


Quanta, 
quanta guerra
De Mercè Rodoreda

A la tardor abona’t al Teatre
Abonaments a partir de 5 espectacles, a 12 € cadascun. Mínim 60 €
Venda per Internet des del 9 de setembre. Els dijous venda d’entrades a les taquilles
del teatre d’11 a 13 h i de 18 a 20 h. Passatge Vives, s/n.
La venda dels abonaments es limitarà a 6 persones, sempre que sigui per a membres de la 
mateixa unitat de convivència.
www.teatremunicipalateneu.cat

Noucents, el 
pianista de 
l’oceà
D’Alessandro Baricco

53 diumenges
De Cesc Gay

Els Brugarol
De Ramon Madaula

Classe
D’Iseult Golden i 
David Horan

Barcelona 24 h
De Pau Barbarà Mir

Divendres 24 de setembre
21 h
Dissabte 25 de setembre
20 h
Diumenge 26 de setembre
19 h

Diumenge 
10 d’octubre
19 h

Diumenge 
24 d’octubre
19 h

Diumenge 
7 de novembre
19 h

Diumenge 
28 de novembre
19 h

Diumenge 
19 de desembre
19 h
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Aquest any, amb més il·lusió que mai, m’adreço a vosaltres per desitjar-vos 
una bona Festa Major. Des del març de 2020, Igualada ha viscut uns mo-
ments molt difícils que han afectat tots els àmbits, també el de les festes i 
celebracions. L’any passat, en un exercici de responsabilitat i coherència, la 
Festa Major no es va fer per la situació sanitària complexa que es vivia a la 
nostra ciutat i al conjunt del país. Aquest any, l’important avanç en la cam-
panya de vacunació i l’actitud responsable de molts igualadins i igualadines 
ens permet tornar a recuperar la celebració per excel·lència de la ciutat. Una 
Festa Major que volem que serveixi, en part, per deixar enrere els dies més 
foscos que ha viscut Igualada. Som conscients, però, que no podem abaixar 
la guàrdia i que cal mantenir les mesures per evitar la propagació de la Covid.
 
Ens trobem davant d’una Festa Major de transició, marcada encara per les 
restriccions d’aforament i distanciament en els actes i, alguns d’ells, sub-
jectes a la normativa canviant. Malgrat tot, hem fet un esforç per no perdre 
l’essència d’una Festa Major que implica tota la societat, associacions i enti-
tats. Una festa que ens ajuda a recuperar el pols de la ciutat, que simbolitza 
les ganes de tirar endavant d’una Igualada que amb solidaritat, col·laboració 
i esperit col·lectiu ha demostrat que és capaç de superar l’adversitat.
 
Us animo a viure de nou la Festa Major, conscients del que simbolitza poder 
tornar-la a fer. Gaudiu-ne amb el seny que caracteritza el nostre poble i amb 
la mirada posada en l’edició de l’any vinent, en què Igualada serà Capital de 
la Cultura Catalana i la Festa Major tornarà amb majúscules.
 
Bona Festa Major!

Marc Castells i Berzosa
Alcalde d’Igualada 
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6 h ENGALANAMENT FESTIU 
DELS CARRERS,
amb tot tipus de garlandes per 
crear un ambient de festa major, 
amb voluntariat de la ciutat.
Ho organitza: La FESTHI.
A la rambla de Sant Isidre, rambla 
General Vives, carrer de l’Argent i 
plaça de Pius XII.

10.30 h PRESENTACIÓ DEL 
SALERO, TABAL, L’ESTAMPA 
DEL SANT I LLIURAMENT 
DEL PENÓ DE LA CIUTAT
L’estampa és a càrrec de Pep Valls. 
El Salero serà el Joan Pou Roca i 
el Saleret Guillem Pou Martorell. 
L’entitat portadora del penó serà 
la Comissió Cavalcada dels Reis 
d’Igualada, amb motiu del 126è 
aniversari. El tabaler d’enguany 
serà el Genís Baulida.
Cal invitació. Aforament limitat.
Al saló de sessions de l’Ajuntament

12 h  TRONADA D’INICI DE 
FESTA MAJOR
A càrrec dels Voladors, trabucaires 
d’Igualada 
Aforament limitat amb tancament 
perimetral de l’espai.
A la rambla de Sant Isidre
Acte amb foc

12.30 h TRASLLAT DE
SANT BARTOMEU 
Des de l’església del Roser a la Ba-
sílica de Santa Maria, on es canta-
ran els goigs.
Hi participen: el Tabal; els Voladors, 
Trabucaires d’Igualada; el Ball de 
Sant Miquel i els Diables d’Igualada; 
Moixiganguers d’Igualada; Ge-
gants del Barri de Xauxa; 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 i la Ban-
da de Música d’Igualada.
Ho organitza: La FESTHI. 
Recorregut condicionat: carrer del 
Roser, plaça de Pius XII, carrer de 
Santa Maria i plaça del Bruc
Acte pendent d’autorització condi-
cionat a les restriccions del Covid 19 
dictades pel PROCICAT. 

Acte amb foc 

18 h MOZARTLAND
a càrrec de la Cia. Príncep Totilau
Concert-espectacle que us convida a 
entrar a l’habitació de jugar del petit 
Mozart i la seva germana Nannerl, 
interpretats per dos nens de carn i 

ossos. Allà, amb la música en directe 
del compositor, a càrrec d’un quartet 
de corda i flauta, tres actors escenifi-
caran, amb grans màscares, els con-
tes populars que més van divertir el 
petit geni de Salzburg
Espectacle per a nens a partir de 3 
anys. Preu: 6 €. 
Entrades per Internet a www.ti-
quetsigualada.cat i a taquilles (con-
sulteu horaris). Aforament limitat.
Al Teatre Municipal l’Ateneu

19 h VESPRES EN HONOR A 
SANT BARTOMEU I TOC DEL 
TABAL
Vespres solemnes de Sant Bar-
tomeu presidides per Mn. Xavier 
Bisbal, rector “in solidum” de la 
parròquia.
Ho organitzen: Parròquia de Santa 
Maria i FESTHI.
Aforament limitat.
A la Basílica de Santa Maria

Dilluns, 23 d’agost
Vigília de sant Bartomeu

En el cas que no es pugui dur a 
terme es celebrarà sense públic.
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20 h OBERTURA DE L’EXPO-
SICIÓ “FORÇA, EQUILIBRI, 
VALOR I SENY I... MOIXIGAN-
GUERS”, de Pau Corcelles Honto-
ria. Fins al 12 de setembre.
Quan veiem els Moixiganguers ens 
solem fixar en l’espectacularitat i 
magnificència de les seves cons-
truccions, però un castell no deixa 
de ser la suma de molts petits de-
talls i esforços.
Ho organitza: Ajuntament d’Igualada.
Aforament limitat a 20 persones.
A la Sala Municipal d’Exposicions

20 h VERSOTS I BALL
PARLAT del Ball de Sant Miquel i 
els Diables d’Igualada
Acte amb tancament perimetral 
adaptat a les condicions del PRO-
CICAT. L’ús de pirotècnia serà amb 
la distància de seguretat entre 
l’espectacle i el públic.

Entrades per Internet a www.ti-
quetsigualada.cat i a taquilles (con-
sulteu horaris). Aforament limitat.
A la plaça de l’Ajuntament
Acte amb foc 

21 h La PASSACALLE,
Vigília del sant
Hi participen: el Tabal; els Voladors, 
els Trabucaires d’Igualada; el Ball de 
Sant Miquel i els Diables d’Igualada; 
els Moixiganguers d’Igualada; el 
Ball de Cercolets d’Igualada; el Ball 
de Pastorets d’Igualada; el Ball de 
Bastons d’Igualada, els Gegants 
Vells d’Igualada i la Banda de Música 
d’Igualada.
Els homenatjats són l’alcalde i el con-
sistori, l’Ateneu Igualadí, els portants 
d’honor, el Casal Popular d’Igualada, el 
Foment, la Coll@nada i Òmnium Anoia.
Ho organitza: la FESTHI.
Recorregut condicionat: plaça de 
l’Ajuntament, carrer de l’Argent, 
plaça de la Creu, carrer Garcia Fos-

sas, rambla Sant Isidre, carrer Òde-
na, placeta de Sant Josep, carrer 
Sant Pau, carrer Esquiladors, carrer 
del Vidre, carrer Trinitat, carrer de 
la Soledat, plaça del Rei, carrer del 
Roser, plaça Pius XII, carrer Santa 
Maria i plaça del Bruc.
Acte pendent d’autorització condi-
cionat a les restriccions del Covid 
19 dictades pel PROCICAT.
Acte amb foc

22 h CINEMA SOTA ELS ES-
TELS: “No matarás”, dins el Cicle 
Gaudí 
(Thriller) 92 min. (versió en es-
panyol)
Després de la mort del seu pare, el 
Dani decideix emprendre un llarg 
viatge, però l’aparició de la Mila el 
submergirà durant una sola nit, en 
un autèntic malson, on el Dani des-
cobrirà alguna cosa més que el seu 
costat fosc.
M. Piqué, corredoria tècnica d’asse-
gurances, empresa col·laboradora 
de la festa, fa possible aquest acte.
Ho organitza: Ajuntament d’Igua-
lada amb la col·laboració del Cine-
club Ateneu.
Entrades per Internet a www.ti-
quetsigualada.cat i a taquilles (con-
sulteu horaris). Aforament limitat.
Al pati de l’Escola Pia

Dilluns, 23 d’agost
Vigília de sant Bartomeu
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8 h DIANA      
Anunciament de la diada de Sant 
Bartomeu amb actuacions als barris 
de la ciutat.
Ho organitza: la FESTHI.
Acte pendent d’autorització condi-
cionat a les restriccions del Covid 
19 dictades pel PROCICAT.

9.15 h i 11.15 h VISITES GUIA-
DES AL FORT DE SANT MAGÍ
Descobriu de la mà del David Mar-
tínez un lloc històric amb molt 
d’encant i que fins fa poc ha estat 
amagat a la gent d’Igualada. Un 
edifici que es va aixecar durant la 
Primera Guerra Carlina al 1837, i la 
torre i el dipòsit de l’aigua de Rigat 
(1928). Visites diàries fins al dissab-
te 28 d’agost.

Entrades per Internet a www.ti-
quetsigualada.cat i a taquilles (con-
sulteu horaris). 
Aforament limitat a 30 persones
Accés pel carrer de la Salut, 40.

