


El gran 
comediant
De Joel Joan i Hèctor 
Claramunt

Master Xof
De Joan Pera

Un país
(en miniatura)
a la motxilla
De Red Pèrill (de regal)

Terra Baixa
D’Àngel Guimerà i 
Àngel Llàcer

A la tardor abona’t al Teatre
Abonaments a partir de 5 espectacles, a 12 € cadascun. Mínim 60 €
Des del 5 de setembre, a les 11 h. 
Dilluns i dijous matí:  d’11 a 13h i de 18 a 20h  venda presencial a la taquilla del teatre. Passatge 
Vives S/N. Resta de setmana horaris d’El Punt. 
La venda d’entrades individuals, serà a partir del dilluns 12 de setembre, a les 11 h.
www.teatremunicipalateneu.cat

L’oreneta
De Guillem Clua
Amb Emma Vilarasau 
i Dafnis Balduz

De què parlem 
mentre no parlem 
de tota aquesta 
merda
De La Calòrica

Homenatge al 
mestre Joan Just 
Bertran
Direcció:
Daniel Mestre Dalmau

Guillermotta
De Jordi Vidal, Jordi 
Cornudella i Jordi Prat 
i Coll

Diumenge,
18 de setembre, 18 h

Dissabte, 
1 d’octubre, 20 h

Divendres,  14 d’octubre, 
20 h

Diumenge, 
16 d’octubre, 18 h

Diumenge, 
30 d’octubre, 18 h

Diumenge, 
6 de novembre, 18 h

Diumenge, 
27 de novembre, 18 h

Diumenge, 
 11 de desembre, 18 h
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Després d’uns anys complexos, Igualada recupera aquest any una Festa 
Major que tornarà a ser de màxims. Una celebració que permetrà que totes 
les colles i entitats de la ciutat puguin tornar als carrers i a les places i que 
tots els igualadins i igualadines puguin gaudir de la nostra festa gran, sense 
restriccions i amb el civisme que ens caracteritza com a ciutat.

Aquest any Igualada ostenta la Capitalitat de la Cultura Catalana i la Festa 
Major esdevindrà, més que mai, un aparador del nostre gran múscul asso-
ciatiu i cultural. Un conjunt variat, format per entitats històriques, per grups 
que han recuperat balls i actes tradicionals que s’havien perdut, i per enti-
tats, de nova formació, que han sumat diversitat a la nostra celebració. Totes 
elles tenen en comú que són l’ànima de la nostra Festa Major i que amb 
la seva feina, a vegades invisible, fan possible la llarga llista d’actes que 
tornaran a omplir els nostres carrers de música, tradició, cultura i diversió. 

Com a alcalde, aquest any més que mai, tinc ganes de desitjar-vos que gau-
diu d’una bona Festa Major. Una festa que tornarà a ser com les de sempre. 
De fet, els actes que l’han precedit i que han pogut fer-se sense restriccions 
ens demostren que tenim ganes de retrobar-nos, de participar i de gaudir 
plegats. Des del departament de Cultura  s’ha dissenyat un programa d’ac-
tes transversal i dirigit a tot tipus de públic per tal que tothom tingui el seu 
moment dins la Festa Major.

Us animo a gaudir d’aquesta festa amb el seny i el civisme que les igualadi-
nes i igualadins hem demostrat durant la pandèmia. Estic segur que aquest 
any redescobrirem la nostra festa revivint actes i moments que en aquesta 
aturada hem trobat molt a faltar. 

Igualadines, Igualadins, us desitjo de tot cor una molt bona Festa Major!

Marc Castells i Berzosa
Alcalde d’Igualada 
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tiona la imatgeria municipal sense 
foc.
Al pati de la Casa de la Festa del Mu-
seu de la Pell

19 h INAUGURACIÓ DE L’EX-
POSICIÓ: BAS D’IGUALADA, 
ESTAMPER
Un recorregut per la vida i l’obra 
de Pere Bas i Vich (1897-1975). De la 
seva impremta en van sortir nom-
broses publicacions que es troben 
a la Biblioteca i l’Arxiu Comarcal i 
que es recullen en aquesta mostra 
comissariada per M. Teresa Miret 
Solé.
Ho organitzen: Ajuntament d’Igua-
lada i Biblioteca Central amb la 
col·laboració de l’Arxiu Comarcal 
de l’Anoia.
A la Biblioteca Central d’Igualada

dilluns, 22 d’agost

6 h ENGALANAMENT FESTIU 
DELS CARRERS,
amb tot tipus de garlandes per 
crear un ambient de festa major, 
amb voluntariat de la ciutat.
Ho coordina: la FESTHI
A la rambla de Sant Isidre, rambla Ge-
neral Vives, carrer de l’Argent, plaça 
de Pius XII, i els barris del Sant Crist, 
Poble Sec, Fàtima, Montserrat i Xauxa.

12 h LLIURAMENT DEL PENÓ 
DE LA CIUTAT i DEL TABAL; 
PRESENTACIÓ DE L’ESTAMPA 
DEL SANT i EL NOU VESTUA-
RI DEL SALERO i EL SALERET
El Tabal d’enguany és el Pau Sanuy 
Costa, percussionista de la Josa i 
altres grups musicals; l’estampa és 

a càrrec de Roger Costa Campos 
i el nou vestuari és a càrrec de la 
Susanna Maldonado. L’entitat por-
tadora del penó serà enguany l’An-
tic Gremi de Traginers d’Igualada, 
amb motiu del seu bicentenari. 
Al saló de sessions de l’Ajuntament

18.30 h TAST D’IMATGERIA 
i assaig obert a la ciutat.
Al finalitzar l’acte es durà a terme 
l’assaig del ball dels set salts Qui 
vulgui, podrà fer un tast d’imatge-
ria de les diferents colles. Si vols 
ser portador de cultura popular 
totes les colles busquen gent. Un 
gran dia per fer el teu primer tastet.
Ho coordinen: Associació Cultural 
Dessota  amb la col·laboració de la 
resta d’entitats participants.
L’Associació Cultural Dessota ges-
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dilluns,
22 d’agost

19.30 h DIÀLEGS CAPITALS: 
EL PAPER DE LA TRADICIÓ, 
amb Manuel Delgado i Àngels Trias.
Quin paper juga la tradició i la festa 
a la nostra societat? Forma part de 
la seva estructura? Podem conside-
rar la festa i els rituals compartits 
com a elements vertebradors? En 
parlaran els antropòlegs Manuel 
Delgado i la igualadina Àngels Trias 
Valls, professora a la Regent’s Uni-
versity London.
A l’auditori del Museu de la Pell

20 h INAUGURACIÓ DE L’EX-
POSICIÓ DEL 40è ANIVERSA-
RI DE LA VEU DE L’ANOIA
Les 40 pàgines de capçalera més 
representatives d’aquests 40 anys, 
diferents materials publicats i les 
eines que s’han anat utilitzant per 
fer el diari.  
Oberta fins al 18 de setembre.
A l’Espai Cub del Museu de la Pell

21 h CONCERT DE
LA BANDA DE MÚSICA 
D’IGUALADA
La Banda oferirà un concert on 
es podrà gaudir, sota la batuta de 
Concepció Ramió i Diumenge, d’un 
ampli repertori de música per a 
banda de diversos gèneres: des 
d’adaptacions per a banda de peces 
tradicionals, passant per músiques 
de pel·lícules o peces originals per 
a banda simfònica.
Al claustre de l’Escola Pia

22 h CINEMA SOTA ELS ESTELS: 
ZOOTRÒPOLIS
Faula d’aventures protagonitzada 
per la tinenta de policia Judy Ho-
pps en una ciutat on cada animal 
pot ser el que es proposi, sigui de 
l’espècie que sigui.
Pel·lícula familiar d’animació diri-
gida per Byron Howard i produïda 
per Walt Disney.
(Animació) 108  min. (versió en ca-
talà)
Podeu seure a la gespa, fer pícnic 
i gaudir de la pel·lícula amb tota la 
família
Al Parc Central
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dimarts, 23 d’agost
la Vigília

10 h VISITES GUIADES. ELS 
TERRATS D’IGUALADA, MÉS 
A PROP DEL CEL I EL NOU 
ALBERG DE CAL MACO.
Una ruta urbana inèdita guiada per 
David Martínez, del Departament 
de Promoció Cultural, pels terrats 
d’Igualada: una visió diferent de 
la nostra ciutat, terrats privats i 
públics, espais a l’aire lliure, on és 
possible gaudir de vistes increïbles 
de la ciutat, prendre el sol, llegir, 
cuidar un hort, estar-hi en silenci o 
trobar-se amb els veïns...
Places limitades. Cal portar calçat 
per caminar i càmera de fotos!
Entrades gratuïtes per Internet a 
www.tiquetsigualada.cat
Lloc de sortida: Ajuntament d’Igualada 
Cal tenir en compte que les condi-
cions d’accés a terrats són a peu i 
sense ascensor.

11 h INAUGURACIÓ DE L’EX-
POSICIÓ: 24. GROSSA FESTA
Aquesta exposició, elaborada amb 
motiu del 10è aniversari de la FES-
THI, vol ser un recorregut per l’en-
renou i les entranyes de la diada de 
Sant Bartomeu. Romandrà oberta 
fins a l’11 de setembre.
L’organitza: La FESTHI
A la Sala Municipal d’Exposicions 

11.40 h ENTREGA DEL FOC
L’arcàngel Sant Miquel acompan-
yat dels seus Diables recollirà el foc 
i l’entregarà als trabucaires Els Vo-
ladors per a l’encesa de la tronada.
L’organitza: la FESTHI
A la Basílica de Santa Maria

12 h TRONADA d’Inici de Festa 
Major
A càrrec dels Voladors, trabucaires 
d’Igualada 
Amb la col·laboració de la FESTHI
A la rambla de Sant Isidre 
Acte amb foc (vegeu recomana-
cions per als actes amb foc)

12.30 h TRASLLAT DE SANT 
BARTOMEU 
Des de l’església del Roser fins a la 
basílica de Santa Maria, on es can-
taran els goigs.
Hi participen: el Tabal; els Voladors, 
Trabucaires d’Igualada; el Drac 
d’Igualada, el Ball de Sant Miquel i els 
Diables, d’Igualada; Moixiganguers 
d’Igualada amb els Grillats morats; 
Gegants del Barri de la Font-Vella; 
Gegants Vells d’Igualada; l’Àliga 
d’Igualada; Ball de Cercolets d’Igua-
lada; Ball de Pastorets d’Igualada; 
Ball de Bastons d’Igualada; portants 
d’honor; imatge de Sant Bartomeu;  
Corporació Municipal i Autoritats i la 
Banda de Música d’Igualada.

Ho organitza: La FESTHI 
Recorregut: carrer del Roser, plaça de 
Pius XII, carrer de Santa Maria i plaça 
del Bruc
Acte amb foc (vegeu recomana-
cions per als actes amb foc)

18 h ACOMPANYA LA IMAT-
GERIA FESTIVA
Des de la Casa de la Festa fins a la 
plaça de l’Ajuntament. Amb la parti-
cipació del Drac i les Víbries d’Igua-
lada; el petit Drac Bufarot d’Igualada; 
la Mantícora Voraxcis; els Gegants 
Bisbalet i Cinta; capgrossos Carme 
i Caterina; el Tonet, la Conxita i els 
Gegantons Pia i Tomeu acompanyats 
dels Grallers d’Igualada; els Cap-
grossos, els Petits Gegants de la Ciu-
tat; els Nanos; Gegants del barri de 
Xauxa acompanyats del grup de gra-
llers Els Pelforts; l’Àliga d’Igualada i 
els Gegants de la Ciutat.
Ho coordina: Associació Cultural 
Dessota amb la col·laboració de la 
resta d’entitats participants.
L’Associació Cultural Dessota gestio-
na la imatgeria municipal sense foc.
Recorregut: carrer Dr. Joan Merca-
der, baixada de Sant Nicolau, plaça de 
la Creu, carrer de l’Argent i plaça de 
l’Ajuntament.
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SEGUIDAMENT, ARRIBADA DE 
LA CERCAVILA D’IMATGERIA
Balls de lluïment. Lliurament del ram 
a la geganta, per part de l’alcalde 
Marc Castells i Berzosa. I amb motiu 
del 20è aniversari de la Conxita Teixi-
dora, entrega del ram a la geganta 
Conxita, a càrrec de FAGEPI.
Presentació a càrrec del Salero, 
Joan Pou Roca i el Saleret, Guillem 
Pou Martorell
Ho coordina: Associació Cultural 
Dessota amb la col·laboració de la 
resta d’entitats participants.
A la plaça de l’Ajuntament

19 h VESPRES EN HONOR A 
SANT BARTOMEU i TOC DEL 
TABAL
Ho organitzen: Parròquia de Santa 
Maria i FESTHI
A la Basílica de Santa Maria

 20 h VERSOTS I BALL PARLAT 
del Ball de Sant Miquel i els Dia-
bles, d’Igualada
A càrrec del Ball de Sant Miquel i 
els Diables, d’Igualada.
Amb la col·laboració de la FESTHI
A la plaça de l’Ajuntament
Acte amb foc (vegeu recomana-
cions per als actes amb foc)

21 h La PASSACALLE, la Vigília.
Hi participen: el Tabal; els Voladors, 
Trabucaires d’Igualada; el Ball de 
Sant Miquel i els Diables, d’Igua-
lada; els Moixiganguers d’Iguala-
da amb els Grillats morats; el Ball 
de Cercolets d’Igualada; el Ball de 
Pastorets d’Igualada; el Ball de Bas-
tons d’Igualada, els Gegants Vells 
d’Igualada i la Banda de Música 
d’Igualada.
Els homenatjats són: l’alcalde de 
la ciutat, el regidor de Promoció 
Cultural, portants d’Honor de Sant 
Bartomeu, les Juntes de l’Ateneu 
Igualadí i del Casal Popular el Fo-
ment, l’Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada i l’Associació juvenil la 
Coll@nada.
 
