Els dies més emotius
Igualada és una ciutat que es caracteritza per la seva vitalitat i el seu dinamisme. El batec
de les nostres entitats culturals i festives és incessant al llarg de l’any, però és en aquest
moment, quan arriba la Festa Major, que totes celebren els seus dies més especials i
emotius. És necessari, doncs, en aquestes dates, agrair la dedicació i la passió que totes i
cadascuna de les entitats igualadines posen per impulsar la cultura local.
Us convidem a deixar-vos endur per les desenes i desenes de propostes que trobareu
en aquest programa, des de les més tradicionals fins a les més actuals. Els correfocs, les
cercaviles, els concerts, les barraques, els jocs, les activitats infantils i familiars, les alternatives esportives, les exposicions, els àpats populars i tantes i tantes altres. Hi teniu molt
per triar, però recordeu també gaudir d’aquesta celebració amb respecte i civisme.
Aquest any ens fa especial il·lusió veure la restauració d’importants elements protagonistes de la festa, com els gegants de la ciutat, els gegants de Sant Ignasi o el drac d’Igualada
i la víbria. Tots ells lluiran novament el seu millor aspecte. I podreu gaudir també d’un nou
espai, el Parc Central, on se celebrarà el piromusical i també hi haurà cinema sota els estels; propostes que us permetran fer vostre aquest nou espai natural i que incrementaran l’oferta d’actes de Festa Major, que tenen lloc més enllà del centre de la ciutat.
Consulteu aquestes pàgines, remeneu, trieu i gaudiu. Igualadins i igualadines, molt bona
Festa Major!

Marc Castells i Berzosa
Alcalde d’Igualada
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MAYTE MARTIN 25 d’agost a les 0 h
La cantant presenta el seu darrer treball,
“Cosas de dos” acompanyada d’una formació de luxe, elegant i rotunda. Mayte
Martín abasta en aquest repertori des de
boleros antiquíssims fins a balades que
s’han fet populars en els últims anys.

DOCTOR PRATS 26 d’agost a la 1 h
Parlar de Doctor Prats és parlar de la revolució de la música en català. El seu directe,
“el Festribal”, és un dels més potents del
panorama musical, un directe sorprenent,
dinàmic i enèrgic que no deixa a ningú
indiferent i on tot el públic és partícip.

DESTACATS
2017!

PIROMUSICAL AL PARC CENTRAL
28 d’agost a les 23 h
En aquesta edició de la Festa Major el
piromusical es trasllada al nou espai verd
de la ciutat. Aquesta zona de 27.300 m2,
amb grades de gran capacitat i una gran
zona d’herba permetrà que tothom pugui
gaudir d’aquest espectacle de llum, foc i
música. Espectacle a càrrec de Pirotècnia
Igual. Us recomanem deixar el cotxe a casa
i passejar fins al Parc Central.

PAWN GANG 27 d’agost a les 22 h
És el primer grup de música Trap en català,
format a Barcelona a principis del 2000
que ha anat pujant de manera exponencial
a través dels seus videoclips penjats a
les xarxes i al seu canal de YouTube propi
amb més de 30.000 seguidors.

PREGÓ DE LA FESTA MAJOR: IGUALADA, UNA CIUTAT PER A TOTA LA VIDA,
i CONCERT DE CRIS JUANICO
25 d’agost a les 21.30 h
Gira 13 és la nova posada en escena que
recull els 13 anys de carrera en solitari del
cantant.
ORQUESTRA MARAVELLA
27 d’agost a les 20 h
Tindrem l’honor de gaudir-ne un any
més. Aquesta orquestra, formada per
17 persones a l’escenari, està disposada
a donar el bo i millor de la música de
ball de Festa Major. Com a novetat d’
enguany ens presentaran el seu nou disc
“VISCA LA MÚSICA”.

POP PER XICS 27 d’agost a les 23 h
Grup d’animació musical per a tota la
família. Cinc músics d’alt nivell, caracteritzats dels líders de les millors bandes
de pop, interpreten les cançons més
emblemàtiques de la música pop.
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DILLUNS 21
Durant el matí,
PENJADA DE DOMASSOS DEL
SEGUICI POPULAR
a diversos carrers i places del centre
Plaça de la Creu, pl. de Sant Miquel, pl. de
Cal Font, rambla Sant Isidre, pl. de l’ Ajuntament, pl. de Pius XII i pl. del Pilar.

AMADEU FONT I BERNADES.
UNA VIDA A TRAVÉS DE LA
PINTURA
Exposició de les obres donades per la
família de l’artista al Museu de la Pell
d’Igualada i Comarcal de l’Anoia (consulteu horaris del Museu)
Fins al 3 de setembre
Sala d’exposicions temporals del Museu
de la Pell d’Igualada

10 h ASSAJOS DE LES COLLES
de cultura tradicional i popular
Ho organitzen: FESTHI, Dessota i La Coll@nada.
A l’espai Territori Festiu – Pati Vila

10 h VII TROFEU CIUTAT
D’IGUALADA D’ORIENTACIÓ
Dos circuits: debutants i iniciats. Obert a
tothom
Ho organitza: escola esportiva CERRR
Igualada.
a la plaça de Cal Font

18.30 h TABALADA a càrrec de diferents colles de percussió de la ciutat
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada.
Recorregut: pl. de Cal Font, c/ de Sant
Magí, rambla de Sant Isidre, c/ Custiol i pl.
de Pius XII
19.30 h TAST DE LA POMADA

Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada.
A la plaça Pius XII

20.15 h PREGÓ d’inici de la Festa
Major de la Coll@nada,

17.30 h EL PETIT TABALER. Taller
de percussió infantil a càrrec de Protons
Ho organitzen: La Coll@nada i Protons.
A la pl. de Cal Font

a càrrec de l’hereu i la pubilla 2016 i diverses colles i entitats de la ciutat. L´encesa
del xupinasso anirà a càrrec de l´Ateneu
Igualadí.
Ho organitza Assoc. Juvenil La Coll@nada.
A la plaça Pius XII

18 h Presentació del llibre
“–QUE BALLARAN, ELS GEGANTS? –QUE BALLIN!”