11 h CREACTIVA’T AL MUSEU. 
Farem un accessori dracorífic per 
lluir durant la Festa Major.
Converteix-te en un drac i vine a 
veure’ns a la Casa de la Festa.
Entrades a www.tiquetsigualada.cat. 
Aforament limitat a 40 persones
Al pati del Museu de la Pell

Dimarts, 24 d’agost
Sant Bartomeu

12 h MOZARTLAND 
a càrrec de la Cia. Príncep Totilau
Concert-espectacle que us convi-
da a entrar a l’habitació de jugar 
del petit Mozart i la seva germana 
Nannerl, interpretats per dos nens 
de carn i ossos. Allà, amb la música 
en directe del compositor, a càrrec 
d’un quartet de corda i flauta, tres 
actors escenificaran, amb grans 
màscares, els contes populars que 
més van divertir el petit geni de 
Salzburg.
Espectacle per a nens a partir de 3 
anys. Preu: 6 €. 
Entrades per Internet a www.ti-
quetsigualada.cat i a taquilles (con-
sulteu horaris). Aforament limitat.
Al Teatre Municipal l’Ateneu
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De 10 a 14 h VINE A LA CASA 
DE LA FESTA a visitar la imatge-
ria. Fins al 29 d’agost.
Vine a visitar Els Nanos, els Petits 
Gegants de la Ciutat, els Capgros-
sos de la Ciutat, els Gegantons Pia 
i Tomeu amb els seus pares, el To-
net Blanquer i la Conxita Teixidora, 
els Gegants de la Ciutat i l’Àliga 
d’Igualada; els Gegants centenaris 
de la Font Vella, Botines i Pilar, els 
Gegants de la Font Vella, els Ge-
gants de Sant Ignasi del Barri de 
Xauxa; el Drac Bufarot i el Drac Xe-
rric dels Petits Diables d’Igualada; 
el Flameus dels Mal Llamp; el Drac 
d’Igualada i la Víbria Jove, on des-
cansen tot l’any fins a les dates de 
les actuacions.
Aforament limitat.
Si es permeten les cercaviles sen-
se perimetrar la imatgeria serà a 
l’Ajuntament del 25 al 30 d’agost.
Al Museu de la Pell

Dimarts, 24 d’agost
Sant Bartomeu

18 h MIQUES. MICROTEATRE 
FORA DE L’AURORA
Una adaptació de “Xiques”. Espec-
tacles curts creats per artistes de 
l’Anoia i en espais a l’aire lliure.
Preu: 20 €. Entrades per Internet a 
www.teatreaurora.cat. 
Aforament limitat.

18 h MISSA CANTADA EN  
HONOR A SANT BARTOMEU  
Presidida per Mn. Eduard Flores, farà 
l’homilia Mn. Xavier Bisbal. Ambdós 
són rectors “in solidum” de la par-
ròquia. Estrena de la missa cantada 
composta per Carles Prat.
Missa organitzada per la Dena de 
Sant Bartomeu, amb la coordinació 
de la FESTHI.
Aforament limitat.
A la Basílica de Santa Maria

19 h PROCESSÓ DE
SANT BARTOMEU
El Tabaler; els Voladors, Trabucai-
res d’Igualada; el Drac d’Igualada, 
la Víbria d’Igualada i els Diables 
d’Igualada; el Ball de Sant Miquel 
i els Diables, d’Igualada; els Moixi-
ganguers d’Igualada; els Gegants 
Vells; els nanos d’Igualada; els Ge-
gants de la ciutat amb els grallers 
de Dessota; l’Àliga d’Igualada; el 
Ball de Cercolets d’Igualada; el Ball 
de Pastorets d’Igualada; el Ball de 
Bastons d’Igualada; les banderes 
de barris i gremis; portants d’honor; 
la imatge de Sant Bartomeu; la po-
licia de mitja gala; el penó de la ciu-
tat amb els portadors d’enguany; la 
Creu Roja; el Salero, les autoritats, 
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la corporació municipal i la Banda 
de Música d’Igualada.
L’Associació Cultural Dessota ges-
tiona la imatgeria municipal no de 
foc.
Acte organitzat amb la col·laboració 
de la FESTHI
Recorregut condicionat: plaça del 
Bruc, carrer de Santa Maria, plaça 
de Pius XII, carrer de Custiol, ram-
bla de Sant Isidre, carrer de Garcia 
Fossas, plaça de la Creu, carrer de 
l’Argent, plaça de l’Ajuntament, car-
rer del Born i plaça del Bruc.
Arribada de la processó amb 
l’entrada de Sant Bartomeu a la 
plaça de l’Ajuntament. Entrada de 
la imatge a la basílica de Santa Ma-
ria on es cantaran els goigs. Fina-
litza l’acte amb el retorn del penó a 
l’Ajuntament.
Acte pendent d’autorització condi-
cionat a les restriccions del Covid 
19 dictades pel PROCICAT. 
La participació de les colles pot variar.

Acte amb foc

Dimarts, 24 d’agost
Sant Bartomeu

22 h CINEMA FAMILIAR SOTA 
ELS ESTELS: “La Mia i el lleó 
blanc”
(Aventures) 98 min. (versió en ca-
talà)
La vida de la Mia dona un tomb de 
dalt a baix quan la seva família de-
cideix marxar de Londres per diri-
gir una granja a Sud-àfrica on veu-
rà néixer Charlie, un cadell de lleó 
blanc. Una aventura èpica a través 
de la sabana.
M. Piqué, corredoria tècnica d’asse-
gurances, empresa col·laboradora 
de la festa, fa possible aquest acte.
Entrades per Internet a www.ti-
quetsigualada.cat i a taquilles (con-
sulteu horaris). Aforament limitat.
Al pati Escola Pia

En cas que no es pugui dur a ter-
me es celebrarà de forma sim-
bòlica sense públic.
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Tot seguit BALLS DE LLUÏ-
MENT i lliurament del ram a la 
geganta, per part de l’alcalde Marc 
Castells i Berzosa.
Presentació a càrrec de la Salero i 
el Saleret
Acte pendent d’autorització condi-
cionat a les restriccions del Covid 
19 dictades pel PROCICAT. 
La participació de les colles pot 
variar. 

Acte amb foc

9.15 h i 11.15 h VISITES GUIA-
DES AL FORT DE SANT MAGÍ
Entrades per Internet a www.ti-
quetsigualada.cat i a taquilla del 
Teatre Municipal Ateneu (Consul-
teu horaris).
Aforament limitat a 30 persones
Accés pel carrer de la Salut, 40

18 h CERCAVILA MENUDA
I ARRIBADA DE LA IMATGE-
RIA FESTIVA 
Des de la Casa de la Festa a la 
plaça de l’Ajuntament. El Drac 
Xerric amb els Petits Diables i el 
Drac Bufarot amb els Pixapólvora 
d’Igualada; el Drac d’Igualada, la 
Víbria Jove d’Igualada i els Dia-
bles d’Igualada; el drac Mal Llamp, 
el Flameus, la Voraxcis, els dia-
bles Mal Llamp i Petits Mal Llamp; 
els Moixiganguers d’Igualada; els 
nanos acompanyats dels Grallers 
d’Igualada; Agrupació Folklòrica 

amb el Ball de Cercolets, acom-
panyats pels grallers Gallarda 
d’Igualada; els capgrossos de la 
ciutat acompanyats del Punt de 
Malura; gegantons Pia i Tomeu; 
Tonet Blanquer i Conxita Teixi-
dora; Petits Gegants de la Ciutat, 
amb els músics de Dessota; el 
Bisbalet, la Cinta i els Capgrossos 
Carme i Caterina; els Gegants del 
Barri de Xauxa; Gegants de la ciu-
tat, acompanyats dels grallers de 
Dessota, l’Àliga d’Igualada, el Sa-
lero i el Saleret. 
Recorregut condicionat: carrer 
Joan Mercader, baixada de Sant 
Nicolau, plaça de la Creu, carrer de 
Garcia Fossas, rambla Sant Isidre, 
carrer de Custiol, plaça de Pius XII, 
carrer de Santa Maria i plaça de 
l’Ajuntament.

Dimecres, 25 d’agost

En cas que no es pugui fer 
l’itinerari pels carrers, es farà 
en un espai perimetrat al carrer 
Dr. Joan Mercader, en dues ses-
sions a les 18 h i les 20 h.
Aforament limitat. Entrada prè-
via a www.tiquetsigualada.cat i 
a taquilles (consulteu horaris).
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18 h “MIQUES. MICROTEATRE 
FORA DE L’AURORA”
Una adaptació de “Xiques”. Espec-
tacles curts creats per artistes de 
l’Anoia i en espais a l’aire lliure.
Preu: 20 €. Entrades per Internet a 
www.teatreaurora.cat. 
Aforament limitat.

19.30 h OBERTURA DE 
L’EXPOSICIÓ: “LES LLINDES 
DE LA CIUTAT”
Una selecció d’imatges dels anys 
que es troben inscrits a les llindes, 
façanes, baranes, voltes, etc., dels 
edificis d’Igualada. Les fotografies 
són de Miquel Solà i Rossell i van 
acompanyades d’una imatge de les 
façanes i una breu ressenya històri-
ca de l’edifici, a partir del llibres de 
la col·lecció local de la Biblioteca 
Central d’Igualada.
Aforament limitat 25 persones.
Ho organitzen: Ajuntament d’Igua-
lada i Biblioteca Central.
Sala d’exposicions de la Biblioteca 
Central d’Igualada

20 h CONCERT DE LA JOVE 
ORQUESTRA SIMFÒNICA DE 
L’ANOIA
El programa constarà de la “Simfo-
nia inacabada” de F. Schubert, la 
Suite del ballet “El trencanous” de 
P.I. Tchaikovsky i “La conga del fue-
go” d’A. Márquez. Sota la direcció 
de Josep Miquel Mindán.
Preu: 8 €. Menors de 25 anys, 5 €. 
Entrades per Internet a www.ti-
quetsigualada.cat i a taquilles (con-
sulteu horaris). Aforament limitat.
Al Teatre Municipal l’Ateneu

22 h CINEMA FAMILIAR SOTA 
ELS ESTELS: “Jurassic World. El 
Regne Caigut”
(Aventura fantàstica) 128 min. (ver-
sió en català)
Claire i Ownen tornen a l’illa Nublar 
per recuperar el velociraptor Blue i 
els dinosaures que van quedar-hi lliu-
res després del tancament del parc 
temàtic Jurassic World. Ja a l’illa, 
un volcà latent amenaça d’entrar en 
erupció i descobriran una conspira-

Dimecres, 25 d’agost

ció que podria pertorbar l’ordre na-
tural de tot el planeta. 
M. Piqué, corredoria tècnica d’asse-
gurances, empresa col·laboradora 
de la festa, fa possible aquest acte.
Entrades per Internet a www.ti-
quetsigualada.cat i a taquilles (con-
sultar horaris). Aforament limitat.
Al pati de l’Escola Pia
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Dijous, 26 d’agost

9.15 h i 11.15 h VISITES GUIA-
DES AL FORT DE SANT MAGÍ
Entrades per Internet a www.ti-
quetsigualada.cat i a taquilles (con-
sulteu horaris).
Aforament limitat a 30 persones
Accés pel carrer de la Salut, 40

12 h CONFERÈNCIA INSTITU-
CIONAL 
“Després de la plaga: episodis 
d’optimisme post-pandèmic al 
llarg de la història”, a càrrec de 
Jordina Sales Carbonell, doctora 
en Història Antigua i Arqueologia. 
L’acompanyarà com a relatora Mar-
ta Bartrolí.
Entrades per Internet a www.ti-
quetsigualada.cat i a taquilles (con-
sulteu horaris). Aforament limitat.

La conferència es podrà seguir en 
directe al canal Youtube de Cultura 
Igualada. 
Al Teatre Municipal Ateneu

18 h “MIQUES. MICROTEATRE 
FORA DE L’AURORA” 
Una adaptació de “Xiques”. Espec-
tacles curts creats per artistes de 
l’Anoia i en espais a l’aire lliure.
Preu: 20 €. Entrades per Internet a 
www.teatreaurora.cat. 
Aforament limitat.