Ho organitza: La FESTHI
Recorregut: (*)plaça de l’Ajuntament, ca-
rrer de Santa Maria, plaça del Bruc, carrer 
del Born, carrer Nou, (*)carrer Garcia Fos-
sas, (*)rambla Sant Isidre, carrer d’Òde-

na, (*)carrer d’Òdena amb placeta de 
Sant Josep, (*)carrer de Sant Pau - davant 
l’Ateneu-, carrer dels Esquiladors, carrer 
del Vidre, carrer de Sant Jordi, (*)plaça del 
Rei, carrer del Roser, plaça Pius XII, carrer 
Santa Maria, (*)plaça de l’Ajuntament. 
Fins a la 1 h.
(*) Punts on es tirarà pirotècnia.
Acte amb foc (vegeu recomana-
cions per als actes amb foc)

22 h CINEMA SOTA ELS ESTELS: 
LES AVENTURES DE TINTÍN, EL SE-
CRET DE L’UNICORN
Tintín, el reporter de còmic més fa-
mós d’Europa és segrestat després 
d’haver descobert la pista definiti-
va per trobar el gran tresor amagat 
de Rackham el Roig en una maque-
ta de vaixell.
Pel·lícula familiar d’animació dirigi-
da per Steven Spielberg i produïda 
per Peter Jackson

(Animació) 107 min. (versió en català)
Podeu seure a la gespa, fer pícnic 
i gaudir de la pel·lícula amb tota la 
família
Al Parc Central

dimarts, 23 d’agost
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8 h DIANA 
Anunciament de la diada de Sant 
Bartomeu amb actuacions als ba-
rris de la ciutat. Tots els recorreguts 
acaben a la plaça de l’Ajuntament.
Hi participen: el Tabal; els Voladors, 
Trabucaires d’Igualada; el Ball de 
Sant Miquel i els Diables, d’Iguala-
da; el Ball de Cercolets d’Igualada; el 
Ball de Pastorets d’Igualada; el Ball 
de Bastons d’Igualada, els Gegants 
Vells d’Igualada; l’Àliga d’Igualada.
Ho organitza: la FESTHI
Recorregut centre, des de l’església 
del Roser; recorregut oest, des de 
l’ermita de Sant Jaume Sesoliveres; 
recorregut nord, des del parc del ca-
rrer Pere Puig Quintana; recorregut 
est, des de la plaça de Sant Crist; 
recorregut nord-est amb foc, des 
de (*)l’església de la Verge de Mont-
serrat amb carrer Tulipes, (*)carrer 
Tulipes amb av. Pau Casals, carrer de 
les Camèlies, carrer Gardènies, (*)
parc de Trànsit, (*)carrer Margarides 
amb carrer Lleida, carrer Vilanova i la 
Geltrú, (*)plaça Pompeu Fabra, (*)ca-
rrer dels Caputxins davant l’Església, 
carrer de Serra Jordi, (*)passeig Ver-
daguer, carrer Esquiladors, carrer del 
Vidre, (*)rambla General Vives amb 
carrer Òdena, carrer Custiol, plaça 
del Pilar, carrer del Born, (*)plaça de 
l’Ajuntament. Fins a les 10 h
(*) Punts on es tirarà pirotècnia.

Acte amb foc (vegeu recomana-
cions per als actes amb foc)

10 h VISITES GUIADES,
TERRATS I CAL MACO 
Places limitades. Cal portar calçat 
per caminar i càmera de fotos!
Entrades gratuïtes per Internet a 
www.tiquetsigualada.cat
Lloc de sortida: Ajuntament d’Igualada 
Cal tenir en compte que les condi-
cions d’accés a terrats són a peu i 
sense ascensor.

11 h CREACTIVA’T AL MUSEU: 
LES OMBRES QUE CONTEN 
CONTES
Espectacle d’ombres que convida a 
submergir-se a paisatges d’Indonè-
sia amb uns protagonistes molt 
especials, les titelles d’ombres Wa-
yang Kulit. Després es farà un taller 
familiar a partir de 4 anys. A càrrec 
de la companyia El geko con botas.
Aforament limitat, sense reserva 
prèvia.
Al Museu de la Pell

12 h PRESENTACIÓ LLIBRE:  
“EL REC D’IGUALADA. UN 
ESTUDI SOCIOECONÒMIC 
SOBRE LA FORMACIÓ I EL 
DESENVOLUPAMENT D’UN 
BARRI INDUSTRIAL”, autors: 
Pere Pascual i Domènech, Gemma 
Estrada i Planell, Josep Riba i Ga-
barró, Carme Ferreras i Dalmau.
Ho organitza: Centre d’Estudis Co-
marcal d’Igualada
Al saló de sessions de l’Ajuntament 
d’Igualada

18 h MISSA FESTIVA DE SANT 
BARTOMEU
Ho organitza: la parròquia de Santa 
Maria d’Igualada i la FESTHI
A la Basílica de Santa Maria

dimecres, 24 d’agost
Sant Bartomeu

ROBOTICS

—
C/ Gran Bretanya 11, nau 1
Pol. Ind. Les Comes
08700 Igualada (Barcelona)

—
T +34 938 036 833
info@amida4.com
www.amida4.com

El proper pas per a 
la teva indústria
AUTOMATITZACIÓ PER A LA PETITA EMPRESA

Bona 
Festa Major!
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19 h PROCESSÓ DE SANT 
BARTOMEU 
Els Voladors, Trabucaires d’Igua-
lada; el Drac d’Igualada i la Víbria 
d’Igualada, amb els Diables d’Igua-
lada; el Ball de Sant Miquel i els Dia-
bles, d’Igualada; els Moixiganguers 
d’Igualada amb els Grillats morats; 
Nans i capgrossos, Gegants de la 
Ciutat; els Gegants Vells d’Igua-
lada; l’Àliga d’Igualada; Banderes 
gremials i de barris; el Tabal de la 
Patera; Ball de Cercolets d’Iguala-
da; Ball de Pastorets d’Igualada; 
Ball de Bastons d’Igualada; Imatge 
de Sant Bartomeu amb els Portants 
d’Honor; Penó de la Ciutat; Salero; 
Corporació Municipal i Autoritats; i 
Banda Municipal de Música.
Acte organitzat amb la col·labora-
ció de la FESTHI

Recorregut: plaça del Bruc, carrer de 
Santa Maria, plaça de Pius XII, carrer 
de Custiol, rambla de Sant Isidre, 
carrer de Garcia Fossas, plaça de 
la Creu, carrer de l’Argent, plaça de 
l’Ajuntament, carrer del Born i plaça 
del Bruc.
Arribada de la processó amb l’en-
trada de Sant Bartomeu a la plaça 
de l’Ajuntament. Entrada de la 
imatge a la basílica de Santa Maria 
on es cantaran els goigs. Finalit-
za l’acte amb el retorn del Penó a 
l’Ajuntament.
Acte amb foc (vegeu recomana-
cions per als actes amb foc)

21.30 h CONCERT DE LA
COBLA ALMOGAVARENCA 
Fundada a Capellades l’any 2013 i 
dirigida per Xavier Cassanyes
Amb la col·laboració de l’Agrupació 
Sardanista d’Igualada
Al claustre de l’Escola Pia

dimecres, 24 d’agost
Sant Bartomeu

00 h CONCERT DI-VERSIONES
Podríem definir la banda com a una 
colla de ‘freaks’ esbojarrats, una 
màquina de fer ‘canciones del ve-
rano’ de la manera més personal i 
sense complexos amb una barreja 
d’himnes dels 60’s, 70’s, 80’s i 90’s 
amb pinzellades de les cançons de 
ràdio fórmula dels últims anys.
A la plaça de Cal Font
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dijous,
25 d’agost

10 h VISITES GUIADES,
TERRATS I CAL MACO   
Places limitades. Cal portar calçat 
per caminar i càmera de fotos!
Entrades gratuïtes per Internet a 
www.tiquetsigualada.cat
Lloc de sortida: Ajuntament d’Igualada 
Cal tenir en compte que les condi-
cions d’accés a terrats són a peu i 
sense ascensor.

11 h VISITA GUIADA A L’EX-
POSICIÓ: PALEOAMBIENTS 
MARINS DE L’ANOIA. LA 
DONACIÓ DEL SR. JOSEP 
LLANSANA I MARCÈ. 
Una selecció dels fòssils més relle-
vants de la col·lecció Josep Llan-
sana del Museu. Col·lecció paleon-
tològica constituïda per un total de 
1.532 invertebrats marins de l’Anoia 
corresponents al període de l’eocè 
(entre 45 i 35 milions d’anys enre-
re). A càrrec del doctor en geologia 
Josep Romero Marsal. 
Al vestíbul del Museu de la Pell. 

12 h CONFERÈNCIA INSTI-
TUCIONAL: 400 ANYS DE 
L’ALLIBERAMENT DEL DOMI-
NI SENYORIAL D’IGUALADA 
(1622-2022)
Conferència a càrrec de Josep Ma-
ria Torras i Ribé, catedràtic d’his-
tòria moderna, que ens parlarà del 
context històric en què Igualada 
va comprar per 3.000 lliures l’any 
1622, el domini que el monestir de 
Sant Cugat tenia sobre la ciutat. 
Igualada adquirí tota l’autonomia 
municipal possible en l’època i 
passà a dependre de l’autoritat del 
rei i un batlle de la seva pròpia elec-
ció, en substitució del que s’ano-
menava des del monestir.
A la Biblioteca Central d’Igualada

17 h STREET BATTLE SHOW
Batalles de freestyle per elimina-
tòries amb premi final. Esdeveni-
ment cultural amb 16 participants 
en què es proposa l’agilitat lírica, es-
til i posada en escena com a requi-
sits per al campionat de la primera 
edició. Qui serà el guanyador?
Ho organitza: Street Sessions Show
Al Parc central

19
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dijous,
25 d’agost

19 h LA CORTE DEL FARAÓN. 
ESTRENA
Igualada, agost de 1910. El Teatre 
de l´Ateneu es reinaugura després 
d’un devastador incendi. Una gran 
patum es prepara. La sarsuela “La 
Corte del Faraón” estrenada mesos 
enrere a Madrid i Barcelona arriba 
entre una gran expectació. Una 
obra sicalíptica que finalment no es 
va representar. Si voleu esbrinar-ne 
els motius i el perquè de tot plegat 
no us podeu perdre la sarsuela que 
hem preparat. O és una comèdia 
política?, o un quadre de costums 
“arevistado”?....

Més de cent persones (actors, can-
tants, ballarins i músics) pugen 
a l’escenari del Teatre Municipal  
l’Ateneu Igualadí per celebrar la 
història de l’entitat i la ciutat.
Una adaptació de la coneguda sar-
suela que l’Ateneu Igualadí ha pre-
parat per celebrar la Festa Major 
2022 i la Capitalitat de la Cultura 
Catalana 2022.
Actors: Maria Berenguer, Laia Bo-
rràs, Iris Cabré, Marçal Gené, Shei-
la Grados, Francesc Marginet, Fran-
cesc Mas, Mireia Moncunill, Abel 
Reyes i Joan Valentí; Cor: Coral 
Xalest sota la direcció de Laia Cua-
dras; Orquestra: La JOSA sota la 
direcció del Josep Miquel Mindán; 
Cos de ball: Alexandra Domene, 
Laura Tènies i Adrià Garriga, sota 
la direcció coreogràfica de Mariona 
Camelia; Escenografia: Xavi Saló; 
Vestuari: Roser Rubí; Il·luminació: 
Rafel Roca; Dramatúrgia i direcció: 
Pep Farrés; Idea original i gestió: 
Pau Duran; Producció: Ateneu Igua-
ladí de la Classe Obrera.
Preu: 15 €
Al Teatre Municipal l’Ateneu

19 h TABALADA MENUDA 
Tots els nens i nenes hi poden par-
ticipar amb un tabal (en companyia 
d’una persona adulta). 
Coordinat pels Grallers d’Igualada 
Recorregut: plaça de Cal Font, carrer 
de Sant Magí, rambla de Sant Isidre, 
carrer de Custiol, plaça de del Pilar, ca-
rrer del Born i plaça de l’Ajuntament.
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20 h STREET SESSIONS SHOW
1ª edició del festival musical Street 
Sessions Show, un esdeveniment 
únic enfocat en la cultura urbana 
amb artistes de renom i locals com 
Kay Slaps, Poncelam, Kosekami, 
Solo K.OS, Pokito Paranoiko i molts 
més. Amb activitats com l’exhibició 
de break dance, photocall, sortejos 
i més sorpreses. Fins a les 2h.
Ho organitza: Street Sessions Show
Al Parc central

21 h LECTURA DEL PREGÓ DE 
FESTA MAJOR 
a càrrec de Quim Morales
El comunicador, guionista i humo-
rista Quim Morales, veu de “L’últi-
ma hora” d’El matí de Catalunya 
Ràdio, serà el protagonista del pre-
gó de Festa Major des de la balco-
nada de l’Ajuntament.

