàbrica de Xocolata!
Organitza: Ajuntament d’Igualada

MÚSICA
20 dl. > 18 h > Teatre Municipal l’Ateneu
 Concert de Nadal amb Combo Belga 
Grup musical d’alumnes de l’Escola Municipal 
de Música d’Igualada. Gratuït. 
Organitza: AUGA

ESPORTS
Del 23 al 30 de desembre > Les Comes
 Torneig Caga Tió 
Si tens entre 7 i 16 anys, vine a jugar a dife-
rents esports. Més informació: www.torneig-
cagatio.cat
Organitza: Ajuntament d’Igualada

 Missa del Gall 
24 dv. 
> Santuari de la Mare de Déu de la Pietat 
(Escola Pia): a les 18 h Missa del Pollet i a les 
12 h de la nit Missa del Gall
> Església de Montserrat, 20 h
> Parròquia de la Sagrada Família, 20 h
> Basílica de Santa Maria, 22 h, amb els cants 
del Grup Laude
> Església dels Pares Caputxins, 22 h
> Monestir de les Carmelites, 12 de la nit

MÚSICA
25 ds. > 20:30 h > Teatre Municipal l’Ateneu
 Tradicional concert de Nadal de 
.la JOSA 
Amb la participació de la JOSA, la JOSA aleví i 
la JOSA Jazz Band. Sota la direcció de Josep 
Miquel Mindán, Albert Gumí i Xavi Plaza. Preu: 
8€ / 5€ (menors de 25 anys).
Organitza: Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia

FESTA DELS REIS
5 dv. > 17:30 h > Passeig Verdaguer 
cantonada c/ Santa Joaquima de Vedruna
 Arribada de la cavalcada de Ses 
.Majestats els Reis d’Orient 
A les 17:15 h, petita actuació de les bandes 
Banda de Música d’Igualada, Unió Filharmò-
nica d’Amposta, i Banda de Música del Prat 
de Llobregat. Rebuda de les autoritats locals 
a Ses Majestats els Reis d’Orient. Acte seguit, 
inici de la cavalcada amb el següent recorre-
gut: passeig Verdaguer, av. Montserrat, av. de 
Caresmar, c/ de la Soledat, pl. del Rei, c/ de 
Sant Jordi, rbla. del General Vives, rbla. de Sant 
Isidre, rbla. Nova, c/ de Sant Ferran i pl. Cas-
tells. Més informació: www.reisdigualada.cat 
Organitza: Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, FP

ESPORTS
6 dj. > de 9 a 13 h > centre de la ciutat
 Reis Race 
Cursa de 5 i 10 km passant per llocs i monu-
ments emblemàtics d’Igualada. Més informa-
ció: www.reisrace.cat
Organitza: Moixiganguers d’Igualada

FIRA
6 dj. > de 9 a 14 h > Passeig Verdaguer
 Fira de Reis 
Organitza: Fira Igualada

FIRA
6 dj. > de 9 a 14 h > Parc de l’Estació Vella
 Mercat d’Antiguitats 
Organitza: Fira Igualada

DANSA
6 dj. > de 9 a 14 h > Pl. Catalunya
 Tradicional ballada de Sardanes 
Amb la cobla Lluïsos de Taradell.
Organitza: Agrupació Sardanista d’Igualada 

MÚSICA
6 dj. > 18 h > Basílica Santa Maria
 Concert de Reis 
A càrrec de Joan Paradell i Solé (Organista 
Emèrit de les Celebracions Litúrgiques del Sant 
Pare i de la Capella Musical Pontifícia “Sixtina”). 
Entrada gratuïta.  
Organitza: Departament de Promoció Cultural de 
l’Ajuntament d’Igualada

MÚSICA
7 dv. > 19 h > Teatre Municipal l’Ateneu
 Gran Concert de Vienès de Cap d’Any  
L’Orquestra Terres de Marca presenta un con-
cert on tindrà un gran pes el repertori vienès de 
la família Strauss i, enguany, les danses honga-
reses i eslovenes de Dvorac i Brahms.  Amb la 
participació d’una parella de ball professional. 
Preu: 15, 12 i 9€. Entrades a teatremunicipala-
teneu.cat
Organitza: Ajuntament d’Igualada i Orquestra
Terres de Marca

MÚSICA
8 ds. > 18 h > Teatre Municipal l’Ateneu
 Concert de Reis de la coral 
.infantil els Verdums 
Taquilla inversa.
Organitza: Coral infantil “Els Verdums”

DANSA
15 ds. > 18 h > Teatre Municipal l’Ateneu
 El Trencanous de BCN City Ballet 
La Clara rep de regal de Nadal un trencanous. 
En els seus somnis nocturns veu com el solda-
det recobra la vida i la porta a viatjar pel món 
de la fantasia. Preu: 15€ 
Organitza: BCN City Ballet