18 h i 20 h VISITA GUIADA AL 
REC DISTRICTE CULTURAL
Visita comentada a l’exposició “Rec 
Districte Cultural. Un barri en trans-
formació” i ruta guiada pel barri del 
Rec, on es podrà conèixer i visitar 
l’interior d’alguns dels espais recu-
perats.
Organitza: Museu de la Pell.
Recorregut: Museu de la Pell, Taller 
Lubochka i Espai Creatiu La MaCa.
Entrades per Internet a www.ti-
quetsigualada.cat i a taquilles (con-
sulteu horaris). Aforament limitat a 
40 persones per grup.
Al Museu de la Pell
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21 h PREGÓ I BALL PARLAT 
DELS DIABLES D’IGUALADA
Espetec de foc a càrrec dels Petits 
Diables d’Igualada i els Mal Llamp 
d’Igualada. A continuació, el pregó 
a càrrec dels Diables d’Igualada 
amb motiu del 25è aniversari de la 
colla, seguit del Ball Parlat dels Dia-
bles d’Igualada.
Durant el pregó es farà la presenta-
ció dels barrets nous de Llucifer i la 
Diablessa dels diables d’Igualada, 
fets per l’escola Gaspar Camps.
Entrades per Internet a www.ti-
quetsigualada.cat i a taquilles (con-
sulteu horaris). Aforament limitat 
L’ús de pirotècnia serà des de 
l’escenari, amb la distància de se-
guretat entre l’espectacle i el pú-
blic. 
Al Parc Central
Acte amb foc

20 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
Preu: 1 €. Entrades per Internet a 
www.tiquetsigualada.cat i a taqui-
lles (consulteu horaris). 
Aforament limitat.
Al Teatre Municipal Ateneu

Dijous, 26 d’agost
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9.15 h i 11.15 h VISITES GUIA-
DES AL FORT DE SANT MAGÍ
Entrades per Internet a www.ti-
quetsigualada.cat i a taquilles (con-
sulteu horaris). 
Aforament limitat a 30 persones
Accés pel carrer de la Salut, 40

12 h CONTES DE FESTA MA-
JOR: “PITOS A DOJO”.
A càrrec de la Companyia La Botzina
Amb l’ajuda de més d’una dotzena 
d’instruments de vent diferents, 
els artistes ens mostraran la seva 
música, els seus instruments i ens 
faran escoltar, cantar i gaudir d’una 
estona amena, divertida i plena de 
sorpreses. Des de la visita del pro-
fessor Ventolera fins a la narració 
del conte dels 4 vents.
Ho organitza: Biblioteca Central 
d’Igualada.
Entrades per Internet a www.ti-
quetsigualada.cat i a taquilles (con-
sulteu horaris). Aforament limitat.
Teatre Municipal l’Ateneu

18 h i 20 h VISITA GUIADA AL 
REC DISTRICTE CULTURAL
Visita comentada a l’exposició ‘Rec 
Districte Cultural. Un barri en trans-
formació’ i ruta guiada pel barri del 
Rec, on es podrà conèixer i visitar 
l’interior d’alguns dels espais recu-
perats.
Organitza: Museu de la Pell.
Recorregut: Museu de la Pell, Es-
pais del Rec, L’Adoberia i laBastida.
Entrades per Internet a www.ti-
quetsigualada.cat i a taquilles (con-
sulteu horaris). Aforament limitat a 
40 persones per grup.
Al Museu de la Pell

18.30 h TABALADA
MENUDA, taller de percussió
Tots els nenes i nenes hi poden par-
ticipar amb un tabal (en companyia 
d’una persona adulta). Coordinat 
pels GRALLERS D’IGUALADA.

Recorregut condicionat: carrer Dr. 
Joan Mercader, plaça de la Creu, 
carrer de Garcia Fossas, rambla 
Sant Isidre, carrer Custiol, plaça 
de Pius XII, carrer de Santa Maria i 
plaça de l’Ajuntament. 
Acte pendent d’autorització condi-
cionat a les restriccions del Covid 
19 dictades pel PROCICAT

19 h OBERTURA DE LA FIRA 
D’ATRACCIONS
Instal·lada a la part frontal de l’av. Ca-
talunya i carrer de França, a continua-
ció del Parc Central, fins al 30 d’agost. 
Espai perimetrat i aforament limitat.

Divendres, 27 d’agost

En cas que l’activitat no 
s’autoritzi a la via pública, es 
farà el taller de percussió les 
grades del Museu de la Pell.
Aforament limitat. Inscripció prè-
via a www.tiquetsigualada.cat i 
a taquilles (consultar horaris). 
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20 h CONCERT DE LA BANDA 
DE MÚSICA D’IGUALADA
Dirigida per Concepció Ramió, amb 
un repertori integrat per peces molt 
variades, clàssiques i modernes, 
originals per a banda i adaptades, 
música catalana i d’arreu, etc.
Preu: 1 €. Entrades per Internet a 
www.tiquetsigualada.cat i a taquilles 
(consulteu horaris). Aforament limitat.
Al Teatre Municipal Ateneu

22 h CORREFOC PELS TERRATS
Mireu cap al cel, els Mal Llamp, 
Diables d’Igualada i Petits Diables 
d’Igualada faran un espectacle de 
foc a diferents terrats de la ciutat. 
Coordinat per les entitats de foc de 
la ciutat.

22.30 h K-LIU, EN CONCERT
Grup sitgetà guanyador del premi 
Enderrock com a millor artista re-
velació de l’any 2019. Presentació 
del seu disc “T’ho pinto”. Cançons 

amb una tònica vitalista que giren 
al voltant dels dubtes i l’evolució de 
la joventut i també amb temàtiques 
de caire reivindicatiu. Però sempre 
en clau de festa amb base rockera.
Preu: 1 €. Entrades per Internet a 
www.tiquetsigualada.cat i a taquilles 
(consulteu horaris). Aforament limitat.
Al pati de l’Escola Pia

23 h ELS SÍREX, EN CONCERT
Aquest grup és sinònim de la repre-
sentació de la música rock&roll es-
panyol a la dècada dels 60 i 70. Grans 
supervivents de les formacions mu-
sicals que van donar prestigi a la 
“dècada prodigiosa”, veterans dels 
escenaris i de l’espectacle en direc-
te, els Sírex són una banda pionera 
amb més de 50 anys al peu del canó. 
Preu: 1 €. Entrades per Internet a 
www.tiquetsigualada.cat i a taqui-
lles (consultar horaris). Aforament 
limitat.
Al Parc Central

23 h MARIALLUÏSA, EN CON-
CERT
Després de sorprendre amb l’EP 
“Pren-t’ho amb calma” i consolidar-
se amb el primer disc “És per tu i per 
mi”, els igualadins Marialluïsa han 
retornat aquest 2021 amb una trilo-
gia de singles encapçalada per “Veig 
la sort”. Una nova dosi de cançons 
senzilles, però preciosistes, que 
s’enlairen sobre melodies brillants 
i sons atmosfèrics, preludi del nou 
LP que preparen per a aquesta tar-
dor. Marialluïsa són Pau Codina (veu 
i guitarra), Carles Guilera (guitarra 
elèctrica i teclats), Andreu Dalmau 
(baix) i Pol Mitjans (bateria).
Preu: 1 €. Entrades per Internet a 
www.tiquetsigualada.cat i a taqui-
lles (consulteu horaris). Aforament 
limitat.
Al pati del Museu

Divendres, 27 d’agost
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9.15 h i 11.15 h VISITES GUIA-
DES AL FORT DE SANT MAGÍ
Entrades per Internet a www.ti-
quetsigualada.cat i a taquilles (con-
sulteu horaris). 
Aforament limitat a 30 persones
Accés pel carrer de la Salut, 40

10 h 41è CAMPIONAT DE 
TENNIS DE TAULA
Trofeu de Festa Major per a majors 
de 40 anys. 
Inscripcions fins dijous 26 al whats-
app 653 219 604 
Ho organitza: Club de Ping Pong 
Igualada.
Al gimnàs del pavelló de les Comes

10 h PARTIDES RÀPIDES 
D’ESCACS FESTA MAJOR
Partides ràpides d’escacs a 5 mi-
nuts per jugador, sense increment. 
Obert a tothom.
Inscripcions fins dijous 22 a les 14 h 
al Servei d’esports de l’Ajuntament 
d’Igualada. 
Ho organitza: Club d’Escacs d’Igua-
lada.
Al mig del passeig Verdaguer, da-
vant del casal d’avis.

16 h 1r TORNEIG DE TENNIS 
DE TAULA “CIUTAT IGUA-
LADA”
Torneig absolut de Festa Major. 
Inscripcions fins dijous 26 al whats-
app 653219604. Preu: 10 €
Ho organitza: Club de Ping Pong 
Igualada.
Al gimnàs del pavelló de les Comes

Dissabte, 28 d’agost

18 h PARTIT DE FUTBOL 
FEMENÍ DE FESTA MAJOR 
Partit de futbol entre el Club Futbol 
Igualada i equip a determinar.
Ho organitza: Club Futbol Igualada.
Al camp de futbol de les Comes 1

18 h FUTBOL: XVI TROFEU AVI 
FESTA MAJOR
Partit entre l’Agrupació de Veterans 
Igualada i equip a determinar.
Ho organitza: Agrupació de Vete-
rans d’Igualada.
Al camp de futbol de les Comes 2
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General Vives, rambla de Sant Isi-
dre, carrer de Garcia Fossas, pl. de 
la Creu, carrer de l’Argent i pl. de 
l’Ajuntament.
Acte pendent d’autorització condi-
cionat a les restriccions del Covid 
19 dictades pel PROCICAT. 
La participació de les colles pot 
variar.

Acte amb foc

18 h  CERCAVILA 
TRADICIONAL
El Drac Xerric amb els Petits Diables 
i el Drac Bufarot amb els Pixapólvo-
ra d’Igualada; el Drac d’Igualada, la 
Víbria Jove d’Igualada i els Diables 
d’Igualada; el drac Mal Llamp, el 
Flameus, la Voraxcis, els diables 
Mal Llamp i Petits Mal Llamp; els 
Moixiganguers d’Igualada; els 
nanos acompanyats dels Gra-
llers d’Igualada; el Ball de Gita-
nes d’Igualada acompanyades del 
grup de músics MÚSX; Agrupació 
Folklòrica amb el Galop de la Gita-
na, acompanyats pels grallers Ga-
llarda d’Igualada; els capgrossos 
de la ciutat acompanyats del Punt 
de Malura; gegantons Pia i Tomeu; 
Tonet Blanquer i Conxita Teixidora; 

Petits Gegants de la Ciutat, amb 
els músics de Dessota; el Bisbalet, 
la Cinta i els Capgrossos Carme i 
Caterina; els Gegants del Barri de 
Xauxa; Gegants de la ciutat, acom-
panyats dels Grallers de Dessota, 
l’Àliga d’Igualada i el Salero.
L’Associació Cultural Dessota ges-
tiona la imatgeria municipal no 
de foc.

Els Diables d’Igualada són gestors 
de la imatgeria municipal de foc.
Ho coordina: Associació Cultural 
Dessota amb la col·laboració de to-
tes les entitats participants.
Recorregut condicionat: carrer de 
Santa Maria, pl. de Pius XII, car-
rer del Roser, pl. del Rei Neptú, 
carrer de Sant Jordi, rambla del 

Dissabte, 28 d’agost

En cas que l’activitat no s’autoritzi 
a la via pública, es farà la cerca-
vila en dues sessions, a les 18 h 
i les 20 h, al carrer Dr. Mercader, 
perimetrat i amb aforament con-
trolat. 
Aforament limitat. Entrada prè-
via a www.tiquetsigualada.cat i 
a taquilles (consulteu horaris).