SEGUIDAMENT, l’espectacle 
KOSELIG de la Cia Capicua
Cinc personatges insòlits conviuen 
en un carruatge multifuncional, on 
de la rutina es fa un joc, el caos 
pot esdevenir una quotidianitat ex-
traordinària, els records es gronxen 
al trapezi, les il·lusions s’enfilen a 
l’asta i les experiències s’enreden 
a la corda doble. Escenes plenes 
de circ, teatre, humor i màgia on 
es tracta de conviure i sobreviure, 
però sobretot es tracta de riure i 
viure.
A la plaça de l’Ajuntament

22.45 h CORREFOC 
amb els Pixapólvora i el 
drac Bufarot; el Grup Mal 
Llamp amb el Flameus; els 
Diables d’Igualada amb la 
Víbria Jove d’Igualada; el 
Ball de Sant Miquel i els 
Diables, d’Igualada, amb 
el Ball de Diables de Tarra-
gona i el Ball de Diables del 
Vendrell.
Coordina el correfoc: Dia-
bles d’Igualada
Recorregut: plaça Sant Miquel, 
carrer de Sant Roc, carrer de 
Sant Sebastià, plaça de la Creu, 
carrer Nou, plaça del Pilar, ca-
rrer Custiol, plaça Pius XII
Acte amb foc (vegeu recoma-
nacions per un correfoc segur)
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10 h VISITES GUIADES,
TERRATS I CAL MACO  
Places limitades. Cal portar calçat 
per caminar i càmera de fotos!
Entrades gratuïtes per Internet a 
www.tiquetsigualada.cat
Lloc de sortida: Ajuntament d’Igualada 
Cal tenir en compte que les condi-
cions d’accés a terrats són a peu i 
sense ascensor.

12 h INAUGURACIÓ DE LA PE-
TITA BIBLIOTECA LLIURE DEL 
BARRI DE SANT AGUSTÍ amb 
LA PETITA FESTA. 
A càrrec de Pitus i Gil Robert. Es-
pectacle familiar participatiu amb 
contes de pols de lluna i cançons. 
Tots esdevindrem balladors i can-
tadors i la plaça es vestirà de festa. 
Per participar-hi com a músics i re-
bre les partitures, escriviu a coca-
tast@gmail.com
Ho organitza: Ajuntament d’Iguala-
da - Biblioteca Central
A la plaça Catarineu

12 h VISITA GUIADA A L’EX-
POSICIÓ VISIONS DEL DIS-
SENY: COM HO FÈIEM I COM 
HO FEM A L’ANOIA.
Una exposició sobre el disseny 
contemporani a la comarca de 
l’Anoia i el seu futur, en diàleg amb 

objectes de la col·lecció del Museu. 
A càrrec de Disseny=Igualada
A la sala d’exposicions permanents 
del Museu de la Pell

16.15 h GEGANTS I DRACS
VISITEN LA GENT GRAN
Visites festives a les residències 
per a la gent gran, a càrrec dels 
Petits Diables d’Igualada amb el 
Drac Bufarot; el Tonet i la Conxi-

ta juntament amb els seus fills, la 
Pia i el Tomeu; el Bisbalet, la Cinta 
i els Capgrossos Carme i Caterina, 
acompanyats dels músics de les di-
ferents entitats.
Amb l’Associació Cultural Dessota, 
Petits Diables d’Igualada i la Colla 
Gegantera del Bisbalet
Al Centre de dia Montserrat, Residèn-
cia Igualada i Residència Colisée

19 h OBERTURA DE LA FIRA 
D’ATRACCIONS
Instal·lada a la part frontal de l’av. 
Catalunya i carrer de França, a con-
tinuació del Parc Central, fins al 29 
d’agost
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19 h CONCERT DE GRALLES 
amb el grup de grallers Els Pelforts 
i el grup CANYA D’OR.
Ho coordina: Aula de Música Tradi-
cional de l’Anoia (AMTA)
A la plaça de l’Ajuntament

19 h LA CORTE DEL FARAÓN
Adaptació de la coneguda sarsuela 
que l’Ateneu Igualadí ha preparat 
per celebrar la Festa Major 2022 i 
la Capitalitat de la Cultura Catalana 
2022.
15 €
Al Teatre Municipal l’Ateneu

21 h TAST AL REC –
BARRAQUES
Vine a sopar amb les tapes i tastets 
gastronòmics que ens proposen 
les diferents barraques amb preus 
a partir de 2 €. Les barraques 2022 
estan gestionades per: Anoia Ru-
gby Club, Associació Gats Igualada, 
Associació Manel Caro, Associa-
ció Rock City, Adoptagat Igualada, 
Rec on fire, Softball Club Igualada, 
Street Sessions Show, Unión De-
portiva Montserrat d’Igualada. Fins 
a les 6h.
Al carrer Dr. Joan Mercader

22 h CONCERT DE LOS
DIABLOS
Los Diablos és un grup de música 
pop amb més de 50 anys sobre 
l’escenari. Aquest 2022 celebren els 
52 anys del seu ja mitic “Un rayo 
de sol”, els 51 de “Fin de semana”, 
els 50 de “Oh Oh July”, i així anar 
seguint. Una nit per gaudir amb les 
cançons d’una vida.
A la plaça de Cal Font

23 h 9è RRRREC FESTIVAL 
(km. 0)
Les propostes de Things & Flowers 
obriran la nit presentant el disc 
“Sempreviva”; Psychodrome (0.30 
h) portarà a dalt de l’escenari el 
seu segon llarg, “La Infinidad del 
Mundo”; (02 h) la banda d’elec-
tropop Projecte Na! presentarà el 
seu treball inèdit; i la sessió a sis 

mans dels The Forest Shotgun Mo-
torcycle (3.30 h) tancarà la nit del 
divendres.
Al carrer Dr. Joan Mercader. Zona de 
barraques.

23  h CONCERT DE
LA PEGATINA 
La banda de Montcada i Reixac pre-
senta el seu nou espectacle “Ha-
cia otra parte”. També sonaran les 
cançons més conegudes del grup 
com “Maricarmen” i “Lloverá y yo 
veré”, i  també alguns dels seus da-
rrers èxits com “Y Volar” o “Down 
for love”. Serà impossible deixar de 
ballar.
Al Parc Central

divendres, 26 d’agost
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9.45 h GEGANTS I DRACS VI-
SITEN LA GENT GRAN
Visites festives a les residències 
per a la gent gran, a càrrec dels Pe-
tits Diables d’Igualada amb el Drac 
Bufarot; els Diables d’Igualada 
amb el Drac d’Igualada; els Petits 
Gegants d’Igualada, els gegantons 
Pia i Tomeu i els Nanos d’Igualada, 
acompanyats pels grallers del Mal 
Llamp d‘Igualada i Gegants del ba-
rri de Xauxa acompanyats dels mu-
sics del barri.
Amb l’Associació Cultural Dessota, 
Petits Diables d’Igualada, el Grup 
Mal Llamp, Diables d’Igualada  i la 
Colla Gegantera del Barri de Xauxa.
A la Llar del Sant Crist, Pare Vilaseca i 
Fundació Sanitària Sant Josep

10 h VISITES GUIADES, 
TERRATS I CAL MACO
Places limitades. Cal portar calçat 
per caminar i càmera de fotos!
Entrades gratuïtes per Internet a 
www.tiquetsigualada.cat
Lloc de sortida: Ajuntament d’Igualada 
Cal tenir en compte que les condi-
cions d’accés a terrats són a peu i 
sense ascensor.

10 h  CAMPIONAT DE TENNIS 
DE TAULA – Torneig de veterans.
Torneig per a majors de 40 anys i 
diferents categories: afeccionats i 
federats fins a 3a nacional. 
Places limitades: 40 jugadors
Ho organitza: Club Ping Pong Igua-
lada
Al pavelló nou de les Comes

10 h PARTIDES RÀPIDES
D’ESCACS FESTA MAJOR
Partides ràpides d’escacs a 3 mi-
nuts més 2 segons d’increment per 
jugada (8 rondes).
Inscripcions gratuïtes fins dijous 
dia 25 d’agost a les 14 h,al Servei 
d’Esports Ajuntament d’Iguala-
da(938054210)
Ho organitza: Club Escacs Igualada
Al vestíbul de l’Ateneu Igualadí

16 h 2n TORNEIG OBERT DE 
TENNIS DE TAULA “CIUTAT 
IGUALADA”
Torneig per a federats que hagin ju-
gat màxim a 2a nacional durant la 
temporada 2021-2022.
Places limitades: 40 jugadors.
Ho organitza: Club Ping Pong Igua-
lada
Al pavelló nou de Les Comes

18 h PARTIT DE FUTBOL AVI 
VETERANS DE FESTA 
MAJOR, amb rival a concretar.
Ho organitza: Agrupació  Veterans 
d’Igualada
Al camp 2 de Les Comes
Persona de contacte 

18 h PARTIT DE FUTBOL DE 
FESTA MAJOR. 
Partit del 1er equip femení amb ri-
val a concretar.
Organitza Club Futbol Igualada
Al camp 1 de Les Comes

dissabte,
27 d’agost
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18 h CERCAVILA 
TRADICIONAL
Els Voladors, Trabucaires d’Iguala-
da; Drac Bufarot amb els Petits Dia-
bles i els Pixapólvora d’Igualada; 
els Petits Mal Llamp; el Drac d’Igua-
lada, la Víbria Jove d’Igualada i els 
Diables d’Igualada; el Drac Mal 
Llamp, el Flameus, la Mantícora 
Voraxcis i el diables del Mal Llamp 
d‘Igualada; Agrupació Folklòrica 
amb el Galop de la Gitana, acom-
panyats dels Grallers de Sitges; els 
Moixiganguers d’Igualada amb els 
Grillats morats; el Bisbalet, la Cinta 
i els Capgrossos Carme i Caterina, 
acompanyats dels Grallers del Bis-
balet; els Gegants del barri de Xau-
xa acompanyats del grup de gra-
llers Els Pelforts; Nanos d’Igualada 
acompanyat per grallers i tabals de 
Capellades, els Capgrossos amb 
els Músics de Dessota i els Petits 
Gegants de la Ciutat amb els seus 
músics; els Gegantons Pia i Tomeu, 
la Conxita i el Tonet amb els Gra-
llers d’Igualada; els Gegants de la 
Ciutat amb els seus músics; l’Àli-
ga d’Igualada, acompanyada pels 
seus músics; Ball de Gitanes amb 
els músics MÚSX, Bitrac Dansa 
amb el Ball de Cercolets d’Iguala-
da, amb els Grallers de Santa Ma-
drona.

Exhibició dels diferents balls i grups 
de foc i imatgeria en arribar a la 
plaça. Amb Ball de celebració dels 
Gegants del Barri de la Font-Vella.
Presentacions a càrrec del Salero i 
el Saleret i celebració dels 15è ani-
versari de l’Associació cultural Des-
sota i el 20è aniversari de la Colla 
Gegantera del Bisbalet.
Ho coordina: Associació Cultural 
Dessota i els Diables d’Igualada 
amb la col·laboració de la resta 
d’entitats participants.
L’Associació Cultural Dessota ges-
tiona la imatgeria municipal sense 
foc.

Recorregut: plaça de l’Ajuntament, 
plaça de Pius XII, carrer de Custiol, 
rambla de Sant Isidre, carrer de Gar-
cia Fossas, plaça de la Creu, carrer de 
l’Argent, plaça de l’Ajuntament.
Acte amb foc (vegeu recomana-
cions per un correfoc segur)

19 h PARTIT D’HOQUEI 
PATINS DE FESTA MAJOR
Partit d’hoquei patins IGUALADA 
HOQUEI CLUB – GIRONA CLUB 
HOQUEI
Ho organitza: Igualada Hoquei Club
Al pavelló d’hoquei de les Comes
Falta responsable

19 h JORNADA FESTIVA A 
L’ESPAI CREATIU La MaCa 
#10anysmanelcaro
Jornada en record a Manel Caro, 
activista igualadí i ferm defensor 
del patrimoni industrial del barri 
del Rec, que comptarà amb acti-
vitats artístiques i musicals a La 
MaCa, seu de l’associació Manel 
Caro.
Ho organitza: Associació Manel Caro
A La MaCa, c. St. Antoni de Baix, 33

dissabte, 27 d’agost

Visita virtual per als nostres immobles

et desitgem una bona festa major!

Plaça de la Creu, 2, Igualada

Tel. 93 803 43 40
www.finquesrambles.com

OBRA 
NOVA EN 
VENDA

Comercialització:

IKIGAI 
RESIDENCIAL

PROPERA CONSTRUCCIÓ
Habitatges exclusius de 
2, 3 i 4 habitacions amb 
àmplies terrasses i zona 
comunitària amb piscina.

Aparcaments i locals 
comercials.

Comencem obres!

Projecte:

Construcció:

Edifici Garcia Fossas
Ctra. Manresa / Ferran d’Antequera
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19 h LA CORTE DEL FARAÓN
Adaptació de la coneguda sarsuela 
que l’Ateneu Igualadí ha preparat 
per celebrar la Festa Major 2022 i 
la Capitalitat de la Cultura Catalana 
2022.
Preu: 15 €
Al Teatre Municipal l’Ateneu

20 h PARTIT DE FUTBOL UE 
MONTSERRAT DE FESTA MA-
JOR, 
Memorial Dr.Botet. Trofeu Ciutat 
Igualada.
Ho organitza: Unió Deportiva Mont-
serrat
Al camp de futbol de Les Comes 1

21 h VERSOTS I BALL PAR-
LAT DEL BALL DE DIABLES 
D‘IGUALADA
A càrrec dels Diables d’Igualada
A la plaça de l’Ajuntament. 
Acte amb foc (vegeu recomana-
cions per als actes amb foc)

22 h CONCERT DE LAS KA-
RAMBA
Mescla multicultural entre Ve-
neçuela, Cuba, Argentina, Panamà 
i Catalunya. Una banda amb un 
estil musical on es reconeix el son, 
el txa-txa-txa, la salsa, la timba i la 
música urbana, des d’una perspec-

tiva social femenina.
A la plaça de Cal Font

22.45 h  FESTIVAL IGUALADA 
ROCK CITY’22
El rock progressiu dels barcelonins 
Exxasens us faran viatjar fins a l’es-
pai exterior sense moure-us d’Igua-
lada; (23.45 h) The Electric Alley 
portaran el seu rock dels 70 i 80 en 
forma de “Hurricane”, el seu darrer 
treball; (00.45 h) els energics Ktulu, 
presents a la BSO de El día de la 
Bestia, us faran vibrar amb el seu 
metal industrial; (02 h) i la banda 
de punk-rock Crim portaran el seu 
aclamat “Pare Nostre que Esteu a 
l’Infern” a l’escenari de l’IRC.
Horaris subjectes a canvis d’última 
hora.
Al carrer Dr. Joan Mercader. Zona de 
barraques.