MÚSICA
16 dg. > 18 h > Teatre Municipal l’Ateneu
 L’ocell de foc de la JOSA Aleví 
La JOSA aleví, una orquestra formada per una 
setantena de petits i joves músics, oferirà  
un conte concert per a orquestra simfònica 
i narrador. Actuació: Marc Tarrida. Música i 
direcció: Albert Gumí. Adaptació del text: Jordi 
Còdol. Preu: 7€. Menors: 5€. 
Organitza: Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia aleví

ESPORTS
26 dg. > d’11 a 13 h > Molí Nou
 83a Copa Nadal 
Tradicional nedada de 25 m a la piscina desco-
berta el dia de Sant Esteve.
Organitza: Club Natació Igualada

MÚSICA
26 dg. > 12:30 h > Església del Roser 
 Concert de Sant Esteve 
Amb la Coral Mixta d’Igualada. Obres de 
Claudio Monteverdi, Luca Marenzio, Guillaume 
Dufay, Baltasar Bibiloni i Nadales. Preu: 10€ 
(6€ menors de 20 anys). Entrades a tiquetsi-
gualada.cat i abans del concert a l’entrada.
Organitza: Coral Mixta d’Igualada amb el suport del 
Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada

TEATRE
26 dg. > 17:30 h > Teatre Municipal l’Ateneu 
 Els Pastorets de l’Esbart Igualadí 
En Lluquet i en Rovelló, els personatges de Jo-
sep Maria Folch i Torres, somien que s’enfron-
ten a Llucifer i Satanàs. Gràcies a una colla de 
pastors i un àngel que els dona suport, podran 
contemplar l’adveniment de l’infant Jesús. 
Preu: 14€ / Jubilats 12€ / Nens 6€. Entrades a 
tiquetsigualada.cat.
Organitza: Grup de Teatre Esbart Igualadí

FESTA DELS REIS
28 dt. > 18:30 h > al pavelló poliesportiu de 
Les Comes
 Festival infantil i arribada del 
.Patge Faruk 
Festival infantil. Acte seguit, a les 8 del vespre, 
arribada del Patge Faruk (obertura del pavelló 
a les 18 h); aforaments limitats. Més informa-
ció: www.reisdigualada.cat
Organitza: Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, FP

FESTA DELS REIS
Del 30 de desembre al 5 de gener > Ràdio 
Igualada Emissora Municipal 103.2 de l’FM
 Missatges radiofònics del Patge 
.Faruk 
Més informació: www.reisdigualada.cat
Organitza: Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, FP

Gener
FESTA DELS REIS
1 ds. > de 10:30 a 14:30 h > Teatre Municipal 
l’Ateneu
 Lliurament de les cartes 
Recepció del Patge Faruk de les cartes dels 
nens i nenes destinades als tres Reis d’Orient. 
Podeu trobar la carta que més ajuda els Reis 
a llibreries i altres comerços. Més informació: 
www.reisdigualada.cat
Organitza: Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, FP

FESTA DE REIS
2 dg, 3 dl. i 4 dt. > de 18 a 22 h* > Av. Mestre 
Montaner, núm. 99 (edifici Ignasi Carner)
 Recepció de paquets 
* Passada aquesta hora no serà possible ad-
metre cap paquet. Més informació:  
www.reisdigualada.cat
Organitza: Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, FP

TEATRE
2 dg. > 11:45 h i 17:30 h
9 dg. > 11:45 h
16 dg. > 11:45 h
> Teatre Municipal l’Ateneu 
 Els Pastorets de l’Esbart Igualadí 
En Lluquet i en Rovelló, els personatges de 
Josep Maria Folch i Torres, somien que s’en-
fronten a Llucifer i Satanàs. Per sort, gràcies 
a una colla de pastors i un àngel que els dona 
suport, podran contemplar l’adveniment de 
l’infant Jesús. Preu: 14€ / Jubilats 12€ / Nens 
6€. Entrades a tiquetsigualada.cat.
Organitza: Grup de Teatre Esbart Igualadí

ESPORTS
2 dg. > de 9 a 14 h > Sala Tennis Taula Les Comes
 8è Campionat de Chess Pong 
Campionat esportiu que consisteix a fer parti-
des de tenis taula i d’escacs a la vegada.
Organitza: Club Ping Pong Igualada

ESPORTS
5 dc. > de 9 a 14 h > Sala Barri Les Comes
 2x2 mixt de Reis 
Campionat de bàsquet per parelles.
Organitza: Club Bàsquet Igualada
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Inauguració de la nova sala de 
cinema de l’Ateneu Igualadí!
19 de desembre > 18:30 h > Teatre Ateneu
Vols veure gratis la pel·lícula de Charlie i la 
Fàbrica de Xocolata? Vine a la inauguració i fes-
te una fotografia amb el Willy Wonka i gaudeix tu 
i els teus amics d’una entrada gratuïta!

I durant totes les festes...  
 gaudeix de les dues sales de cinema! 

Recollida 
de joguines
17 DE DESEMBRE

Col·labora a la 32a Marató de 
recollida de joguines!  
Que cap infant de la comarca es quedi sense 
joguina nova la nit màgica de Reis. 
Més informació dins dels actes de l’agenda.
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