33

20 h PARTIT DE FUTBOL – 
Memorial Dr. Botet. Trofeu Ciutat 
Igualada
Partit entre la UD Montserrat i 
equip a determinar.
Ho organitza: UD Montserrat.
Al camp de futbol de les Comes 1

21.30 h Concert del SENYOR 
OCA + ITACA BAND, 
Dos directes enèrgics i intensos 
que aposten per la reivindicació, 
la crítica i la transformació social 
a través de la música, el crit i la 
festa. Un doble concert per gaudir 
del “rap de la terra” que capitaneja 
Senyor Oca i la presentació del po-
tent cinquè treball d’Itaca Band, “La 
léngua de los pájaros”.

Preu: 1 €. Entrades per Internet a 
www.tiquetsigualada.cat i a taqui-
lles (consulteu horaris). Aforament 
limitat.
Al Parc Central

23 h WHO’S THAT GIRL, tribut a 
Madonna 
Repertori amb cançons icòniques 
de la indiscutible reina del pop, 
com “Express Yourself”, “Like a Vir-
gin”, “True Blue” o “Like a Prayer”. 
La cantant de la formació, Ssttella 
Ella, inunda l’escenari amb la seva 
enèrgica personalitat. 
Preu: 1 €. Entrades per Internet a 
www.tiquetsigualada.cat i a taqui-
lles (consulteu horaris). Aforament 
limitat.
Al pati de l’Escola Pia

Dissabte, 28 d’agost

19 h TEATRE: BONA GENT 
AMB QUIM MASFERRER, 
del Teatre de Guerrilla. Quim Masfe-
rrer pensa que ha arribat l’hora de 
fer un homenatge al públic en un 
espectacle impossible de repetir, 
on el públic serà l’autèntic protago-
nista i on cada assistent escriurà un 
passatge de l’argument d’aquesta 
experiència única.
Aigua de Rigat, empresa col·la-
boradora de la Festa, fa possible 
aquest acte.
Preus: 15, 18 o 20 €. Entrades per In-
ternet a www.tiquetsigualada.cat i a 
taquilles (consulteu horaris). 
Aforament limitat.
Al Teatre Municipal l’Ateneu
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8 h DIANA 
a càrrec dels Grillats morats, grallers 
dels Moixiganguers d’Igualada, amb 
la participació de grallers d’aquí i 
d’arreu.
Pel nucli antic de la ciutat
Acte pendent d’autorització condi-
cionat a les restriccions del Covid 
19 dictades pel PROCICAT

9 h - 14 h TORNEIG DE PETAN-
CA FESTA MAJOR IGUALADA 
Ho organitza: Associació Petanca 
Fàtima 2013.
A les pistes de petanca del parc 
Valldaura

9.30 h CERCAVILA
D’ANADA A OFICI
Els Voladors, Trabucaires d’Iguala-
da; el Drac d’Igualada, la Víbria 
d’Igualada i els Diables d’Igualada; 
el Ball de Sant Miquel i els Dia-
bles, d’Igualada; els gegantons Pia 
i Tomeu; la Conxita Teixidora; en 
Tonet Blanquer; els Gegants del 
Barri de Xauxa; els Gegants de la 
Ciutat amb els grallers de Dessota; 
l‘Àliga d’Igualada; el Ball de Cer-
colets d’Igualada; el Ball de Pasto-
rets d’Igualada; el Ball de Bastons 
d’Igualada; el Tabal; els portants 
d’honor del Sant; el penó de la ciu-

tat amb els portadors d’enguany, la 
Coral Infantil Gatzara; el Salero i el 
Saleret; l’Àliga d’Igualada; les auto-
ritats i la corporació municipal.

Acte coordinat amb la col·laboració 
de l’Associació Cultural Desso-
ta, entitat gestora de la imatgeria 
municipal no de foc; els Diables 
d’Igualada, gestors de la imatgeria 
municipal de foc, i la FESTHI. 
Recorregut condicionat: rambla de 
Sant Isidre, carrer de Custiol, plaça 
del Pilar, carrer del Born, plaça de 
l’Ajuntament, carrer de Santa Maria 
i plaça del Bruc. 
Acte pendent d’autorització condi-
cionat a les restriccions del Covid 
19 dictades pel PROCICAT
Acte amb foc

Diumenge, 29 d’agost

10 h - 12 h LA FESTA MAJOR 
DEL RUGBI 
Trobada de rugbi, amb partits de 
diferents categories i un espai amb 
activitats infantils 
Ho organitza: Anoia Rugby Club. 
Al camp de futbol de les Comes 1

10 h XIX CAMPIONAT DE 
BITLLES CATALANES ENTRE 
CLUBS DE CATALUNYA
Inscripcions una hora abans.
Ho organitza: Club de Bitlles Igua-
lada.
Al camp de bitlles del poliesportiu 
les Comes (davant de la piscina co-
berta). 
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10 h OFICI SOLEMNE EN HO-
NOR A SANT BARTOMEU
L’ofici serà presidit i farà l’homilia P. 
Josep Maria Valls Casanovas, esco-
lapi igualadí. El duet Pinyols acom-
panyarà els cants de la missa. A 
l’ofertori tindrà lloc el ball de l’Àliga 
d’Igualada, amb l’acompanyament 
musical d’orgue a càrrec de Marc 
Sànchez, junt amb les dues teno-
res, interpretades per Olga Torra i 
M. Antònia Pujol, sota la direcció de 
Concepció Ramió. Després del cant 
final dels goigs, el Ball de Bastons 
d’Igualada farà el ball d’acatament 
al sant.
Es farà el lliurament de l’ESTAMPA 
DE SANT BARTOMEU, obra de 
Pep Valls, per part de membres 
d’entitats de cultura popular i tradi-
cional i vinculades a la festa. Fina-
litza l’acte amb el retorn del penó a 
l’Ajuntament.
Ho coordinen: Entitats de cultura 
popular i tradicional i Ajuntament 
d’Igualada.
Aforament limitat.
A la Basílica de Santa Maria

SEGUIDAMENT,
TRADICIONALS ESPADATS 
a càrrec dels Moixiganguers 
d’Igualada.
REPIC DE CAMPANES  des de

la Basílica i CERCAVILA 
D’ENTRADA A LA PLAÇA del 
seguici popular. 
Recorregut condicionat: plaça del 
Bruc, c. de Santa Maria i plaça de 
l’Ajuntament.
Acte pendent d’autorització condi-
cionat a les restriccions del Covid 
19 dictades pel PROCICAT
Acte amb foc

12.15 h EXHIBICIÓ 
CASTELLERA amb els Moixigan-
guers d’Igualada
A la plaça de l’Ajuntament

Diumenge, 29 d’agost

Acte pendent d’autorització condi-
cionat a les restriccions del Covid 
19 dictades pel PROCICAT

12 h BAOBAB. UN ARBRE, UN 
BOLET i UN ESQUIROL
A càrrec de la cia. La Pera Llimone-
ra. Premi Mostra 2019. Un home-
natge a totes aquelles persones 
a qui la violència dels conflictes 
armats els ha obligat a deixar la 
seva terra. Malgrat la seva temàti-
ca, és un espectacle ple d’humor 
i diversió.
Preu: 5 €. Entrades per Internet a 
www.tiquetsigualada.cat i a taquilles 
(consulteu horaris). Aforament limitat.
Al Teatre Municipal l’Ateneu

En el cas que no s’autoritzi a la via 
pública es perimetrarà la plaça. 
Aforament limitat. Entrades per in-
ternet a www.tiquetsigualada.cat 
i a taquilles (consultar horaris)”
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18 h PARTIT DE FUTBOL MAS-
CULÍ DE FESTA MAJOR 
entre el Club Futbol Igualada i 
equip a determinar
Ho organitza: Club de Futbol Igua-
lada.
Al camp de futbol de les Comes 1

18 h ACTUACIONS DE 
LLUÏMENT I BALLS PARLATS
del Ball de Gitanes, Ball de Bas-
tons d’Igualada, Ball de Cerco-
lets d’Igualada i Ball de Pastorets 
d’Igualada.
Ho organitza: la FESTHI.
A la plaça de l’Ajuntament
Acte pendent d’autorització condi-
cionat a les restriccions del Covid 
19 dictades pel PROCICAT

19.30 h RETORN DEL SANT 
des de la basílica de Santa Maria a 
l’església del Roser 
Hi participen: el Tabal; els Vo-
ladors, Trabucaires d’Igualada; 
el Ball de Sant Miquel i els Dia-
bles, d’Igualada; Moixiganguers 

d’Igualada; Gegants del Barri de 
Xauxa; Gegants Vells d’Igualada; 
l’Àliga d’Igualada; Ball de Cer-
colets d’Igualada; Ball de Pasto-
rets d’Igualada; Ball de Bastons 
d’Igualada; portants d’honor; imat-
ge de Sant Bartomeu i la Banda de 
Música d’Igualada. 

Ho organitza: la FESTHI.
Recorregut condicionat: plaça del 
Bruc, carrer de Santa Maria, plaça 
de Pius XII i carrer del Roser
Acte pendent d’autorització condi-
cionat a les restriccions del Covid 
19 dictades pel PROCICAT

Acte amb foc

19 h “A LA FRESCA”,
d’Anna Confetti, a l’Espai Xarxa. 
Teatre còmic de carrer i obra nomi-
nada com a candidata al millor es-
pectacle de carrer dels Premis Max 
de les Arts Escèniques. Tres perso-
natges i una cadira gegant surten 
a prendre la fresca, i provoquen un 
munt de situacions còmiques, su-
rrealistes i hilarants.
Preu: 3 €. Entrades per Internet a 
www.tiquetsigualada.cat i a taqui-
lles (consulteu horaris). Aforament 
limitat.
A la pista de l’Ateneu Igualadí

Diumenge, 29 d’agost

En cas que no es pugui fer a la 
plaça de l’ajuntament es cele-
brarà al Museu de la Pell. En 
aquest cas caldrà entrades per In-
ternet a www.tiquetsigualada.cat 
i a taquilles (consulteu horaris). 
Aforament limitat.