00 h BARRAQUES. Fins a les 7 h
Al carrer Dr. Joan Mercader

00 h CONCERT LÁGRIMAS DE 
SANGRE
També coneguts per les sigles LDS, 
és un dels grups de rap líders a ni-
vell nacional i referents en l’escena 
hip-hop: dos discos d’or i dos de 
platí ho confirmen, més de 130 mi-
lions de reproduccions a Spotify i 
més de 400 mil oients mensuals. 
Recentment han llançat el seu 
quart àlbum, “Armónico Desorden”.
Al parc central

2 h WE ARE THE ONES 
La millor música urbana del mo-
ment i els clàssics del reggaeton de 
tota la vida, de la mà dels himnes de 
l’electrònica per deixar-nos la veu, a 
càrrec dels dj’s We Are The Ones.
Al Parc Central
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8 h DIANA
a càrrec dels Grillats morats, gra-
llers dels Moixiganguers d’Iguala-
da, amb la participació de grallers 
d’aquí i d’arreu.
Recorregut: plaça de l’Ajuntament, 
carrer de l’Argent, plaça de la Creu, 
carrer de Sant Simplici, plaça de 
Sant Joan, travessia del Vallès, 
rambla Nova, carrer de Santa Ca-
terina, carrer de l’Aurora, carrer de 
Sant Magí, rambla de Sant Isidre.
Ho coordina: Moixiganguers d’Igua-
lada.
Pel nucli antic de la ciutat

9 h TORNEIG DE PETANCA 
FESTA MAJOR IGUALADA 
2022
Partits entre diferents jugadors i so-
cis del Club
Ho organitza: Petanca Fàtima 2013
A les pistes de petanca del parc de 
Valldaura

9 h 1ª TROBADA VESPOGE-
NES SCOOTER CLUB
Concentració de vespes i motos 
clàssiques, amb ruta inclosa per la 
Conca d’Òdena. Els vehicles s’ex-
posaran a Cal Font abans i després 
de la ruta. Fins les 14 h.

Ho organitza: Vespogenes Scooter 
Club.
A la plaça de Cal Font

9.30 h CERCAVILA D’ANADA A 
OFICI
Els voladors, Trabucaires d’Igua-
lada; el Drac d’Igualada, la Víbria 
d’Igualada i els Diables d’Igualada; 
el Ball de Sant Miquel i els Diables, 
d’Igualada; la Conxita Teixidora; en 
Tonet Blanquer; els Gegants del 
barri de Xauxa acompanyats del 
grup de grallers Els Pelforts; els 

Gegants de la Ciutat amb els Mú-
sics de Dessota; l‘Àliga d’Igualada; 
el Ball de Cercolets d’Igualada; el 
Ball de Pastorets d’Igualada; el Ball 
de Bastons d’Igualada; el Tabal de 
la Patera; els portants d’honor del 
Sant; el Penó de la Ciutat amb els 
portadors d’enguany, l’Antic Gremi 
de Traginers d’Igualada; policia de 
mitja gala; el Salero i el Saleret de 
la ciutat; les autoritats i la corpora-
ció municipal.

Ho coordina: Associació Cultural 
Dessota.
Hi col·labora: FESTHI
L’Associació Cultural Dessota és 
l’entitat gestora de la imatgeria 
municipal sense foc.
Recorregut: rambla de Sant Isidre, ca-
rrer de Custiol, plaça del Pilar, carrer 
del Born, plaça de l’Ajuntament, carrer 
de Santa Maria i plaça del Bruc. 
Acte amb foc (vegeu recomana-
cions per als actes amb foc)

diumenge,
28 d’agost
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10 h LA FESTA MAJOR DEL 
RUGBI
Trobada de rugbi amb un club con-
vidat on hi haurà partits de rugbi de 
les diferents categories i un espai 
amb activitats i jocs infantils obert 
a tot el públic (es recomana portar 
banyador i roba de recanvi).
Ho organitza: Anoia Rugby Club
Al camp de futbol de Les Comes 1

10 h XX CAMPIONAT DE BIT-
LLES CATALANES ENTRE 
CLUBS DE CATALUNYA
Ho organitza: Club Bitlles Igualada
Al camp de bitlles del poliesportiu Les 
Comes (davant de la piscina coberta)

10 h OFICI SOLEMNE EN HO-
NOR A SANT BARTOMEU. Pre-
sidit pel Mn. Eduard Flores, rector 
“in solidum” de la parròquia Santa 
Maria i farà l’homilia el P. Andreu 
Trilla escolapi. Amb la participa-
ció del Cor d’homes d’Igualada. A 
l’ofertori tindrà lloc el ball de l’àliga 
de la ciutat, amb l’acompanyament 
musical d’orgue i dues tenores, 
interpretades per Olga Torra i M. 
Antònia Pujol, sota la direcció de 
Concepció Ramió. Després del cant 
final dels goigs, el Ball de Bastons 
farà el ball d’acatament al sant.

A la Basílica de Santa Maria
A la sortida, es farà el lliurament de 
l’ESTAMPA DE SANT BARTOMEU, 
obra de l’artista igualadí Roger 
Costa Campos, per part de mem-
bres d’entitats de cultura popular 
i tradicional i vinculades a la festa.

SEGUIDAMENT,  TRADICIONALS
ESPADATS a càrrec dels Moixi-
ganguers d’Igualada amb els Gri-
llats morats. REPIC DE CAM-
PANES des de la Basílica i 
CERCAVILA D’ENTRADA A 
PLAÇA del seguici popular.
Recorregut: plaça del Bruc, carrer de 
Santa Maria i plaça de l‘Ajuntament. 
Acte amb foc (vegeu recomana-
cions per als actes amb foc)

12.15 h INICI DE LA DIADA 
CASTELLERA DE FESTA MAJOR

amb les colles: Colla Joves Xiquets 
de Valls, Xiquets de Reus i Moixi-
ganguers d’Igualada
Aigua de Rigat, empresa col·la-
boradora de la Festa, fa possible 
aquest acte.
A la plaça de l’Ajuntament

18h BALLADA DE SARDANES 
a càrrec de l’orquestra LA PRINCI-
PAL DE LA BISBAL
Al carrer nou de Cal Font

18 h PARTIT DE FUTBOL DE 
FESTA MAJOR del 1r equip mas-
culí, amb rival a concretar.
Ho organitza Club Futbol Igualada
Al camp de futbol de les Comes 1

diumenge, 28 d’agost

rosichjoiers.com
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18.30 h RETORN DEL SANT 
des de la Basílica de Santa Maria a 
l’església del Roser 
Hi participen: el Tabal; els Voladors, 
Trabucaires d’Igualada; el Drac 
d’Igualada, el Ball de Sant Miquel 
i els Diables, d’Igualada; els Moixi-
ganguers d’Igualada amb els Gri-
llats morats; Gegants del Barri de 
la Font-Vella; Nans i capgrossos, 
Gegants de la Ciutat; Gegants Vells 
d’Igualada; l’Àliga d’Igualada; Ball 
de Cercolets d’Igualada; Ball de 
Pastorets d’Igualada; Ball de Bas-
tons d’Igualada; portants d’honor; 
imatge de Sant Bartomeu;  Corpo-
ració Municipal i Autoritats i la Ban-
da de Música d’Igualada.
Ho organitza: la FESTHI
Recorregut: carrer del Roser, plaça de 
Pius XII, carrer de Santa Maria i plaça 
del Bruc. 
Acte amb foc (vegeu recomana-
cions per als actes amb foc)

19 h ESPAI XARXA
amb FILI BUSTERS, a càrrec de la 
Cia Mortelo & Manzani
La nova i arriscada aventura en què 
Mortelo&Manzani posaran en perill 
les seves vides i les de tot el públic 
que envolti l’escenari a menys de 
deu metres de distància, en un evi-
dent homenatge als temeraris de 

tota la vida. Els últims reclutes de la 
prestigiosa “Fili Busters Daredevil 
Academy”.Divertidíssima proposta 
de circ i pallasso, amb tècniques de 
circ.
Ho coordina: La Xarxa d’Igualada. 
M. Piqué, corredoria tècnica d’as-
segurances, empresa col·labora-
dora de la Festa, fa possible aquest 
acte
Al carrer de Sant Jordi 

19 h SWING AMB MON PETIT 
MÓN
El swing arriba de la mà de Mon pe-
tit món. Els lindy hoppers de Swing 
Anoia i d’arreu ballaran al seu rit-
me! Tota una moguda per escoltar 
i per ballar!
A la plaça de Cal Font

20 h ACTUACIONS DE LLUÏ-
MENT I BALLS PARLATS del 
Ball de Bastons d’Igualada, Ball de 
Cercolets d’Igualada, Ball de Pasto-
rets d’Igualada, Ball de Gitanes i els 
Gegants Vells d’Igualada.
Ho organitza: la FESTHI.
A la plaça de Pius XII

20 h Concert de FESTA
MAJOR amb l’ORQUESTRA 
LA PRINCIPAL DE LA BISBAL. 
Formació musical fundada l’any 
1888 a la Bisbal d’Empordà. El 1988 
rebé la Creu de Sant Jordi, l’any 
2003 el Premi ARC a la millor or-
questra i el 2013 el Premi a la mi-
llor gira de Festes Majors, el 2014 
el Premi Nacional de Cultura i els 
anys 2017, 2018, 2019 i 2020 el Pre-
mi Enderrock al Millor Disc de Clàs-
sica amb el format de Simfònica de 
Cobla i Corda de Catalunya.
A la plaça de l’Ajuntament

20 h PARTIT DE FUTBOL DE 
FESTA MAJOR, entre el SE ATE-
NEU-Penya Blau Grana Igualada i 
equip a determinar. 
Ho organitza: SE ATENEU-Penya 
Blau Grana Igualada 
Al camp de futbol de Les Comes 1

diumenge,
28 d’agost
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diumenge, 28 d’agost

LA REVETLLA POPULAR DE 
LES PLACES

23 h LA DIFFERENT
ORQUESTRA
La Gran Orchestra Internaziona-
le Cucurella perd els seus músics 
abans del concert. Com si fossin les 
rates del Titànic han abandonat el 
vaixell al darrer moment i a l’hora 
del bolo només queden el pianista 
i el trompetista. Què han de fer? 
Suspendre’l? Tal com està el pati no 
poden abandonar. Hauran de reno-
var-se o morir.
Ho coordina: La Xarxa d’Igualada. 
M. Piqué, corredoria tècnica d’asse-
gurances, empresa col·laboradora 
de la Festa, fa possible aquest acte.
Al carrer de Sant Jordi 

23 h TRIBUT A LADY GAGA 
El projecte Gaga Xpression neix el 
2011. Carolina Serrato és recone-
guda com a doble oficial de Lady 
Gaga a Espanya, avalada pel seu

club de fans. L’espectacle es desen-
volupa amb veu en directe i dos ba-
llarins, amb una gran pantalla LED 
amb què l’artista interactua durant 
tot el xou.
A la plaça de Cal Font

23 h 9è RRRREC FESTIVAL 
#10anysmanelcaro
Amb la presentació de “Mira enllà”, 
el primer disc de Daydream; Adrià 
Puntí (0:45 h) oferirà un repàs de la 
seva trajectòria i un tast del seu da-
rrer treball “Benvingut d’esquena”; 
els granadins Apartamentos Aca-
pulco (02 h) presentaran “El Año del 
Tigre”; Chaqueta de Chándal (3.30 
h) portaran el seu disc protesta “Fu-
turo, tú antes molabas”; i els Play-
back Maracas (05 h) tancaran la nit 
amb el seu directe immersiu i el seu 
treball debut, “Playback Maracas & 
The Electronic Moon Orchestra”.
Al carrer Dr. Joan Mercader. Zona de 
barraques.

