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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.

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 19:30 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.

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/


Inauguració de la nova sala de 
cinema de l’Ateneu Igualadí!
17 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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