En el cas que no es pugui dur a 
terme es celebrarà sense públic.
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19 h CONCERT METROPOL: 
ELS CLÀSSICS DE TOTS ELS 
TEMPS
Un concert que és tot un espectacle 
musical i visual, amb un final asse-
gurat amb el Cant de la Senyera i la 
Santa Espina. 
Preu: 1 €. Entrades per Internet a 
www.tiquetsigualada.cat i a taqui-
lles (consulteu horaris). Aforament 
limitat.
Al Parc Central

20 h PARTIT DE FUTBOL DE 
FESTA MAJOR 
Partit entre el SE ATENEU-Penya 
Blau Grana Igualada i equip a de-
terminar
Ho organitza: SE ATENEU-Penya 
Blau Grana Igualada.
Al camp de futbol de les Comes 1

22.30 h CONCERT METROPOL: 
VERSIONS DE MUSICA AC-
TUAL, Música disco amb els grans 
èxits de les sales de ball en un con-
cert dinàmic i festiu, on la banda 
gironina s’allunya del concepte tra-
dicional d’orquestra. 
Preu: 1 €. Entrades per Internet a 
www.tiquetsigualada.cat i a taquilles 
(consulteu horaris). Aforament limitat.
Al Parc Central

22.30 h LA COSA NOSTRA. 
Versions de rock, rumba, ska, punk, 
celta, juntament amb elements in-
novadors en el gènere de les ver-
sions
Preu: 1 €. Entrades per Internet a 
www.tiquetsigualada.cat i a taqui-
lles (consulteu horaris). Aforament 
limitat. 
Al pati de l’Escola Pia

Diumenge, 29 d’agost

23 h LA SÉPTIMA TRASTADA
Grup anoienc nascut l’any 2015. Vo-
len  contagiar la seva alegria i art en 
la rumba que tant els agrada fusio-
nar amb altres estils, com el rock, el 
flamenco o el reggae. 
Preu: 1 €. Entrades per Internet a 
www.tiquetsigualada.cat i a taqui-
lles (consulteu horaris). Aforament 
limitat. 
Al pati del Museu de la Pell
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12 h “WET FLOOR”, de Cris-is, a 
l’Espai Xarxa. Una dona de la bri-
gada de neteja és l’encarregada de 
condicionar un escenari. Una tasca 
senzilla, que es convertirà en mis-
sió impossible abocada al desastre.
Ho coordina: La Xarxa d’Igualada
Preu: 3 €. Entrades per Internet a 
www.tiquetsigualada.cat i a taquilles 
(consulteu horaris). Aforament limitat
A la pista de l’Ateneu Igualadí

18 h i 20 h BALLS SOLEMNES 
D’IMATGERIA
Amb la participació de les bèsties 
dels Diables d’Igualada, el Drac 
d’Igualada, la Víbria d’Igualada i la 
Víbria Jove d’Igualada; el Flameus, 
bèstia del Mal Llamp; els nanos; els 
capgrossos de la ciutat; els gegan-
tons Pia i Tomeu; Tonet Blanquer i 
Conxita Teixidora; Petits Gegants de 
la Ciutat; gegants del Barri de Xauxa, 

el Bisbalet, la Cinta, els capgrossos 
Carme i Caterina; el Salero i el Sale-
ret; l’Àliga i els Gegants de la ciutat.
Ho coordina: Associació Cultural Des-
sota, amb la col·laboració dels  Diables 
d’Igualada. Dues sessions. Entrades 
per Internet a www.tiquetsiguala-
da.cat i a taquilles (consulteu hora-
ris). Aforament limitat.
Al Pati del Museu de la Pell
Acte amb foc

19 h CANTADA D’HAVANERES 
AMB EL GRUP MAR I VENT
Grup del barri d’Horta de Barcelona 
amb una trajectòria de vint-i-cinc 
anys pels diferents escenaris del 
món de l’havanera, que oferirà un 
ampli repertori de cançons.
Entrades per Internet a www.ti-
quetsigualada.cat i a taquilles (con-
sulteu horaris). Aforament limitat. 
Al pati de l’Escola Pia

23 h CASTELL DE FOCS
Aquest any, per evitar aglomera-
cions, gaudeix del castell de focs 
des del teu carrer, el terrat, o un 
lloc elevat. Hi haurà tres punts de  
la ciutat de llançament. A càrrec de 
Pirotècnia Turis.
Petromiralles, empresa col·labora-
dora de la festa, fa possible aquest 
acte.

Dilluns, 30 d’agost
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Dijous 26 d’agost, a les 12 h, al Teatre Municipal l’Ateneu

Com a arqueòloga i historiadora s’ha especialitzat en l’estudi i identificació 
del primer cristianisme i l’Antiguitat Tardana d’Hispània,a través de les restes 
arqueològiques i les fonts escrites. Ha elaborat més d’un centenar de publi-
cacions, una de les quals premiada per la Societat Catalana d’Arqueologia, 
entre les quals s’inclouen articles en revistes especialitzades i entrades en 
enciclopèdies de caràcter internacional. Diaris com El País o La Vanguardia, 
on és ‘semàfor verd’, revistes com National Geographic i mitjans internacio-
nals com la BBC s’han fet ressò dels resultats de les seves recerques. 

Encara que la major part del seu temps el dedica a la recerca i a la docència 
selectiva a diferents universitats, en paral·lel sempre ha dut a terme avalua-
cions, projectes, mapes de patrimoni i estudis en jaciments arqueològics, 
fet que li ha permès estar en contacte directe i permanent amb la realitat i el 
dia a dia del patrimoni històrico-arqueològic, més enllà dels aspectes teòrics 
propis de l’Acadèmia.

Jordina Sales - Doctora en Història 
Antiga i Arqueologia, és investiga-
dora, docent universitària i forma 
part de diversos projectes de re-
cerca i comitès científics. Actual-
ment està integrada al Laboratori 
d’Arqueologia Medieval  i a l’Institut 
de Recerca en Cultures Medievals 
de la UB. És membre delegada 
de la International Association of 
Patristic Studies i ha sigut investi-
gadora del Grup de Recerques en 
Antiguitat Tardana de la UB.

Conferència institucional 
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SALERO, Joan Pou Roca
i SALERET, Guillem Pou Martorell
Joan Pou Roca - Casat, amb un fill de dotze anys, nascut i resident a Igua-
lada, treballa de tecnòleg dels aliments en una empresa del Bages, com a 
responsable del departament de qualitat. 

Durant molts anys ha estat vinculat a Diables d’Igualada, Mal Llamp i 
l’Associació cultural Dessota. En aquesta última, durant 6 anys ha format 
part de la junta. Diu que ha tingut la sort de viure moments claus en la his-
tòria de la imatgeria d’Igualada, amb la remodelació integral dels gegants 
de la ciutat, la creació de nous balls i el naixement de la secció dels gegants 
petits de la ciutat, amb la creació de rèpliques exactes dels gegants grans, 
vestits amb còpies dels vestits inicials d’aquests. Moments dels quals co-
menta que “estaré eternament agraït”.

També ha estat vinculat durant molts anys en un projecte de recuperació i 
conservació de les races de gallines catalanes en greu perill d’extinció. Per a 
Joan Pou són un patrimoni cultural a conservar i formen part de “l’origen i 
la història dels nostres ancestres”.
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Estampa del sant Cartell de la Festa Major

La fressa i cridòria de la 
Festa Major, protagonistes 
de la imatge d’aquest any

L’estampa d’aquest any proposa 
un sant per a tothom. Sant Barto-
meu i teu, com a símbol popular 
d’una Igualada que, més enllà de 
les creences de cadascú, es celebra 
amb la seva Festa Major. Una invita-
ció a l’apropament i deixar de banda 
aquelles coses que ens separen a les 
persones, per saber trobar aquelles 
que ens fan sentir bé juntes.

Pep Valls, autor de l’Estampa del sant
Nascut a Igualada l’any 1964. Va 
començar la carrera professional 
com a dissenyador gràfic, però ha 
evolucionat amb el temps per es-
devenir consultor de màrqueting 
estratègic per “retail”, especialitzat en 
supermercats. El seu lema és: “No 
és el que hem fet, és el que farem”.

La imatge festiva escollida per al 
cartell de la Festa Major d’enguany 
està signada pels estudiants de 
l’escola municipal d’art i disseny 
La Gaspar, Sergi Lleida Salvador, 
Maria Rubio Garriga i Aitana Se-
bastian Velazquez. La il·lustració 
de la Festa Major són les formes 
anguloses i juganeres d’una tipo-
grafia de pal sec, on les paraules 
són els sons, murmuris, cants, 
cridòria, petards i en definitiva, 
les onomatopeies, els sorolls i la 
fressa del xalar dels dies i nits que 
engalanen la banda sonora de la 
Festa Major d’Igualada. Una pro-
posta que no es tanca en una sola 
imatge, sinó en diferents models. 
Està formada per una sèrie de car-
tells, cada un amb les paraules 
adients, que es col·locaran a vi-
dres, plafons, parets i aparadors 
per acompanyar una Festa Major 
esperada amb ganes per a tots i 
totes. La creació gràfica ha estat 
possible un any més gràcies al 
taller organitzat per LaGaspar, on 
els estudiants tenen una oportuni-
tat per esprémer la seva creativitat 
amb un objectiu professional. Di-
rigits i tutoritzats pel Salva Regàs 
i el Víctor Lavega del reconegut 
estudi de disseny OuYeah! Studio 
de Barcelona i acompanyats de 
l’equip docent.

Sergi Lleida Salvador

Maria Rubio Garriga

Aitana Sebastian Velazquez
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La Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada és una 
entitat que té com a finalitat principal organitzar la 
Festa de Reis a la ciutat. De manera desinteressada 
i altruista s’esforça a gestionar-la de la manera més 
eficient possible, i introduir-hi alhora nous elements 
per tal d’actualitzar i enriquir la festa.

Hem celebrat ja el 126è aniversari de la Festa de Reis 
d’Igualada. Ja han passat 126 anys des que un grup 
de persones del llavors Centre Catòlic d’Obrers va co-
mençar una de les festes i tradicions igualadines que 
atrauen més públic, i que uneixen familiars i amics 
amb un únic desig: portar il·lusió i felicitat a tothom. 
Aquella festa, que començà modestament l’any 1895, 
s’ha transformat en la festa d’avui. Una festa que és 
de tota la ciutat d’Igualada i de la qual tots ens sentim 
molt orgullosos.

Des de gairebé el començament (concretament l’any 
1903) les cavalcades estaven precedides d’uns he-
ralds que representaven la ciutat. També, més enda-
vant, s’hi va afegir la bandera d’Igualada per precedir 
les cavalcades, i també acompanyava els heralds per 
a la lectura del pregó i recollida de cartes pels carrers 
de la ciutat.

Aquest any ens sentim molt orgullosos de ser els porta-
dors de la bandera de la ciutat, la mateixa bandera que 
antigament precedia les cavalcades de Reis d’Igualada.

Gaudim totes i tots de la Festa Major d’Igualada, i espe-
rem i desitgem de tot cor que puguem celebrar moltes 
més festes de Reis d’Igualada.

Bona Festa Major!!

126 anys de la Festa de Reis d’Igualada
La Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada F.P., portadora del penó de la ciutat
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El 1995, el mateix grup de gent que 
va recuperar el Drac d’Igualada 
(any 1981), i la Víbria d’Igualada 
(any 1988) va creure oportú recu-
perar la colla de diables. Era un 
grup compromès amb la cultura 
tradicional i popular de la ciutat. 
D’aquesta manera van recuperar 
una vella tradició amb molta his-
tòria a la ciutat d’Igualada. La co-
lla ha anat creixent fins arribar als 
temps actuals. En l’actualitat és 
una de les colles més fortes de la 
ciutat amb gairebé un centenar de 
persones que en formen part.

Al llarg dels anys la colla de diables 
ha anat apostant per un estil més 
tradicional i d’aquesta manera s’han 
pogut recuperar alguns elements 
tradicionals, com poden ser els ves-
tits d’en Llucifer i de la Diablessa. El 
colors escollits, vermell i negre, així 
com el disseny i el vestuari de la 
Diablessa foren inspirats en les foto-
grafies de l’arxiu històric. L’any 2001 
també es va recuperar el tradicional 
Ball de Diables representat cada dis-
sabte de Festa Major.

L’any 1998 es va crear el grup de 
tabalers dels Diables d’Igualada 
per tal que poguessin acompanyar 
musicalment els diables durant les 
seves actuacions, a més de ser una 
part important del Ball de Diables 
de Festa Major. La primera actuació 
fou l’any 1998 per la Festa Major.