23 h BARRAQUES. Fins a les 7 h
Al carrer Dr. Joan Mercader

00 h BALL ORQUESTRA
LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
A la plaça de l’Ajuntament

00 h La nova gira FLAIXBAC 
del VA PARIR TOUR
torna als escenaris de Catalunya! 
Gaudirem d’un festival espectacu-
lar per saltar, cantar, suar i cridar al 
món que estem més vius que mai. 
Al xou musical del VA PARIR TOUR 
sonarà la millor música i l’escenari 
s’omplirà d’efectes visuals. La festa 
està garantida amb els locutors de 
FLAIXBAC: Carles Pérez, Mar Arans, 
Andreu Presas, Marc Frigola i l’hu-
mor del Gran Germán. No et perdis 
l’espectacle més esperat, el definitiu, 
VA PARIR TOUR 2022. Fins a les 4 h.
Al Parc Central
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11 h AMBAUKA amb l’espectacle 
BASSAL ROCK
Per passar un estiu ben fresc i di-
vertit no hi ha res com una bona 
remullada. Bassal Rock està creat 
especialment per combatre la calor 
de la manera més original i festiva!
Aquest espectacle uneix l’animació 
musical amb un seguit de recursos 
aquàtics dissenyats expressament 
perquè cada gota d’aigua reparteixi 
un mar de felicitat!
Bassal Rock està dissenyat amb sis-
temes que optimitzen i minimitzen 
la despesa d’aigua
Ho coordina la Xarxa d’Igualada.
A la plaça de l’Ajuntament
En cas de restriccions per sequera 
es durà a terme l’espectacle “De 
cap per avall”

19 h CERCAVILA MENUDA i 
actuacions dels diferents grups en 
arribar a la plaça de l‘Ajuntament. 
Amb la participació de les entitats: 
Petits Mal Llamp; Petits Diables amb 
el Drac Bufarot i el drac Xerric; Drac 
Mal Llamp; Capgrossos de la Colla 
Gegantera del Bisbalet Carme i Ca-
terina; els Nanos d’Igualada amb els 
Músics de Dessota i els Gegantons 
Pia i Tomeu; Petits Gegants de la Ciu-

tat Tonet i Conxita;  la mainada de 
l’Agrupació Folklòrica amb el Ball de 
Cercolets d’Igualada, acompanyats 
dels Grallers Pelforts; Bitrac Dansa 
amb el Ball de Corrandes, acompan-
yats dels Grallers de Santa Madro-
na; i la canalla dels Moixiganguers 
d’Igualada amb els Grillats morats.
Darrere la cercavila es pot afegir tothom 
que disposi d’un element festiu adient 
per a una cercavila de Festa Major.
Presentacions a càrrec del  Salero 
i el Saleret de la ciutat, Joan Pou 
Roca i Guillem Pou Martorell.
Recorregut: plaça de l’Ajuntament, pl. 
de Pius XII, carrer de Custiol, rambla 
de Sant Isidre, carrer de Garcia Fos-
sas, plaça de la Creu, carrer de l’Ar-
gent, plaça de l’Ajuntament.
Acte amb foc (vegeu recomana-
cions per als actes amb foc)

SEGUIDAMENT, EL TONET I 
LA CONXITA SE’N TORNEN A 
LA FEINA I ADEU-SIAU FES-
TA. Els acompanyaran tota la imat-
geria que ha participat a la cercavi-
la menuda.
Des de la pl. Ajuntament fins al Mu-
seu de la Pell

19.30 h CANTADA D’HAVANE-
RES amb el grup ULTRAMAR
Un grup amb un estil propi caracte-
ritzat pels acurats arranjaments de 
les cançons; la variació i harmonia 
de les veus; la personal interpreta-
ció dels temes escollits del repertori 
tradicional, popular i de taverna, i de 

composicions pròpies i d´autor con-
temporanis. El seu principal objectiu 
és fer gaudir de les havaneres als 
amants de la cançó d´arrel marinera.
Rom cremat organitzat amb la col·la-
boració dels membres de la Comis-
sió de Festes.
A l’amfiteatre del parc de l’Estació Vella 

20 h BALLADA DE SARDANES 
amb la COBLA CIUTAT DE 
TERRASSA 
És una cobla inquieta, que ha recu-
perat balls tradicionals i vuitcentis-
tes per a cobla, emissores de ràdio, 
vídeos promocionals, CD’S i dis-
cos, etc. Aquesta mateixa inquie-
tud l’ha portat a participar en acti-
vitats i projectes ben allunyats del 
món tradicionalment sardanista i 
ha contribuït d’aquesta manera a 
divulgar i donar a conèixer els ins-
truments de cobla fora dels cercles 
habituals.
Amb la col·laboració de l’Agrupació 
Sardanista d´Igualada.
Al carrer nou de Cal Font

23 h PIROMUSICAL AQUALATA, 
A càrrec de Pirotècnia Turis
Hi haurà servei d’autobús fins al 
camp de futbol de les Comes. Con-
sulteu les parades a les pàgines 
informatives al final del programa.
Petromiralles empresa col·labora-
dora de la Festa, fa possible aquest 
acte.
Al camp de futbol de les Comes

dilluns, 29 d’agost
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Fins al 4 de setembre
SOTA LA PELL DEL REC, a càrrec de 
CERCA i amb fotografies de Rosa 
Sáez i Joan Solé.
Amb el projecte de memòria oral 
‘Sota la pell del Rec’, CERCA ha 
volgut preservar les vivències 
d’aquells que van omplir de vida 
al llarg del segle XX aquest barri 
d’Igualada. El projecte es va donar 
a conèixer al Fineart Igualada 2020 
però es va clausurar abans d’hora 
per la pandèmia del Covid-19. Ara 
la nova exposició inclou fotografies 
de racons, detalls i construccions 
del barri, realitzades per Rosa Sáez i 
Joan Solé, qui és alhora l’autor dels 
retrats que s’hi poden veure.
Inauguració:  divendres 19 d’agost, 
a les 19 h
Ho organitza: CERCA - Grup de Re-
cerca en Ciències Socials
Al Portal del Llevador

Fins al 18 de setembre 
VISIONS DEL DISSENY: COM HO 
FÈIEM I COM HO FEM A L’ANOIA.
Una exposició sobre el disseny con-
temporani a la comarca de l’Anoia i 
el seu futur, en diàleg amb objectes 
de la col·lecció del Museu. Grafis-
mes, formes, colors, usos, tècni-
ques, missatges..., disseny d’ara i 
d’abans, entrellaçat en el temps, i 
entre cultures…
Organitzat conjuntament amb Dis-
seny=Igualada
Al Museu de la Pell d’Igualada

Exposicions
Fins al 25 de setembre
PALEOAMBIENTS MARINS DE 
L’ANOIA. LA DONACIÓ DEL SR. JO-
SEP LLANSANA I  MARCÈ
Una selecció dels fòssils més relle-
vants donats recentment al Museu. 
Col·lecció paleontològica constituï-
da per un total de 1.532 invertebrats 
marins de l’Anoia corresponents al 
període de l’Eocè (entre els 45 i 35 
milions d’anys).
Al Museu de la Pell d’Igualada

Dilluns 22 d’agost, a les 19 h
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ: 
BAS D’IGUALADA, ESTAMPER
Un recorregut per la vida i l’obra 
de Pere Bas i Vich (1897-1975) im-
pressor nascut a Esparreguera que 
va desenvolupar la major part de 
la seva tasca professional a Iguala-
da. De la seva impremta van sortir 
nombroses publicacions que es 
troben a la Biblioteca i l’Arxiu Co-
marcal i que es recullen en aquesta 
mostra comissariada per M. Teresa 
Miret Solé. Romandrà oberta fins a 
l’1 d’octubre.
A la Biblioteca Central d’Igualada

Dilluns 22 d’agost, a les 20 h
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ DEL 
40è ANIVERSARI DE LA VEU DE 
L’ANOIA
Les 40 pàgines de capçalera més 
representatives d’aquests 40 anys, 
diferents materials publicats i les 
eines que s’han anat utilitzant per 
fer el diari. Una fita assolida gràcies 
a ciutadans i ciutadanes de la co-
marca que han generat les notícies 
i informacions que La Veu ha anat 
publicant i ha arribat als lectors i 
subscriptors amb el suport conti-
nuat d’anunciants, socis, treballa-
dors i col·laboradors... Romandrà 
oberta fins al 18 de setembre.
A l’Espai Cub del Museu de la Pell

Dimarts 23 d’agost, a les 11 h
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ: 
24. GROSSA FESTA
El 23, 24 i 25 d’agost la ciutat vi-
bra. Tothom intueix que quelcom 
extraordinari envaeix els carrers. 
Un estat col·lectiu de festa que es 
transmet a partir de les emocions 
i els sentits. Aquesta exposició, 
elaborada amb motiu del 10è ani-
versari de la FESTHI, vol ser un re-
corregut per l’enrenou i les entran-
yes de la diada de Sant Bartomeu. 
Romandrà oberta fins a l’11 de se-
tembre.
Ho organitza: Federació del Seguici 
Tradicional Històric d’Igualada
A la Sala Municipal d’Exposicions
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Josep Maria Torras i Ribé – Historiador, catedràtic emèrit de la Universitat 
de Barcelona, especialitzat en història moderna i en història de la societat 
i les institucions. Es va llicenciar en Filosofia i Lletres (Secció d’Història) 
a la Universitat de Barcelona l’any 1973. Va ser deixeble dels professors 
Joan Mercader i Emili Giralt. Es va doctorar l’any 1980 amb la qualificació 
de Premi Extraordinari de Doctorat. El seu llibre Els municipis catalans de 
l’Antic Règim (Edicions Curial, 1983) ha estat considerat obra de referència 
sobre el tema. Com a resultat de les seves recerques sobre la Guerra de 
Successió ha publicat els llibres La Guerra de Successió i els setges de Bar-
celona (1999), Felip V contra Catalunya (2005) i Misèria, poder i corrupció a 
la Catalunya borbònica (2020). 

Entre els anys 1993 i 1996 dirigí com a investigador principal un projecte 
de recerca dotat pel Ministeri d’Educació i Ciència sobre el tema Las élites 
provinciales de poder en la España moderna, amb un equip d’investigadors 
del Centre d’Estudis d’Història Moderna Pierre Vilar, de Barcelona; i del 1997 
al 2001 formà part d’un Grup Consolidat de Recerca de la Comissió Inter-
departamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT), sobre el tema 
Poder, sociedad e instituciones en la Cataluña Moderna (siglos XVI-XVIII). 
Ha estat vicepresident de la Societat Catalana d’Estudis Històrics (de l’IEC) i 
director del Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada (CECI).

Per la seva trajectòria ha rebut la medalla de la ciutat d’Igualada al Mèrit 
Cultural (1994) i el Premi d’Honor Ciutat d’Igualada (2018). Ha estat guar-
donat amb els premis Cristòfor Despuig (1976), Sant Raimon de Penyafort 
(1977) i Ferran Soldevila (1981 i 2019). També ha rebut el Premi al Compro-
mís Cultural, d’Òmnium Cultural (2006) i el Premi Sàpiens (2010) a la trajec-
tòria docent i investigadora. L’any 2008 va ser elegit acadèmic corresponent 
de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.

Conferència sobre el context històric en què Igualada va comprar per 3.000 lliures l’any 1622, el domini que el 
monestir de Sant Cugat tenia sobre la vila i passà a dependre de l’autoritat del rei i un batlle de la seva pròpia 
elecció, en substitució del que nomenava el monestir.

Conferència institucional
400 anys de l’alliberament del domini senyorial d’Igualada (1622-2022)
Dijous 25 d’agost a les 12 h a la Biblioteca Central d’Igualada
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L’Antic Gremi de Traginers d’Igua-
lada és una entitat sense ànim de 
lucre que cada any organitza els 
Tres Tombs en el marc de les festes 
gremials en honor a Sant Antoni 
Abat a la ciutat d’Igualada. El seu 
objectiu és fomentar l’afecció al ca-
vall, homenatjar l’ofici del carreter i 
traginer, i promoure i mantenir les 
tradicions culturals i populars rela-
cionades amb els animals de peu 
rodó. 

L’any 1822 es constituí el primer 
gremi de traginers a la ciutat amb la 
voluntat de celebrar la festivitat en 
honor al seu patró. Des d’alesho-
res, la celebració de la festa sempre 
s’ha realitzat de forma ininterrom-
puda, i malgrat els anys de la Gue-
rra Civil espanyola i de la recent 
pandèmia, tot i que en formats més 
reduïts, s’ha tirat endavant.

El compromís per mantenir viu un 
llegat, l’estima pels animals i per 
la festa, la constància, l’esforç... 
ha fet que el gremi rebés un seguit 
de distincions honorífiques com la 
Creu de Sant Jordi l’any 2009, i que 
fos declarada Festa Tradicional d’In-
terès Nacional al 2010, entre d’al-
tres. Això ha fet que la celebració 
dels Tres Tombs es consolidés amb 
més fermesa com a festa de re-
ferència dins l’àmbit traginer arreu 
del país. A més a més dels Tres 

Entitat portadora del penó
Antic Gremi de Traginers d’Igualada

Tombs, el Gremi també organitza 
altres actes culturals  com con-
ferències, xerrades i publicacions, 
concursos de fotografia i de dibuix 
infantil, exposicions, concerts, etc, 
i activitats  de caràcter més lúdic 
com aplecs i excursions.

Actualment l’entitat compta amb 
més de tres-cents socis i sòcies i 
també amb més d’un centenar de 
persones que voluntàriament, aju-
den a fer possible la festa any rere 
any.

En aquest any de celebració del 
200 anys de l’entitat, és tot un ho-
nor poder acollir el penó de la ciu-
tat essent-ne els portadors durant 
aquesta Festa Major. Desitgem a 
tothom que hi participi i que en 
gaudeixi!
Visca la Festa Major i visca els To-
nis!
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Roger Costa Campo, autor de l’es-
tampa

Nascut a Igualada el 1997, i des de 
ben petit vinculat activament amb 
diverses entitats de la ciutat. Inquiet 
i amb ganes de fer coses, graduat 
en disseny gràfic per la Universitat 
de Barcelona, i actualment treballa 
en projectes de disseny editorial, 
cartellisme, identitat corporativa i 
de vegades, audiovisual.

El concepte del cartell prové dels orígens 
d’Igualada i de la seva història. Iguala-
da, denominada anteriorment Aqualata, 
significa “on el riu s’eixampla”.
A partir d’això, vam agafar com a ele-
ment principal les muntanyes de la 
conca, junt amb diferents elements 
emblemàtics de la Festa Major, repre-
sentant que arriben per elles. Vam esco-
llir els colors de la bandera igualadina, 
seleccionant les muntanyes en blau per 
representar la història del riu, combi-
nant així història i tradició.

Aina Martín Mora (Igualada, 2002)
Tècnica de CF de Grau Superior de Grà-
fica Publicitària cursat a l’Escola la Gas-
par d’Igualada
L’art sempre ha format part de la meva 
vida, arran d’això arriba el disseny grà-
fic, una de les meves passions. Gràcies 
a la meva iniciativa i esforç, he pogut 
participar en projectes que han fomen-
tat sempre les meves ganes d’aprendre 
i de descobrir.

David Pérez Rodríguez (Igualada, 2002)
Tècnic de CF de Grau Superior de Grà-
fica Publicitària cursat a l’Escola la Gas-
par d’Igualada
Em considero una persona polivalent, 
apassionada al món de l’art des que 
tinc consciència. Sempre m’ha mera-
vellat expressar i comunicar, llavors 
és quan vaig descobrir el disseny grà-
fic, que m’ha permès desenvolupar-me 
professionalment i artísticament.

Estampa del sant Cartell de la Festa Major

IGUALADAIGUALADAIGUALADAIGUALADAIGUALADAIGUALADA

del 22 al 29 d’agost de 2022

FESTA MAJOR

Carrer Soledat, 89 Igualada
igualada@connect-ett.com
connect-ett.com

ET DESITJA UNA BONA FESTA MAJOR!

SELECCIÓ DE PERSONAL
I TREBALL TEMPORAL



55

El 2021 la FESTHI celebrava el seu 10è aniversari, però la pandèmia va obligar a posposar-ne el festeig. Un any més 
tard, es celebren els 10 anys (i pico) de l’entitat!

Actualment són unes quantes les festes majors i altres esdeveniments festius a Catalunya reconeguts com a patri-
monials. Festes reconegudes pel seu valor històric i tradicional, com les festes majors de Solsona, Reus, Tarragona, 
Vilafranca, Olot o Sitges. La major part d’aquestes ciutats han bolcat els seus esforços per a mantenir els elements 
festius amb la dignitat que els seus antecessors els han llegat.

La Federació del Seguici Tradicional Històric d’Igualada pretén difondre i reivindicar aquest passat festiu tradicional d’Igua-
lada segons criteris com: la fidelitat a la personalitat pròpia, el rigor en l’estudi dels documents i la seva anàlisi o interpre-
tació, el coneixement d’una visió de context dins el panorama festiu global, la protecció dels principals elements, etc.

Ja des del seus inicis, la FESTHI ha generat un impacte positiu en la Festa Major amb la implicació del jovent, en el 
rescat del seguici i amb la recuperació de diversos actes i elements. La finalitat de la festa és lúdica i divulgativa, recu-
perar i treure el nostre passat local al carrer. Treballem per un model festiu d’arrel patrimonial per a la ciutat d’Igualada 
amb una gran varietat d’elements del seguici representats amb cura i dedicació, un programa d’actes complet amb es-
deveniments per a tothom, un incomptable nombre de col·laboradors, balladors, membres de colles, socis/es i resta 
de gent implicada amb un esforç incalculable, fet que considerem que li dona un pes molt gran dins el teixit associatiu 
de la ciutat. Construir la festa des del col·lectiu, teixint vincles i complicitats entre les entitats i les associacions de la 
ciutat és el bé més preuat que pot tenir una festa major.

Precisament, la voluntat de fer partícips als ciutadans d’Igualada del projecte ha estat un dels eixos principals de la 
FESTHI. L’entitat, doncs, ha vetllat per a la recuperació del model festiu vertebrat al voltant de la Diada de Sant Barto-
meu, per a la participació ciutadana a la Festa Major i per portar ponents tant locals com d’altres ciutats per donar a 
conèixer els diferents models festius i els seus elements.

Els 10 anys (i pico) de la FEST-HI
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El maig de 2007 la selecció catala-
na de twirling és acceptada com a 
membre de ple dret. I és que el twir-
ling és l’habilitat de fer girar d’una 
manera rítmica un bastó dissenyat 
per als jocs malabars. Com una ma-
joret, el bastó vola cap al cel i veu 
els caps alçats veient les seves vol-
tes. I és que, des del cel, tot es veu 
diferent i més petit, més reduït. 

Aquell mateix any, apareix un grup 
de gent que ho veu totalment al 
contrari. No veu les coses des de 
sobre sinó des “Dessota”. Neix la 
colla de portants de la imatgeria 
festiva de la ciutat. Un grup de mú-
sics, músiques, geganteres, gegan-
ters i portadores i portadors d’al-
tres figures, que omplen els carrers 
i mostren, de nou, que la vida sota 
de la imatgeria és alegre, festiva, 
familiar i divertida.

Apareix, llavors, una entitat oberta, 
que es regeix per aquella màxima 
de “fal·lera, fal·lera, fal·lera gegan-
tera!”. Una entitat que sorgeix com 
un grup de grups, de colles d’ami-
gues i amics que, des de petits, 
creixen junts i s’ho passen bé por-
tant la imatgeria de la ciutat i fent 
sonar les seves músiques.

Dessota mostra que la cultura po-
pular té un recorregut vital, ja que 
les seccions estan formades per 
membres d’edats diferents, que 

15 anys de Dessota
Associació gestora de la imatgeria festiva d’Igualada

s’adapten a les seves mides i capa-
citats, és per això que els infants, 
quan entren a l’entitat per fer ba-
llar la imatgeria, comencen amb 
els Nanos (en Grouxo, la Nena, el 
Nen, la Iaia, el Pinxo i el Panxo); 
quan aquests infants comencen a 
entrar a l’adolescència, passen a 
portar els Petits Gegants d’Igua-
lada; seguits dels Gegantons (Pia 
i Tomeu); els Capgrossos de la 
Ciutat (Petra l’Encantadora, Rufus 
el Traginer, Martingales el Músic 
i Mosca l’Aviador); i, per últim, 
l’Àliga de la Ciutat, portada per 
joves que ja han arribat a la ma-
joria d’edat. Quan els portadors i 
les portadores arriben, per dir-ho 
d’alguna manera, a l’edat adulta, 
passen a fer ballar els Gegants de 
la Ciutat, el Tonet el Blanquer i la 
Conxita la Teixidora. I totes aques-
tes figures, acompanyades dels 
músics: grallers, gralleres, taba-
lers i tabaleres. 

Dessota, durant aquests quinze 
anys, ha estat encapçalada per pre-
sidents de tot tipus, tots capficats 
per donar vida i continuació a la 
cultura popular, a l’associacionis-
me i en definitiva, a la passió per 
la imatgeria festiva. Sempre acom-
panyats de les persones que han 
format part de les juntes i que, amb 
molta il·lusió, han dedicat un gran 
esforç per fer, dia rere dia, una 
mica més gran aquesta família.

Veure i viure la vida de “Dessota” 
afegeix un punt de vista més a tot 
plegat, ho redimensiona. Us espe-
rem el primer divendres de mes al 
pati del Museu de la Pell. Canvia el 
punt de vista! Posa’t Dessota!

Descarregueu-vos l’app de 
Dessota i estareu informats de 
totes les actuacions
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20 anys de la colla gegantera
del Bisbalet
Vint anys vivint amb fal·lera

Fal·lera
f. [LC] Inclinació envers alguna persona o cosa que ens porta a pensar-hi to-
thora, a desitjar-la a tot moment, a no saber-se estar de freqüentar-la, etc.

Fa vint anys, un grup de famílies -veïns i veïnes del Barri de Santa Cate-
rina, del Carme i de les seves travessies- van posar en marxa un projecte 
destinat a crear comunitat. Fer gran un barri al llarg i ample de la ciutat, 
representar barri i ciutat arreu dels Països Catalans.

Aquí neix la Colla Gegantera del Bisbalet, una entitat oberta d’un barri 
de gent treballadora que ret homenatge al geganter i escombriaire de la 
ciutat Jaume Bisbal.

Som la colla que deu anys més tard incorporarà una geganta en forma 
pagesa anònima que ven bestiar al mercat de la plaça dels Porcs. I som 
-també- la colla que exporta el nom del barri en forma de capgrossos.
Tota una declaració d’intencions, la forma d’entendre un barri que viu el 
seu dia a dia amb fal·lera per al seu veïnat, per la seva ciutat i pel seu país.
Al llarg dels seus 20 anys d’història la colla dels caterinos ha vist passar 
persones nascudes arreu; assumint la responsabilitat de mantenir viva 
aquesta flama d’un nosaltres que ens parla d’alguna cosa inexplicable. 
Una fal·lera per la vida, per Igualada.

Des de la colla us convidem a viure aquesta Festa Major tan especial per 
a nosaltres amb aquesta fal·lera: a somriure, a ballar, a sentir-vos part 
d’Igualada. I quan toqui tornar a la feina, us demanem que no l’enterreu 
del tot: us convidem a viure la ciutat amb ella, amb la nostra fal·lera!
Colla Gegantera del Bisbalet d’Igualada
-Petits i grans, tots gegants!-

Els vestits dels saleros es composen 
per 2 túniques llargues, combinant 
una túnica llisa i un altra de prisada, 
més llarga, que li aporta moviment.
La inspiració del disseny ha estat la 
fotografia de l’últim Salero conegut, 
el qual lluïa una sotana negra, llar-
ga, amb un alçacoll blanc i perruca 
rinxolada, també blanca. Des del pri-
mer disseny ara farà 21 anys, es van 
introduir diversos elements: una 
gorgera blanca per treure rigidesa 
al conjunt, una banda de pell -gen-
tilesa de Curtits Badia- que li aporta 
solemnitat, uns guants blancs, pe-
rruca barroca i sabates estil Lluís XV.

El Salero
del s.XXI
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La Festa Major de 1922, 
ara fa cent anys
Del 1921 al 1923 l’Ajuntament d’Igualada va mo-
dificar el camper de l’escut de la ciutat d’Igua-
lada, amb l’afegit centrat del rusc de l’Ateneu 
Igualadí. En aquell 1922 la Festa Major es ce-
lebrava entre cinc dies de festa, del 23 al 27 
d’agost. 

La portada del programa de la Festa Major 
d’Igualada assenyalava un aspecte curiós de la 
festa: l’escenari des d’on la cobla tocava sarda-
nes a plaça, era la balconada de l’Ajuntament. 
Ara bé, mirant amb detall el programa, dividit 
en dos grans apartats: els “Festeigs públics” i 
les “Diversions particulars”, cap dels actes que 
organitzava el consistori com a “Festeigs pú-
blics”, recollia una activitat sardanística des del 
balcó de la casa de la vila. En canvi, les activitats 
de les Societats igualadines agrupades sota el 
títol de “Diversions particulars”, tant a l’Ateneu 
Igualadí de la Classe Obrera, com el Centre Tra-
dicionalista i la Joventut nacionalista, s’hi pro-
gramaven activitats sardanístiques.  

La Festa Major d’Igualada de 1922 discorria far-
cida d’extraordinàries gatzares, concerts, focs 
artificials, montgolfiers i xardoroses traques 
valencianes. L’any següent el capità general de 
Catalunya orquestrava el cop d’estat amb l’inici 
de la dictadura militar de Primo de Rivera.
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• Porta roba de cotó de màniga llarga i pantalons llargs, barret de palla amb ales, 
calçat tapat no sintètic i mocador de cotó per cobrir-te el clatell.

• Utilitza taps per a les orelles i ulleres de protecció.
• Informa’t bé del recorregut i dels punts d’assistència sanitària existents.
• No toquis ni manipulis la pirotècnia que trobis al llarg del correfoc.
• Deixa pas a bestiari, diables, músics i membres de l’organització. No obstaculitzis 

l’espai d’actuació i segueix les seves indicacions.
• No llencis aigua damunt del públic ni de les colles participants.
• Retira els vehicles i obstacles que puguin trobar-se al llarg de l’itinerari.
• Enrotlla els tendals, recull la roba estesa i tanca portes i finestres.
• Protegeix els vidres d’aparadors i finestres amb cartrons gruixuts.

Tenint en compte l’entrada en alerta per sequera hidrològica i que està activat el 
Pla de sequera, l’activitat, l’espectacle “Bassal Rock” no es podrà dur a terme si 
continuen les restriccions. En el seu lloc es farà “De cap per avall”, de la mateixa 
companyia, Ambauka.

Es recomana que en les hores de màxima calor es portin difusors d’aigua.

Per evitar riscos mentre passen els elements de foc a les cercaviles, és recomanable:
Portar com a mínim ulleres de sol o elements de protecció ocular. Deixar una distàn-
cia de seguretat respecte les actuacions. Tenir especial cura de la quitxalla,
evitant exposar-la a primera línia.
Indicació sobre precaucions auditives davant els actes on participen trabucaires: 
L’organització adverteix les persones amb problemes d’oïda o sensibilitat auditiva, 
en especial gent gran i infants, que adoptin mesures de precaució en els actes en 
què participi la colla de trabucaires.

Actes amb foc

Actes amb aigua

CONSELLS PER A ACTES AMB FOC I UN CORREFOC SEGUR

PER AL CORREFOC

PER ALS ACTES AMB FOC
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Estrena de l’app Agenda Igualada

L’Ajuntament d’Igua-
lada estrena una nova 
forma per a la difusió 
dels actes culturals que 
s’esdevenen a la ciutat 
amb Agenda Igualada, 
l’aplicació per a Android 
i iOs amb la què estaràs 
al dia de tota l’eferves-
cència cultural de la capi-
tal de l’Anoia.

Troba les propostes cultu-
rals organitzades per dates, 
franges horàries, equipa-
ments o temes; segueix ela ci-
cles que acull la ciutat i busca 
per paraula clau les propostes 
culturals que desitgis.

Tot el què vols que passi a Igua-
lada ho podràs trobar a la teva 
butxaca.  Descarrega’t l’app des 
de la teva botiga d’aplicacions 
preferida.
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Engalana el teu balcó que és Festa Major!
Aquest any El Departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada proposa a tota la ciutadania que en-
galani balcons i finestres dels edificis de la ciutat amb els domassos que mostren la imatgeria municipal, durant 
els dies de Festa Major.  Es podrà recollir un domàs gratuït per domicili, i si en voleu més a 3€ a la Sala i al Museu. 