El drac és un ésser sofisticat i es-
plendorós, majestàtic d’aspecte, 
invulnerable i astut. És una em-
premta del passat que desafia els 
símbols del progrés. Si retrocedim 
en el temps, veurem que el primer 
drac de la ciutat d’Igualada, avui 
desaparegut, data de l’any 1596 i 
fou presentat per Corpus.

L’any 1954 retornà la bèstia (tot i 
que segurament no era el mateix) 
a la festa major. A causa del seu la-
mentable estat de conservació fou 
destruït. El drac actual data de l’any 
1981, és nat gràcies a M. Àngels 
Gual, Emili Miramunt, Isidre Pujol i 
Àlvar Ymbernon i és presentat en la 
festa major del mateix any. Aquest 
any és el seu 40è aniversari i se-
gueix ballant i cremant per tota la 
ciutat per fer les delícies de tothom.

La Víbria és una singular bèstia on 
totes les temptacions es fan pre-
sents. Amb cap i cos de drac, cua 
de serp i pits femenins, aquest és-
ser, tot i semblar versemblant, no 
prové de l’infern, ans al contrari, ja 
que segons la llegenda va ser lliu-
rat per Sant Jordi a la donzella, que 
ell va salvar del drac. Des del 1402 
ja es tenen vestigis de l’existència 
d’una víbria a Igualada, estrenada 
el mateix any per Corpus.

Aquesta víbria ja llençava foc i fum 
per la boca. La dama del drac va 
ser destruïda (l’any 1453) però no 
oblidada, ja que la tradició de la 
víbria reneix a Igualada el 1988. El 
2006 l’artista vilafranquina Dolors 
Sans va construir la Víbria Jove 
d’Igualada.

25 anys
dels Diables
d’Igualada

40 anys
del Drac 
d’Igualada

15 anys
de la Víbria jove
d’Igualada
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Petits Diables d’Igualada és una entitat sense ànim de 
lucre que neix l’estiu de l’any 2000 amb la voluntat de 
donar resposta a les inquietuds i els desigs d’un grup 
de nens i nenes de 6 a 12 anys que, juntament amb 
els seus pares i mares, volen participar en els actes de 
cultura popular i tradicional que se celebren a la nostra 
ciutat d’Igualada, com a altres ciutats d’arreu i països 
amics que estiguin convidats.

Els Petits Diables entre 8 i 12 anys integren un grup de 
foc, un grup de portadors de drac del Xerric i un grup 
de tabals.

L’any 2007 per donar continuïtat als diables, fins que 
es poguessin incorporar en un dels grups de diables 
adults de la ciutat, es crea un grup juvenil de nois i 
noies adolescents de 12 a 18 anys d’edat, anomenat 
Pixapólvores, als qual també se’ls ha atorgat ser els 

20 anys desl Petits Diables d’Igualada’Igualada
portadors del drac Bufarot de la nostra ciutat, conjun-
tament amb un grup de tabals.

La finalitat de l’entitat Petits Diables d’Igualada no és 
altra que contribuir en la protecció i difusió de les tra-
dicions del nostre país, en especial de les cercaviles 
de foc i correfocs,tot participant en actes festius de 
diferents ajuntaments i associacions de ciutats i paï-
sos que comparteixen la mateixa finalitat i cultura del 
nostre folklore i tradicions populars.
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El Ball de Sant Miquel i els diables és 
l’element documentat més antic de la Fes-
ta Major d’Igualada. Tot i que apareix per 
primera vegada el 1451, el text i el format 
que es representen actualment prové de 
la tradició oral del segle XVII i XVIII i es-
devé un dels principals referents històrics 
catalans del que es coneix com a “model 
de diables penedesencs” amb parlaments 
vuitcentistes.

El Ball de Sant Miquel i els diables forma 
part de la Federació del Seguici Tradicional 
Històric d’Igualada i de la Coordinadora de 
Balls de Diables Tradicionals de Catalunya.
L’entitat aplega trenta-cinc balladors 
d’Igualada i rodalies de franja d’edats en-
tre els 20 i 60 anys. La seva particularitat es 
basa que no es dedica exclusivament als 
correfocs, sinó que es pretén no perdre de 
vista que el tret distintiu i més valuós és 
la representació del ball parlat o entremès, 
que escenifica la lluita de Sant Miquel i els 
Diables i els corresponents versos satírics. 

10 anys del Ball de Sant Miquel i els Diables

El text d’aquest entremès prové del fons de l’Arxiu Amades del Centre de Documentació del Patrimoni Etnològic del 
Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana.

El ball es va presentar l’any 2011 en les I Jornades de Cultura Tradicional organitzades per la Federació del Seguici 
Tradicional Històric d’Igualada i a la Festa Major d’Igualada representant l’entremès complert. Des de llavors han par-
ticipat a les trobades de balls de diables tradicionals de Catalunya i han estat convidats en actes de cultura popular 
tan importants com les festes de Santa Tecla a Tarragona.
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Festa Major de l’any 2010. Els amics del Ball de Cercolets s’acaben d’estrenar 
i ho celebren d’allò més un cop finalitzada la primera actuació en públic. Al 
mateix temps però, una colla de joves ja fan córrer veus que de cara a l’any 
vinent es vol recuperar un altre ball que també havia format part històrica-
ment del seguici igualadí: el Ball de Pastorets. Juntament amb el Ball de 
Sant Miquel i els Diables i el Ball de Bastons completarien la recuperació de 
quatre balls històrics de la ciutat, amb l’únic objectiu de seguir enriquint el 
patrimoni festiu, cultural i tradicional de la nostra vila.

A finals d’aquell mateix any, i això sí, havent d’afrontar la forta inversió ini-
cial a nivell particular, començaven a fer-se realitat els fuets, els vestits (set 
vetes, pantalons, samarres, sarrons, carbassetes i barrets) i els pals amb 
ganxo (una peculiaritat única d’entre tots els grups de balls de pastorets 
del nostre país), que decidírem pintar de color vermell i encintar-los perquè 
lluïssin d’allò més.

Una feina extraordinària que continuà amb l’arrencada dels assajos uns 
quants mesos més tard. Va ser gràcies a l’apadrinament del Ball de Pastorets 
de Vilafranca que el grup de joves divers i plural que iniciava el ball apren-
guí els moviments bàsics; però, en canvi, va ser un petit grup de balladors 
igualadins qui dissenyà les originals danses que, de fet, son encara majori-
tàriament les que podeu veure en qualsevol actuació actual. 
Amb les danses, balls, músiques i material a punt doncs, s’arribà a l’estrena 
durant la Festa Major d’ara fa 10 anys, on començà una història que encara 
dura i que desitgem que duri molts anys més! 

Una història d’un ball que definiríem com el ball rural, barroer, «canalla», 
descarat i boig. Com intentem ensenyar-ho en el ball parlat on 8 pastors ex-
pliquen les seves cabòries particulars: l’amor, els diners, la feina i la festa en 
son els temes principals. I on els 3 personatges diferenciats posen veu a tres 
figures peculiars, començant pel Rabadà, el pastor jove i valent que pretén 
menjar-se el món. La Filosa, el personatge femení, tot i que sovint interpretat 
per un home, que intenta seduir la resta de pastors gràcies a la seva bellesa 
i el seu poder. I finalment el Majoral, el cap de tota la colla i qui posa el seny, 
de vegades també necessari. 

Els actuals membres del ball (alguns encara de la primera tongada) volem 
aprofitar l’ocasió per donar enormement les gràcies a totes les persones que 
han format part de la colla i, especialment, a totes aquelles que hi han posat 
hores i hores de treball per assegurar que Igualada pogués seguir gaudint 
de l’alegria, la xerinola i la diversió que aquesta dansa vol transmetre. 
Visca el Ball de Pastorets i toca Pastor!

David Tarrida i Canals

10 anys del
Ball de Pastorets 
d’Igualada
2011-2021



63

Penó de la ciutat

Creat per la dissenyadora de moda 
i modista Roser Pons, “El Didal”. El 
penó de la ciutat ha estat confec-
cionat amb crepè de seda. Un ele-
ment de la festa que acompanya 
el seguici de la processó de Sant 
Bartomeu el dia 24 d’agost. Cada 
any es proposa ser-ne els porta-
dors, a una entitat de la ciutat amb 
motiu d’un aniversari rellevant.

Domàs de l’Ajuntament

La balconada de l’Ajuntament 
d’Igualada s’engalanarà amb el 
nou domàs, realitzat en seda, creat 
per la modista i artesana Urbani 
Castilla. També és un element que 
lluirà en les festes més assenyala-
des de la ciutat.

Vara del Salero

Enguany també s’estrena una 
rèplica  de la vara del Salero. La 
part superior que mostra l’escut de 
la ciutat, és una obra d’orfebreria 
realitzada per Luís Navarro Joye-
ros de Barcelona. La vara original 
estarà dipositada al Museu de la 
Pell.
 

Estrena d’elements festius i de guarniment
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Fa just un segle es presentà el programa de 
la Festa Major d’Igualada, envoltat per la po-
lèmica d’un nou escut heràldic de la ciutat 
que incorporava un rusc d’abelles al centre, 
amb una clara al·legoria als valors obrers i 
republicans, que el consistori, encapçalat per 
l’alcalde Amadeu Biosca, del Partit Republicà 
d’Igualada va impulsar. Va exercir el càrrec de 
l’any 2019 fins l’octubre de 1923, en què fou 
destituït per la dictadura de Primo de Rivera. 

El fet va generar molta controvèrsia en-
tre els defensors i els crítics. Des de l’Eco 
d’Igualada, es fan ressò dels dies de Festa Ma-
jor, on  tothom gaudia de les “extraordinàries 
il·luminacions de la Rambla i del Passeig, les 
barraques de la fira, els penjolls de l’envelat; 
les nostres tendres oïdes temen l’esclat de 
l’inofensiu morteret i l’inacabable espetegar 
de la traca valenciana”; i entre balls de ge-
gants, bastoners i castells de focs artificials, la 
gent podia veure partits de peus-pilota, con-
templar com s’enlairaven els montgolfières o 
discórrer els perquès del nou escut d’Igualada. 
Una Igualada amb una gran activitat social 
que presentava les “Diversions particulars” 
organitzades des de les diferents entitats: 
l’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera;  el Cir-
col Mercantil, Industrial i Agrícola;  el Centre 
Republicà; el Casino Foment;  el Centre Catòlic 
d’Obrers; la Societat Bandera Negra; el Centre 
Tradicionalista; el Centre Gremial i la Congre-
gació Mariana. 