Espai Cívic Nord, carrer Sant Martí de Tous, 6, amb 
telèfon 93 804 90 52 i horari de dilluns a dissabte, de 
9h a 13h i de 16 a 20h

Oficina del Ciutadà, plaça de l’Ajuntament, 1, amb 
telèfon  93 803 19 50 i horari de dilluns a divendres, 
de 8 a 14 h

Arxiu Comarcal de l’Anoia, plaça del Rei, 15, amb 
telèfon 93 804 44 56 i horari de dilluns a divendres, 
de 8 a 14 h

Biblioteca Central, plaça de Cal Font, s/n, amb te-
lèfon 938 04 90 77 i horari de dimarts a divendres al 
matí, de 10 a 13 h i tardes de dilluns a divendres de 16 
a 20 h (tancat el 15 d’agost i 29 d’agost)

Museu de la Pell, carrer del Dr. Joan Mercader s/n, 
amb telèfon 93 804 67 52 i horari de dimarts a diven-
dres, de 10 a 14 h i dissabte i diumenge  d’11 a 14 h;  

Punt d’Informació Cultural La Sala, al carrer Gar-
cia Fossas, 2, amb telèfon 93 801 91 16 i horari de di-
marts a diumenge, de 18 a 20 h de la tarda i els matins 
dels dissabtes i diumenges d’11 a 14 h. (de  l’1 al 21 
d’agost tancat).

Calendari, horaris i contacte
dels punts de recollida de domassos:
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Street Sessions és un projecte mu-
sical que va néixer a Igualada amb 
Mario Castilla i Carlos Bascones.
És una plataforma de difusió artísti-
ca tant de la part visual com musical, 
on el més important és la creativitat 
i l’originalitat.
Destaquen per utilitzar el format 
sessió, que és l’artista cantant da-
vant d’un micròfon i gravant-lo des 
de diferents punts de vista. Street 
Sessions té la seva pròpia identitat 
perquè depenent de la cançó, l’artis-
ta o les sensacions que es vulguin 
transmetre, aquesta es filma en una 
localització escollida prèviament per 
submergir-te més en el missatge. 
Això dona peu que es puguin crear 
combinacions molt interessants, 
com la d’una sessió a sota l’aigua, al 
pic d’una muntanya, al mig del ca-
rrer o fins i tot recreant escenes de 
sèries de TV, etc.
Mario Castilla va néixer a Igualada el 
3 de desembre de l’any 1999. Actual-
ment autodidacte en videografia, fo-
tografia, disseny 3D i disseny gràfic. 
És l’encarregat de la part audiovisual 
del projecte, tant de la idea creativa, 
direcció, pre/postproducció, com 
la realització general del projecte. 
També és compositor i artista des 
de 2015. Des de petit que sempre li 
han interessat el món de la música, 
l’audiovisual i tot el que sigui crear.
Carlos Bascones va néixer a Iguala-
da el 27 de novembre del 1991. L’any 
2018 va acabar els seus estudis uni-

Street Sessions Show
NOVETAT

versitaris de Producció Musical i 
Enginyer de So formà el seu propi 
estudi, on dedica els seus coneixe-
ments amb produccions artístiques. 
Actualment, s’encarrega majori-
tàriament de tot el procés musical: 
producció, gravació, mescla, màster 
i la realització general del projecte.
Amb més d’un any de trajectòria 
ja han fet 9 sessions amb artistes 
emergents i consolidats, que sumen 
milers de reproduccions, sent un pro-
jecte actual en constant creixement i 
amb projecció de futur.
Street Sessions neix en gran part 
per donar veu a artistes amb talent 
perquè es potencia el reconeixe-
ment i poder crear amb ells treballs 

audiovisuals innovadors. El següent 
nivell va ser crear el Festival Street 
Sessions Show 1ª edició un esdeve-
niment en directe on el públic pugui 
escoltar i gaudir directament dels 
artistes participants de les Street 
Sessions més artistes invitats en un 
ambient cultural urbà. 
Un festival de 8 h de duració on hi 
haurà activitats complementàries 
com una batalla de freestyle amb 
16 participants per eliminatòries i 
amb premi final per al guanyador i 
el finalista. També hi haurà exhibició 
de break dance, sortejos, photocall i 
més sorpreses.

Dijous, 25 d’agost, a partir de les 17 h al Parc Central
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El Servei d’Igualtat de gènere de l’Ajuntament d’Igualada posa a disposició de la ciutadania un 

dispositiu de Punt Lila d’atenció a les violències sexuals i LGTBIfòbiques en espais de festa.

Els darrers anys s’està posant sobre la taula que els contextos d’oci festiu són un dels 

espais on les violències sexuals cap a les dones i persones LGTBI gaudeixen de més im-

punitat. La campanya No en deixem passar ni una! visibilitza les violències subtils i nor-

malitzades i posa de manifest la necessitat que tota la ciutadania en siguem agents actius 

alhora de detectar i actuar. 

Tant els punts fixes com les itineràncies pels diferents espais de festa estaran con-
formats per dues professionals especialitzades amb perspectiva de gènere.

Mirades
sexuades no desitjades 

i continuades

Comentaris
masclistes, lesbofòbics, 
gaifòbics i transfòbics

Invasió
continuada de l’espai 

vital

Acorralaments Violació
amb intimidació i/o 
amb violència física

Tocaments
puntuals o continus no 

desitjats

Aquesta Festa 
Major 
no en deixem 
passar ni una!

Dispositiu de 
Punt Lila de 
l’Ajuntament 
d’Igualada
per a la Festa 
Major 2022

900 900 120

De quines agressions estem parlant?

Telèfon del Punt Lila: 607 530 483

Servei d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament d’Igualada genere@aj-igualada.net 

24 a 02 h
Itinerant

23 a 01 h
Parc Central

01 a 05 h
Itinerant

23 a 06 h
Barraques

24 a 02 h
Parc Central

02 a 06 h
Itinerant

24 a 07 h
Barraques

23 a 02 h
Itinerant

02 a 07 h
Barraques

24 a 05 h
Parc Central

22 a 02 h
Parc Central

23 a 04 h
Museu de la pell

24 26 27 2825

Contra la violència masclista Atenció 24 h

Dimecres Divendres Dissabte DiumengeDijous
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Alternatives
de transport
Per a una mobilitat saludable i segura, si 
beus o prens medicaments que afectin 
la conducció, recorda que tens a la teva 
disposició:

Autobús urbà
Masats Transports Generals
www.masatstransport.com 

Autobús interurbà
Alsina Graells www.alsinagraells.es 
Hispano Igualadina www.igualadina.com
Masats Transports Grals www.masatstransport.com
Montferri www.montferri.com  

Tren
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
Línia R6 / R60 · Igualada - Barcelona
www.fgc.cat/cercador/

Servei de taxi
Taxis Parada Estació (93 804 53 53) 
Ràdio Taxi Igualada (93 805 52 22)
www.radiotaxiigualada.cat 

Que l’alcohol i les drogues no t’arruïnin la festa! Si no beus...
* El dia següent no tindràs ressaca, recordaràs les anècdotes i hauràs 

estalviat diners.
* Coneixeràs gent, podràs cantar, parlar, ballar i gaudiràs conscientment de 

tot el que facis. Tu ets la festa!

Si beus, fes-ho amb moderació
* Beu a poc a poc per donar temps al fetge de metabolitzar l’alcohol.
* Alterna el consum amb aliments i begudes no alcohòliques.
* Evita les barreges i les begudes energètiques.
* Si alguna companya ha consumit i es troba sota els efectes de substàncies, 

no la deixis sola. Fes-li costat i ajuda-la davant de qualsevol situació

Relacions afectives saludables
* El veritable consentiment es dona en plenes facultats, de forma comparti-

da, explícita, inequívoca i és reversible. Només el “sí” és “sí”.
* Si tens relacions sexuals, que siguin amb protecció. Els preservatius són 

l’únic mètode  anticonceptiu que evita el contagi de les ITS, inclosa la 
infecció pel VIH.

* I recorda... Beure no és excusa; l’alcohol no justifica cap actitud sexista

Davant qualsevol emergència, truca al 112.

Evita els contagis per COVID-19
* Si has donat positiu en COVID-10 utilitza mascareta i pren les mesures 

preventives recomanades.
* La mascareta i els gels hidroalcohòlics són molt inflamables. Allunyeu-los 

del foc i dels petards!

FM Salut! 
No arrisquis la gresca i gaudeix de la festa!

Sanitat i Salut Pública a la teva disposició
www.igualada.cat/ca/regidories/sanitat-i-salut-publica 

promociosalut@aj-igualada.net    

93.803.19.50 · Ext. 2467

@promociosalutigd  @prevaddiccionsigd Bon estiu i bona Festa Major 2022!
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• Els busos pararan només a les 
parades indicades

• Els passatgers d’anada rebran un 
tiquet per reservar el seient de 
tornada. Serà necessari mostrar el 
tiquet recollit a l’anada per agafar 
el bus de tornada.

• Es recomana estar 5 minuts abans 
a les parades

• Servei gratuït

* Mascareta: Obligatori portar la 
mascareta en tot moment dins del 
vehicle, seguint les mesures esta-
blertes per les autoritats compe-
tents i sanitàries.

* Conductor: Intentar interactuar el 
mínim amb el conductor respectant 
la distància de seguretat.

PIROMUSICAL
Servei d’autobús fins al camp de futbol de les Comes

Condicions excepcionals per la crisi ocasionada pel Covid-19
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RUTA 1
Ronda de Fàtima 

costat c. Fontsanta

RUTA 2
Plaça del Rei 

Zona
estació

(Tecnocolor)

Pl. Castells, 
10

(Escola Pia)

Sagrada
Família (anada)
Cafeteria Soler

(tornada)

Camp futbol
les Comes

Anada
RUTA 1  Horaris: 22 h i 22.30 h

RUTA 2  Horaris: 22 h i 22.30 h

• Ronda de Fàtima i costat c. Fontsanta
• Pl. Castells, 10 (Escola Pia)

• Sagrada Família (Ctra. de Manresa
davant Monalco)

• Camp futbol Igualada Les Comes

• Plaça del Rei d’Igualada
• Zona estació. Av. Montserrat, 16 (Tecnocolor)

• Camp futbol Igualada Les Comes

Tornada
RUTA 1  Horaris: 23.45 h i 00.15 h

RUTA 2  Horaris: 23.45 h i 00.15 h
• Camp futbol Igualada Les Comes

• Zona estació Igualada (Av. Montserrat, 25)
• Plaça del Rei d’Igualada

* Salut i higiene: Renteu-vos les mans 
sempre que sigui possible o amb gel 
hidroalcohòlic, abans i després de 
pujar o baixar del vehicle.

* + info:
”Pla de mobilitat segura”
  al nostre web:
  www.gruptg.com

• Camp futbol Igualada Les Comes
•Avinguda Barcelona (Cafeteria Soler)

• Pl. Castells, 10 (Escola Pia)
• Ronda de Fàtima i c. Fontsanta
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Horaris d’equipaments
i serveis
Museu de la Pell
Horari de Festa Major: de dimarts a divendres, de 10 a 14 h. 
Dissabte i Diumenge  d’11 a 14 h. Dilluns tancat.
Adreça: c/ Dr Joan Mercader, 1. Telèfon: 93 804 67 52

Biblioteca Central d’Igualada
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 20 h. 
Dilluns matí tancat.
Adreça: pl. Cal Font, s/n. Telèfon: 938049077

Sala Municipal d’Exposicions - Punt de Difusió cultural
Horari de Festa Major: de dilluns a divendres de 18 a 21 h. 
Dissabte i diumenge d’11 a 14 h i de 18 h a 21 h. Dilluns 29 
d’agost tancat.
Adreça: c/ Garcia Fossas, 2. Telèfon: 93 801 91 16

Horari de la sala d’exposicions 
el Portal del Llevador
Portal del Llevador
Horari: de dilluns a diumenge, de les 18.30 a les 20.30 h. 
Dissabtes, diumenges i festius, obert també els matins, de 
12 a 13.30 h.
Adreça: carrer Concepció, 13. Telèfon: 609 46 64 06
Diumenge d’11 a 14 h. Dilluns tancat.
Adreça: c/ Dr. Joan Mercader, 1. Tel: 938046752 

Venda d’entrades per internet
Les entrades dels actes de la Festa Major es poden adquirir 
a la web www.tiquetsigualada.cat
Venda d’entrades i adquisició de tiquets Visites guiades a 
partir de l’1 d’agost a les 11 h