Si voleu saber-me més:

Curiositat
La Festa Major de fa cent anys
i el nou escut de la ciutat
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Del  23 d’agost al 12 de setembre
FORÇA, EQUILIBRI, VALOR, SENY I... MOIXIGANGUERS,
de Pau Corcelles Hontoria.
Quan veiem els Moixiganguers ens solem fixar en l’espectacularitat i magnifi-
cència de les seves construccions, però un castell no deixa de ser la suma de 
molts petits detalls i esforços.
Horari del 23 al 30 d’agost: de dilluns a diumenge, totes les tardes de 18 a 21 h, 
dissabte i diumenge al matí, d’11 a 14 h
Ho organitza: Ajuntament d’Igualada.
Aforament limitat. 
Sala Municipal d’Exposicions

Del 25 d’agost a l’1 d’octubre 
LES LLINDES DE LA CIUTAT
Una selecció d’imatges dels anys que es troben inscrits a les llindes, façanes, 
baranes, voltes, etc., dels edificis d’Igualada. Les fotografies són de Miquel Solà 
i Rossell i van acompanyades d’una imatge de les façanes i una breu ressenya 
històrica de l’edifici a partir del llibres de la col·lecció local de la Biblioteca Cen-
tral d’Igualada.
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13 i de 16 a 20 h (dilluns matí tancat).
Ho organitzen: Ajuntament d’Igualada i Biblioteca Central.
Aforament limitat. 
Sala d’exposicions de la Biblioteca Central d’Igualada

Fins al 31 de desembre
PLOU A L’ESCALA, de Kima Guitart
Tècniques tradicionals xineses i japoneses, on l’artista cerca una veu personal en 
l’experimentació amb les enormes possibilitats que la seda ofereix com a suport 
pictòric, perquè com Guitart assenyala “... diu la tradició que quan el vent passa a 
través del teixit de les banderes, les oracions que conté són transportades a tots 
els éssers vius com una benedicció”.
Horari: vespres de dijous, divendres i dissabte, de 19 a 24 h, matins de dissabte, 
de 12 a 15 h.
Ho organitza: Boutique Hotel Cal Roure.
Aforament limitat
A la Boutique Hotel Cal Roure, plaça de l’Ajuntament, 11.

Fins al 26 de setembre
REC DISTRICTE CULTURAL. UN BARRI EN TRANSFORMACIÓ
Durant els últims anys, diverses persones, col·lectius i entitats s’han anat 
instal·lant al barri del Rec, recuperant i rehabilitant algunes de les velles fàbri-
ques desocupades i incorporant noves activitats al barri vinculades a la cultura, 
el disseny, l’art, la tecnologia o la gastronomia.
Horari de Festa Major: de dimarts a divendres, de 10 a 14 h i de 17 a 20.30 h. 
Dissabte d’11 a 14 h i de 17 a 20.30 h.
Diumenge d’11 a 14 h. Dilluns tancat.
Ho organitza: Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia.
Aforament limitat.
Sala d’exposicions del Museu de la Pell

Exposicions



Canvia la cara,
que és
Festa Major!
Del 26 al 30 d’agost. Descàrregues 
del filtre a partir del 23 d’agost.
Vols posar-te els capgrossos de 
Petra l’encantadora, Rufus el tra-
giner, Mosca l’aviador o Martinga-
les el músic? Descarrega’t des de 
l’Instagram de @culturaigualada els 
filtres de la imatgeria i participa a les 
proves en xarxa de la Festa Major.
 
Comparteix els vídeos amb els caps de 
la Petra, el Rufus, el Mosca i el Martin-
gales a l’Instagram Stories i no t’oblidis d’etiquetar 
a @culturaigualada, junt amb les etiquetes que tro-
baràs a continuació. Els continguts més originals i 
divertits s’aniran compartint cada dia.
 
Agenda de reptes
Dijous 26: Explica’ns quin capgròs has triat i per què. 
Amb el hashtag  #avuisocfm
Divendres 27: Comparteix el teu minipregó de la Fes-
ta Major d’Igualada. Amb l’etiqueta #pregódelafm
Dissabte 28: Canta’ns un trosset de la cançó que et 
recordi la Festa Major. Amb l’etiqueta #cantalafm
Diumenge 29: Ensenya’ns el teu ball preferit de Festa 
Major. Amb l’etiqueta #ballalafm
Dilluns 30: Explica un acudit per acabar la Festa Ma-
jor amb una rialla! Amb l’etiqueta  #acuditdefm
 
Els filtres es podran baixar des del perfil d’Instagram 
de @culturaigualada a partir del dilluns 23 d’agost i 
fins al 30 d’agost.

Com instal·lar els filtres al teu telèfon

1
Entra al perfil d’Instagram 
de @culturaigualada

2 
Clica la icona 
de les estrelles

3
Selecciona el filtre que 
vols instal·lar

Autor del filtre: Marc Càlichs

4
Clica la icona 
de descarregar 
i el filtre estarà 
disponible quan 
entris a Instagram 
Stories.
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Mesures Covid-19
Mesures per a l’assistència a les activitats

Totes les activitats es 
desenvolupen en recintes 

tancats i tenen un
aforament limitat.

Acte pendent d’autorització condicionat a les restriccions del Covid 19 dictades pel PROCICAT.

Serà obligatori l’ús de
mascareta en tots els 

espais.

Serà imprescindible
presentar l’entrada que es 

pot obtenir a
www.tiquetsigualada.cat

i als canals assenyalats per 
a cada esdeveniment.

Evita la salutació amb 
contacte físic, inclòs donar 
la mà, així com tocar-te els 

ulls, el nas i la boca.

Procura mantenir la
distància interpersonal a la 
cadira o butaca assignada 
d’1,5 metres tant en espais 
a l’aire lliure com en espais 

tancats i en les entrades
i sortides.

Caldrà netejar-se les mans 
amb gel hidroalcohòlic

a l’entrada de cada acte.

No hi haurà servei de bar. Una vegada iniciat 
l’espectacle, en el cas 

d’abandonar el recinte, 
no s’hi podrà entrar.

1,5 m
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Evita els contagis per COVID-19
* Respecta la distància de seguretat d’1,5 metres amb les persones amb les 

quals no convius.
* L’ús de la mascareta en espais tancats és obligatori per als majors de 6 

anys, independentment de si es manté la distància de seguretat.
* Renta’t les mans sovint i utilitza gel hidroalcohòlic.
* La mascareta, els guants i els gels hidroalcohòlics són molt inflamables. 

Allunyeu-los del foc i dels petards!

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.

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. 4409

@promociosalutigd Bon estiu i bona Festa Major 2021!

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 
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El Servei d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament d’Igualada posa a disposició de la ciu-

tadania un dispositiu de Punt Lila d’atenció a les violències sexuals en espais de festa.

Els darrers anys s’està exposant que els contextos d’oci festiu són un dels espais on les 

violències sexuals cap a les dones gaudeixen de més impunitat. La campanya No en 

deixem passar ni una! visibilitza les violències subtils i normalitzades i posa de manifest 

la necessitat que tota la ciutadania en siguem agents actius a l’hora de detectar i actuar. 

Divendres 27 d’agost - Dissabte 28 d’agost - Diumenge 29 d’agost

• Punt Lila Fix amb professionals al Parc Central i a la plaça de la Creu

• Punt Lila Itinerant amb professionals pels diferents espais on es desenvolupin 

les activitats i pel centre de la ciutat.

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

900 900 120

De quines agressions estem parlant?

Quan?

On?

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

Contra la violència masclista Atenció 24 h
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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 i de 17 a 20.30 h. Dissabte d’11 a 14 h i de 17 a 20.30 h. 
Diumenge d’11 a 14 h. Dilluns tancat.
Adreça: c/ Dr. Joan Mercader, 1. Tel. 938046752 

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 cul-
tural i turística
Horari del 23 al 29 d’agost: de dilluns a divendres de 18 a 
21 h., dissabte i diumenge d’11 a 14 h i de 18 a 21 h. Dilluns 
30 tancat
Adreça: c/ Garcia Fossas, 2. Telèfon: 938019116
Casa de la Festa
Horari de Festa Major: de dimarts a divendres, de 10 a 14 
h i de 17 a 20.30 h. Dissabte d’11 a 14 h i de 17 a 20.30 h. 
Diumenge d’11 a 14 h. Dilluns tancat.
Adreça: c/ Dr. Joan Mercader, 1. Tel: 938046752 

DILLUNS, 23 D’AGOST,
VIGÍLIA DE SANT BARTOMEU
6 h ENGALANAMENT FESTIU DELS CA-
RRERS. Centre d’Igualada
10.30 h PRESENTACIÓ DEL SALERO, 
TABAL, L’ESTAMPA DEL SANT, I LLIURA-
MENT DEL PENÓ DE LA CIUTAT. Al Saló de 
Sessions de l’Ajuntament
12 h TRONADA D’INICI DE FESTA MAJOR. A 
la rambla de Sant Isidre
12.30 h TRASLLAT DE SANT BARTOMEU.
Recorregut condicionat: del carrer del Roser fins 
a la plaça del Bruc. Si no s’autoritza es farà amb 
tancament perimetral adaptat a les condicions 
del PROCICAT. Acte amb foc
18 h MOZARTLAND. www.tiquetsigualada.cat i 
taquilles. Al Teatre Municipal l’Ateneu
19 h VESPRES EN HONOR A SANT BAR-
TOMEU i TOC DEL TABAL. A la Basílica de 
Santa Maria
20 h OBERTURA DE L’EXPOSICIÓ: FORÇA, 
EQUILIBRI, VALOR I SENY I... MOIXIGAN-
GUERS. A la Sala Municipal d’Exposicions
20 h VERSOTS I BALL PARLAT del Ball de 
Sant Miquel i els Diables, d’Igualada. www.
tiquetsigualada.cat i taquilles. A la plaça de 
l’Ajuntament. Acte amb foc
21 h La PASSACALLE, Vigília del Sant. Reco-
rregut condicionat: de la plaça de l’Ajuntament 
fins a la plaça del Bruc. Acte pendent 
d’autorització. Acte amb foc
22 h CINEMA SOTA ELS ESTELS: No mata-
rás, dins el Cicle Gaudí. www.tiquetsigualada.
cat i taquilles. Al pati de l’Escola Pia.
DIMARTS, 24 D’AGOST, 
SANT BARTOMEU
8 h DIANA. Anunciament de la diada de Sant 
Bartomeu. Acte pendent d’autorització
9.15 h i 11.15 h VISITES GUIADES AL FORT 
DE SANT MAGÍ. www.tiquetsigualada.cat i ta-
quilles. Accés pel carrer de la Salut, 40.
11 h CREACTIVA’T AL MUSEU
www.tiquetsigualada.cat i taquilles
Al pati del Museu de la Pell
12 h MOZARTLAND a càrrec de la Cia. Prín-
cep Totilau. www.tiquetsigualada.cat i taqui-
lles. Al Teatre Municipal l’Ateneu

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 gratuïtes a partir de l’11 d’agost a les 11 h
Les entrades seran nominals pel control accés. A l’entrada 
sortirà imprès el nom de la persona interessada, seguint la 
normativa del PROCICAT. 
Les persones amb dificultats per obtenir les entrades per 
Internet, ho podran fer de forma presencial a les taquilles 
habilitades, en els dies i horaris indicats. 
Màxim 6 entrades per operació.
Teatre de l’Aurora
Per assistir als actes de “Miques. Microteatre fora de 
l’Aurora” es podrà obtenir l’entrada únicament en línia a 
www.teatreaurora.cat

Venda d’entrades a taquilla
Alguns dels horaris es poden veure modificats 
Taquilla del Teatre Municipal Ateneu
Horaris del 23 al 30 d’agost: d’11 a 13 h i de 18 a 20 h.
Adreça: passatge Vives, s/n.
Taquilla del Punt de Difusió cultural i turística 
Horari del 23 al 29 d’agost: de dilluns a divendres de 18 a 
21 h., dissabte i diumenge d’11 a 14 h i de 18 a 21 h. Dilluns 
30 tancat
Adreça: c/ Garcia Fossas, 2. Telèfon: 938019116

De 10 a 14 h - VINE A LA CASA DE LA FES-
TA. Al Museu de la Pell
18 h MIQUES. MICROTEATRE FORA DE 
L’AURORA. Entrades a www.teatreaurora.cat
18 h  MISSA CANTADA EN HONOR A SANT 
BARTOMEU. A la Basílica de Santa Maria
19 h PROCESSÓ DE SANT BARTOMEU
Recorregut condicionat: circular pel Nucli antic 
amb inici i final a la plaça del Bruc. Acte pen-
dent d’autorització En el cas que no es 
pugui dur a terme es celebrarà de forma 
simbòlica sense públic. Acte amb foc
22 h CINEMA FAMILIAR SOTA ELS ESTELS: 
La Mia i el lleó blanc. www.tiquetsigualada.cat i 
taquilles. Al pati de l’Escola Pia.
DIMECRES, 25 D´AGOST
9.15 h i 11.15 h VISITES GUIADES AL FORT DE 
SANT MAGÍ. www.tiquetsigualada.cat i taquilles
18 h CERCAVILA MENUDA, ARRIBADA DE 
LA IMATGERIA FESTIVA I BALLS DE LLUÏ-
MENT. Recorregut condicionat: des del carrer 
Joan Mercader fins a la plaça de l’Ajuntament. 
Acte pendent d’autorització. Si no s’autoritza 
l’itinerari pels carrers es farà en 2 sessions a les 
18 h i 20 h al c. Dr Joan Mercader. www.tiquetsi-
gualada.cat i taquilles. Acte amb foc
18 h MIQUES. MICROTEATRE FORA DE 
L’AURORA
19.30 h OBERTURA DE L’EXPOSICIÓ: LES 
LLINDES DE LA CIUTAT. Sala d’exposicions 
de la Biblioteca Central d’Igualada
20 h CONCERT DE LA JOVE ORQUESTRA SI-
MFÒNICA DE L’ANOIA. www.tiquetsigualada.
cat i taquilles. Al Teatre Municipal l’Ateneu
22 h CINEMA FAMILIAR SOTA ELS ESTELS: 
Jurassic World. El regne caigut. www.tiquetsi-
gualada.cat i taquilles. Al pati de l’Escola Pia
DIJOUS, 26 D’AGOST 
9.15 h i 11.15 h VISITES GUIADES AL FORT DE 
SANT MAGÍ. www.tiquetsigualada.cat i taquilles
12 h CONFERÈNCIA INSTITUCIONAL: Des-
prés de la plaga: episodis d’optimisme post-pan-
dèmic al llarg de la història. www.tiquetsigualada.
cat i taquilles. Al Teatre Municipal Ateneu
18 h MIQUES. MICROTEATRE FORA DE 
L’AURORA 
18 h i 20 h VISITA GUIADA AL REC DISTRIC-



Aforament dels espais i
escenaris de les actuacions
Pati del Museu de la Pell: 500 places
Pati de l’Escola Pia: 1.500 places
Parc Central: 2.500 places
Pati de l’Ateneu: 500 places
Pati del Garcia Fossas: 800 places

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

Imatgeria festiva 
de la ciutat
Enguany i per evitar les aglomeracions no es podrà visitar 
la imatgeria de la ciutat de forma tradicional, a l’interior de 
l’Ajuntament d’Igualada. Alguns dels actes habituals s’han 
redissenyat per poder-la visitar i veure actuar de forma 
segura. Consulteu el programa.

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 
2021, tots els actes disposaran de contenidors de recolli-
da selectiva.

Alerta canvis de programació
Estigueu atents a les xarxes socials de facebook, Insta-
gram i Twitter de @culturaigualada

TE CULTURAL. www.tiquetsigualada.cat i ta-
quilles. Al Museu de la Pell
20 h CONCERT DE LA COBLA ALMOGAVA-
RENCA. www.tiquetsigualada.cat i taquilles. Al 
Teatre Municipal Ateneu
21 h PREGÓ I BALL PARLAT DE DIABLES 
D’IGUALADA. www.tiquetsigualada.cat i ta-
quilles. Al Parc Central. Acte amb foc
DIVENDRES, 27 D’AGOST
9.15 h i 11.15 h VISITES GUIADES AL FORT DE 
SANT MAGÍ. www.tiquetsigualada.cat i taquilles
12 h CONTES DE FESTA MAJOR: PITOS 
A DOJO. www.tiquetsigualada.cat i taquilles. 
Teatre Municipal de l’Ateneu
18 h i 20 h VISITA GUIADA AL REC DISTRIC-
TE CULTURAL. www.tiquetsigualada.cat i ta-
quilles. Al Museu de la Pell.
18.30 h TABALADA MENUDA. Recorregut 
condicionat: des del carrer Dr. Joan Mercader 
fins a la plaça de l’Ajuntament. Acte pendent 
d’autorització. Si no s’autoritza a la via pública 
es farà un taller a les grades del Museu de la 
Pell. www.tiquetsigualada.cat i taquilles
19 h OBERTURA DE LA FIRA D’ATRAC-
CIONS. Al costat est del Parc Central
20  h CONCERT DE LA BANDA DE MÚSI-
CA D’IGUALADA. www.tiquetsigualada.cat i 
taquilles. Al Teatre Municipal Ateneu
22 h CORREFOC PELS TERRATS
22.30 h K-LIU, EN CONCERT. www.tiquetsigua-
lada.cat i taquilles. Al pati de l’Escola Pia
23 h ELS SÍREX, EN CONCERT. www.tiquet-
sigualada.cat i taquilles. Al Parc Central
23 h MARIALLUÏSA, EN CONCERT. www.tiquet-
sigualada.cat i taquilles. Al pati del Museu
DISSABTE, 28 D’AGOST
9.15 h i 11.15 h VISITES GUIADES AL FORT 
DE SANT MAGÍ. www.tiquetsigualada.cat i ta-
quilles. Accés pel carrer de la Salut, 40
10 h 41è CAMPIONAT DE TENNIS DE TAU-
LA. Al gimnàs del pavelló de les Comes
10 h PARTIDES RÀPIDES D’ESCACS FES-
TA MAJOR. Al mig del Passeig Verdaguer, 
davant del casal d’avis.
16 h 1r TORNEIG  DE TENNIS DE TAULA “CIUTAT 
IGUALADA”. Al gimnàs del pavelló de les Comes
18 h PARTIT DE FUTBOL FEMENÍ DE FESTA 
MAJOR. Al camp de futbol de Les Comes 1
18 h FUTBOL: XVI TROFEU AVI FESTA MA-
JOR. Al camp de Futbol de Les Comes 2
18 h  CERCAVILA TRADICIONAL. Recorre-
gut condicionat: des del carrer de Santa Ma-
ria fins a la pl. de l’Ajuntament. Acte pendent 
d’autorització. Si no s’autoritza a la via pública 
es farà en 2 sessions a les 18 h i 20 h al c. 
Dr Joan Mercader. www.tiquetsigualada.cat i 
taquilles. Acte amb foc
19 h TEATRE: BONA GENT AMB QUIM MAS-
FERRER. www.tiquetsigualada.cat i taquilles. 
Al Teatre Municipal l’Ateneu
20 h PARTIT DE FUTBOL – Memorial Drs. Bo-
tet. Al camp de futbol de Les Comes 1
21.30 h Concert del SENYOR OCA + ITACA 
BAND. www.tiquetsigualada.cat i taquilles. Al 
Parc Central
23 h WHO’S THAT GIRL, tribut a Madonna
www.tiquetsigualada.cat i taquilles. Al pati de 
l’Escola Pia
DIUMENGE, 29 D’AGOST
8 h DIANA a càrrec dels Grillats morats, gra-

llers dels Moixiganguers d’Igualada
Acte pendent d’autorització
9 h - 14h TORNEIG DE PETANCA FESTA 
MAJOR IGUALADA 2021
A les pistes de petanca del Parc Valldaura
9.30 h CERCAVILA D’ANADA A OFICI. Re-
corregut condicionat: des de la rambla de Sant 
Isidre fins a la plaça del Bruc. Acte pendent 
d’autorització. Acte amb foc
10 h - 12h LA FESTA MAJOR DEL RUGBY. Al 
camp de futbol de les Comes 1
10 h XIX CAMPIONAT DE BITLLES CATALA-
NES ENTRE CLUBS DE CATALUNYA
Al camp de bitlles del poliesportiu les Comes 
(davant de la piscina coberta). 
10 h OFICI SOLEMNE EN HONOR A SANT 
BARTOMEU. A la Basílica de Santa Maria. 
SEGUIDAMENT, TRADICIONALS ESPADATS 
a càrrec dels Moixiganguers d’Igualada.
REPIC DE CAMPANES  des de la Basílica i 
CERCAVILA D’ENTRADA A LA PLAÇA
Recorregut condicionat: des de la plaça del 
Bruc fins a la plaça de l’Ajuntament.
Acte pendent d’autorització. Acte amb foc
12.15 h EXHIBICIÓ CASTELLERA, amb els Moi-
xiganguers d’Igualada. A la plaça de l’Ajuntament. 
Acte pendent d’autorització. Si no s’autoritza a la 
via pública l’actuació es perimetrarà la plaça de 
l’Ajuntament. www.tiquetsigualada.cat i taquilles
12 h BAOBAB. UN ARBRE, UN BOLET i UN 
ESQUIROL. Al Teatre Municipal l’Ateneu
18 h PARTIT DE FUTBOL MASCULÍ DE FESTA 
MAJOR. Al camp de futbol de les Comes 1
18 h ACTUACIONS DE LLUÏMENT I BALLS 
PARLATS. Acte pendent d’autorització. Si no 
s’autoritza a la via pública l’actuació es farà a les 
grades del pati del Museu de la Pell
www.tiquetsigualada.cat i taquilles
19.30 h RETORN DEL SANT. Recorregut 
condicionat: des de la plaça del Bruc fins el 
carrer del Roser. Si no s’autoritza es farà amb 
tancament perimetral adaptat a les condicions 
del PROCICAT. Acte amb foc
19 h A LA FRESCA, d’Anna Confetti, a l’Espai 
Xarxa. www.tiquetsigualada.cat i taquilles. A la 
pista de l’Ateneu Igualadí
19 h CONCERT METROPOL: ELS CLÀS-
SICS DE TOTS ELS TEMPS. www.tiquetsi-
gualada.cat i taquilles. Al Parc Central
20 h PARTIT DE FUTBOL DE FESTA MA-
JOR. Al camp de futbol de les Comes 1
22.30 h CONCERT METROPOL: VERSIONS 
DE MUSICA ACTUAL. www.tiquetsigualada.
cat i taquilles. Al Parc Central
22.30 h LA COSA NOSTRA www.tiquetsigua-
lada.cat i taquilles. Al pati de l’Escola Pia
23 h LA SÉPTIMA TRASTADA www.tiquetsigua-
lada.cat i taquilles. Al pati del Museu de la Pell
DILLUNS, 30 D´AGOST
12 h WET FLOOR, de Cris-is, a l’Espai Xarxa. 
www.tiquetsigualada.cat i taquilles
A la pista de l’Ateneu Igualadí.
18 h i 20 h BALLS SOLEMNES D’IMATGERIA. 
www.tiquetsigualada.cat i taquilles
Al pati del Museu de la Pell. Acte amb foc
19 h CANTADA D’HAVANERES AMB EL 
GRUP MAR I VENT. www.tiquetsigualada.cat 
i taquilles. Al Parc Central
23 h CASTELL DE FOCS

Consulteu els actes de La Coll@nada