DILLUNS, 22 D’AGOST,
6 h ENGALANAMENT FESTIU DELS CARRERS 
12 h LLIURAMENT DEL PENÓ DE LA CIU-
TAT i DEL TABAL; PRESENTACIÓ DE L’ES-
TAMPA DEL SANT i EL NOU VESTUARI DEL 
SALERO i EL SALERET
Al saló de sessions de l’Ajuntament
18.30 h TAST D’IMATGERIA i assaig obert 
a la ciutat. Al pati de la Casa de la Festa del 
Museu de la Pell
19 h INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ: BAS 
D’IGUALADA, ESTAMPER. A la Biblioteca 
Central d’Igualada
19.30 h DIÀLEGS CAPITALS: EL PAPER DE 
LA TRADICIÓ, amb Manuel Delgado i Àngels 
Trias. A l’auditori del Museu de la Pell
20 h INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DEL 
40è ANIVERSARI DE LA VEU DE L’ANOIA
A l’Espai Cub del Museu de la Pell
21 h CONCERT DE LA BANDA DE MÚSICA 
D’IGUALADA. Al claustre de l’Escola Pia
22 h CINEMA SOTA ELS ESTELS: ZOO-
TRÒPOLIS. Al Parc Central
DIMARTS, 23 D’AGOST, 
LA VIGÍLIA
10 h VISITES GUIADES. ELS TERRATS 
D’IGUALADA, MÉS A PROP DEL CEL I EL 
NOU ALBERG DE CAL MACO.
Entrades gratuïtes a www.tiquetsigualada.cat
Lloc de sortida: Ajuntament d’Igualada. 
11 h INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ: 24. 
GROSSA FESTA. A la Sala Municipal d’Ex-
posicions
11.40 h ENTREGA DEL FOC als Voladors. 
A la Basílica de Santa Maria
12 h TRONADA d’Inici de Festa Major. A la 
rambla de Sant Isidre. Acte amb foc 
12.30 h TRASLLAT DE SANT BARTOMEU 
Recorregut: del carrer del Rose a la plaça del 
Bruc. Acte amb foc
18 h ACOMPANYA LA IMATGERIA FESTIVA
Des de la Casa de la Festa fins a la plaça de 
l’Ajuntament. 
SEGUIDAMENT, ARRIBADA DE LA CERCA-
VILA D’IMATGERIA. A la plaça de l’Ajuntament
19 h VESPRES EN HONOR A SANT BAR-
TOMEU i TOC DEL TABAL. A la Basílica de 
Santa Maria 
20 h VERSOTS I BALL PARLAT del Ball de 
Sant Miquel i els Diables, d’Igualada

A la plaça de l’Ajuntament. Acte amb foc
21 h La PASSACALLE, la Vigília.
Recorregut: de la plaça de l’Ajuntament a la 
pl.Ajuntament. Acte amb foc
22 h CINEMA SOTA ELS ESTELS: LES 
AVENTURES DE TINTÍN,... Al Parc Central
DIMECRES, 24 D´AGOST
SANT BARTOMEU
8 h DIANA. Diversos recorreguts. Veure pro-
grama general. Acte amb foc
10 h VISITES GUIADES. Els terrats d’Iguala-
da, més a prop del cel. Entrades gratuïtes a 
www.tiquetsigualada.cat. Sortida: Aj.d’Igualada. 
11 h CREACTIVA’T AL MUSEU: LES OM-
BRES QUE CONTEN CONTES. Aforament li-
mitat, sense reserva prèvia. Al Museu de la Pell
12 h PRESENTACIÓ LLIBRE:  “EL REC 
D’IGUALADA. UN ESTUDI SOCIOECONÒ-
MIC SOBRE LA FORMACIÓ I EL DESEN-
VOLUPAMENT D’UN BARRI INDUSTRIAL”.
Al saló de sessions de l’Ajuntament d’Igualada
18 h MISSA FESTIVA DE SANT BARTOMEU
A la Basílica de Santa Maria
19 h PROCESSÓ DE SANT BARTOMEU.De la 
pl. del Bruc fins a la pl. del Bruc. Acte amb foc
21.30 h CONCERT DE LA COBLA ALMOGA-
VARENCA. Al claustre de l’Escola Pia
00 h CONCERT DI-VERSIONES. A la plaça 
de Cal Font
DIJOUS, 25 D’AGOST 
10 h VISITES GUIADES. Els terrats d’Igualada, 
més a prop del cel. Entrades gratuïtes a www.
tiquetsigualada.cat. Sortida: Aj. d’Igualada. 
11 h VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ: PA-
LEOAMBIENTS MARINS DE L’ANOIA. LA DO-
NACIÓ DEL SR. JOSEP LLANSANA I MARCÈ. 
Al vestíbul del Museu de la Pell. 
12 h CONFERÈNCIA INSTITUCIONAL: 400 
ANYS DE L’ALLIBERAMENT DEL DOMINI SEN-
YORIAL D’IGUALADA (1622-2022)
A la Biblioteca Central d’Igualada
17 h STREET BATTLE SHOW. Al Parc Central
19 h LA CORTE DEL FARAÓN. ESTRENA
Entrades a tiquetsigualada.cat a 15 €
Al Teatre Municipal l’Ateneu
19 h TABALADA MENUDA. Recorregut: de la 
plaça de Cal Font a la plaça de l’Ajuntament.
20 h STREET SESSIONS SHOW. Al Parc Central
21 h LECTURA DEL PREGÓ DE FESTA MA-
JOR a càrrec de Quim Morales



Per a una Festa Major
sostenible, fes-te
responsable dels teus
residus i recicla!

Amb l’objectiu d’assolir un 60 % de recollida selectiva 
l’any 2022, tots els actes disposaran dels contenidors de 
recollida selectiva necessaris.
Recorda que els gots i la vaixella d’un sol ús han de 
ser compostables i cal llençar-los al contenidor marró 
d’orgànica.
La teva col·laboració és imprescindible.
Moltes gràcies per fer-ho possible!

Programa d’actes
Es reparteix a les bústies de la ciutat a partir de la primera 
setmana d’agost. L’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajun-
tament, la Biblioteca Central d’Igualada, el Punt de Difusió 
del c/ de Garcia Fossas i les oficines del Departament de 
Promoció Cultural de la pl. Sant Miquel, 12 disposaran 
d’exemplars fins exhaurir-ne les existències.

SEGUIDAMENT, l’espectacle KOSELIG de la 
Cia Capicua. A la plaça de l’Ajuntament
22.45 h CORREFOC. Recorregut: de la plaça 
Sant Miquel a la plaça Pius XII. Acte amb foc
DIVENDRES, 26 D’AGOST
10 h VISITES GUIADES. Els terrats d’Iguala-
da, més a prop del cel. Entrades gratuïtes a 
www.tiquetsigualada.cat. Sortida: Aj.d’Igualada. 
12 h INAUGURACIÓ DE LA PETITA BIBLIO-
TECA LLIURE DEL BARRI DE SANT AGUSTÍ 
amb LA PETITA FESTA. A la plaça Catarineu
12 h VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ VI-
SIONS DEL DISSENY: COM HO FÈIEM I 
COM HO FEM A L’ANOIA. A la sala d’exposi-
cions permanents del Museu de la Pell
16.15 h ELS GEGANTS I DRACS VISITEN LA 
GENT GRAN. Al Centre de dia Montserrat, Re-
sidència Igualada i Residència Colisée
19 h OBERTURA DE LA FIRA D’ATRAC-
CIONS. Instal·lada a la part frontal de l’av. Ca-
talunya i carrer de França, fins al 29 d’agost
19 h CONCERT DE GRALLES amb el grup 
de grallers Els Pelforts i el grup CANYA D’OR.
A la plaça de l’Ajuntament
19 h LA CORTE DEL FARAÓN. Al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu
21 h TAST AL REC – BARRAQUES
Al carrer Dr. Joan Mercader
22 h CONCERT DE LOS DIABLOS
A la plaça de Cal Font
23 h 9è RRRREC FESTIVAL (km. 0)
Al carrer Dr. Joan Mercader. Zona de barraques.
23  h CONCERT DE LA PEGATINA 
Al Parc Central
DISSABTE, 27 D’AGOST
9.45 h ELS GEGANTS I DRACS VISITEN LA 
GENT GRAN. A la Llar del Sant Crist, Pare Vi-
laseca i Fundació Sanitària Sant Josep 
10 h VISITES GUIADES. Els terrats d’Iguala-
da, més a prop del cel. Entrades gratuïtes a 
www.tiquetsigualada.cat. Sortida: Ajuntament 
d’Igualada. 
10 h  CAMPIONAT DE TENNIS DE TAULA 
Torneig de veterans. Al pavelló nou de les Comes
10 h PARTIDES RÀPIDES D’ESCACS FES-
TA MAJOR. Al vestíbul de l’Ateneu Igualadí
16 h 2n TORNEIG OBERT DE TENNIS DE TAU-
LA “CIUTAT IGD” Al pavelló nou de Les Comes
18 h PARTIT DE FUTBOL AVI VETERANS 
DE FESTA MAJOR. Al camp 2 de Les Comes
18 h PARTIT DE FUTBOL DE FESTA MA-
JOR. Partit del 1er equip femení amb rival a 
concretar. Al camp 1 de Les Comes
18 h CERCAVILA TRADICIONAL
Recorregut: de la plaça de l’Ajuntament a la 
plaça de l’Ajuntament. Acte amb foc
19 h PARTIT D’HOQUEI PATINS DE FESTA 
MAJOR. Al pavelló d’hoquei de les Comes
19 h JORNADA FESTIVA A L’ESPAI CREA-
TIU La MaCa #10anysmanelcaro
A La MaCa, c. St. Antoni de Baix, 33
19 h LA CORTE DEL FARAÓN
Al Teatre Municipal l’Ateneu
20 h PARTIT DE FUTBOL UE MONTSERRAT 
DE FESTA MAJOR, Memorial Dr.Botet. 
Al camp de futbol de Les Comes 1
22h VERSOTS I BALL PARLAT DEL BALL 
DE DIABLES D‘IGUALADA. A càrrec dels 
Diables d’Igualada. A la plaça de l’Ajuntament. 
Acte amb foc
22 h CONCERT DE LAS KARAMBA
A la plaça de Cal Font
22.45 h  FESTIVAL IGUALADA ROCK CITY’22
Amb Exxasens, The Electric Alley, Ktulu i Crim 
Al carrer Dr. Joan Mercader. Zona de barraques.
00 h BARRAQUES. Fins a les 7 h

Al carrer Dr. Joan Mercader
00 h CONCERT LÁGRIMAS DE SANGRE
Al Parc Central
2 h WE ARE THE ONES. Al Parc Central
DIUMENGE, 28 D’AGOST
8 h DIANA. De la plaça de l’Ajuntament a la 
rambla de Sant Isidre. Pel nucli antic de la ciutat
9 h TORNEIG DE PETANCA FESTA MAJOR 
IGUALADA 2022
A les pistes de petanca del parc de Valldaura
9 h 1ª TROBADA VESPOGENES SCOOTER 
CLUB. A la plaça de Cal Font
9.30 h CERCAVILA D’ANADA A OFICI. De la ram-
bla de Sant Isidre a la plaça del Bruc. Acte amb foc
10 h LA FESTA MAJOR DEL RUGBI
Al camp de futbol de Les Comes 1
10 h XX CAMPIONAT DE BITLLES CATALA-
NES ENTRE CLUBS DE CATALUNYA
Al camp de bitlles del poliesportiu Les Comes 
10 h OFICI SOLEMNE EN HONOR A SANT 
BARTOMEU. A la Basílica de Santa Maria
Acte amb foc
12.15 h INICI DE LA DIADA CASTELLERA 
DE FESTA MAJOR. A la pl. de l’Ajuntament
18h BALLADA DE SARDANES a càrrec de 
l’orquestra LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
Al carrer nou de Cal Font
18 h PARTIT DE FUTBOL DE FESTA MAJOR 
del 1er equip masculí, amb rival a concretar.
Al camp de futbol de Les Comes 1
18.30 RETORN DEL SANT des de la Basílica de 
Santa Maria a l’església del Roser. Acte amb foc 
19 h ESPAI XARXA amb FILI BUSTERS.
Al carrer de Sant Jordi 
19 h SWING AMB MON PETIT MÓN
A la plaça de Cal Font
20 h ACTUACIONS DE LLUÏMENT I BALLS 
PARLATS. A la plaça de Pius XII
20 h Concert de FESTA MAJOR amb l’OR-
QUESTRA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL. 
A la plaça de l’Ajuntament
20 h PARTIT DE FUTBOL DE FESTA MA-
JOR, entre el SE ATENEU-Penya Blau Grana 
Igualada i equip a determinar.  Al camp de fut-
bol de Les Comes 1
LA REVETLLA POPULAR DE LES PLACES
23 h LA DIFFERENT ORQUESTRA
Al carrer de Sant Jordi 
23 h TRIBUT A LADY GAGA 
A la plaça de Cal Font
23 h 9è RRRREC FESTIVAL #10anysmanelcaro
Al carrer Dr. Joan Mercader. Zona de barraques.
23 h BARRAQUES. Fins a les 7 h
Al carrer Dr. Joan Mercader
00 h BALL ORQUESTRA LA PRINCIPAL DE 
LA BISBAL. A la plaça de l’Ajuntament
00 h La nova gira FLAIXBAC del VA PARIR 
TOUR. Al Parc Central
DILLUNS, 29 D´AGOST
11 h AMBAUKA amb l’espectacle BASSAL 
ROCK. A la plaça de l’Ajuntament
En cas de restriccions per sequera es durà a 
terme l’espectacle “De cap per avall”
19 h CERCAVILA. De la plaça de l’Ajuntament 
a la plaça de l’Ajuntament. Acte amb foc
SEGUIDAMENT, EL TONET I LA CONXITA SE’N 
TORNEN A LA FEINA I ADEU-SIAU FESTA.. 
Des de la pl. Ajuntament fins al Museu de la Pell
19.30 h CANTADA D’HAVANERES amb el grup 
ULTRAMAR. A l’amfiteatre del parc de l’Estació Vella 
20 h BALLADA DE SARDANES amb la COBLA 
CIUTAT DE TERRASSA. Al carrer nou de Cal Font
23 h Piromusical AQUALATA. Al camp de fut-
bol de les Comes

Venda d’entrades a taquilla
Taquilla del Teatre Municipal Ateneu
Horari: el dimarts 23 d’agost, d’11 a 13 h i de 18 a 20 h.
Del dijous 25 al dissabte 27 d’agost, de 18 h a 19 h.
Adreça: passatge Vives, s/n.

Taquilla del Punt de Difusió cultural 
Horari de Festa Major: de dilluns a divendres de 18 a 21 h. 
Dissabte i diumenge d’11 a 14 h i de 18 h a 21 h. Dilluns 29 
d’agost tancat.
Adreça: c/ Garcia Fossas, 2. Telèfon: 93 801 91 16