21.30 h SOPAR D’INICI DE FESTA
MAJOR.

15 ZOOMS DE PEL·LÍCULA.
Un mosaic de més de dues-centes imatges transmeten les emocions viscudes i
compartides al llarg dels 15 anys d’història
del Festival Zoom. (consulteu horaris de
la Biblioteca)
Fins al 22 de setembre.
Organitza: Festival Zoom amb la
col·laboració de la Biblioteca Central.
A la Biblioteca Central d’Igualada

6 h ENGALANAMENT FESTIU DELS
CARRERS amb tot tipus de garlandes per
crear un ambient de festa major, a càrrec
d’un grup de voluntariat de la ciutat.
Ho coordina: la FESTHI.
A la rambla de Sant Isidre, rambla General Vives, c/ Argent, pl. Pius XII i pl. del
Bruc.

ELS GEGANTS i NANS PROCESSIONALS
A IGUALADA (segles XV-XXI)
de Daniel Vilarrúbias Cuadras, arxiver i historiador de la festa, editat per
l’Ajuntament d’Igualada. L’acte comptarà
amb les intervencions d’Àngel Vallverdú
Rom (Montbrió del Camp, 1973) músic,
escriptor i folklorista, i del Sr. Marc Castells
i Berzosa, alcalde d’Igualada.
A la Biblioteca Central d’Igualada

Més informació al programa de festes de
la Coll@nada.
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada.
A l’espai Territori Festiu – Pati Vila (vegeu
venda d’entrades)

23.30 h CONCERT de THE RIGODONIANS i inauguració del nou espai

Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada
en col·laboració amb La Kaserna i el programa Impulsa.
A l’espai Territori Festiu – Pati Vila
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DIMARTS 22
10 h i 12.30 h PASSEJADA MODERNISTA AMB VERMUT. Visita

12.30 h VERMUT FAMILIAR AMB
ESPECTACLE INFANTIL

guiada gratuïta a càrrec de David Martínez
Farré per llocs emblemàtics, i alguns per
descobrir, de la Igualada modernista del nucli antic: Cal Monets, Cal Ratés, Ca la Mamita, pastisseria Targarona, Cal Ble, pastisseria
Pla i Casino Foment. Serà una sortida cultural i lúdica amb un vermut final.
Sortida de la plaça de l’Ajuntament

Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada
en col·laboració amb La Kaserna i el programa Impulsa.
A l’espai Territori Festiu – Pati Vila

17 h JOCS BÈSTIES i CURSA DE
LA SÍNDRIA
Apilament de caixes, curses de sacs, de
nadons i la cursa de la síndria (inscripcions a jocsbesties.blogspot.com)
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada.
Al carrer del Rec

18.30 h Inauguració de
l’exposició: 3, 2, 1... ACCIÓ! UN
PLA SEQÜÈNCIA DEL CINEMA A
IGUALADA

Una cronologia dels fets principals relacionats amb el cinema a la ciutat: les primeres
projeccions, els locals, el cinema amateur,
els cineclubs, etc. Durant la Festa Major, s’hi
faran projeccions de pel·lícules amateurs igualadines que es troben a l’Arxiu Comarcal de
l’Anoia. Estarà oberta fins al 22 de setembre.
A la sala d’exposicions de la Biblioteca
Central d’Igualada

18 h IGUALADÍ DE FERRO

12 h PRESENTACIÓ DEL SALERO
i LA SALERETA; TABAL i ESTAMPA DEL SANT, i LLIURAMENT
DEL PENÓ DE LA CIUTAT
La figura del Salero serà assumida per als
propers tres anys per Èlia Ferrer i Alcoberro.
La Salereta serà enguany Èlia de Luis Ferrer. L’estampa és la reproducció del Pantocràtor del s.XIII, convertit en un Sant Bartomeu al s.XV que estava a la desapareguda
església de Sant Bartomeu d’Igualada i que
ara està al Museu Episcopal de Vic.
L’entitat portadora del penó serà
l’associació APINAS, amb motiu del 50è
aniversari. El Tabal serà Pau Codina.
Al saló de sessions de l’Ajuntament

Caldrà superar l’aigua, fang, males herbes,
etc. per demostrar que s’és un bon igualadí o igualadina de ferro.
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada.
Al carrer del Rec

18 h Espectacle musical: PLAYBACK LLUM I COLOR.
Per la Festa Major Igualada es vesteix de
color amb el grup Llum i color
Ho organitza: Assoc. Gent Gran d’Igualada.
Al Teatre Municipal l’Ateneu (vegeu venda d’entrades)

18.30 h TAST D’IMATGERIA
i assaig del ball dels 7 salts que es ballarà
el dimecres a la pl. de l’Ajuntament amb
motiu de l’entrega del ram a la geganta.
També, qui vulgui, podrà fer un tast de gegants, capgrossos i dracs.
Ho organitzen: Associació Cultural Dessota i Diables d’Igualada.
Al pati de la Casa de la Festa del Museu
de la Pell

19 h TABALADA MENUDA

Tots els nens i nenes hi poden participar
amb un tabal (en companyia d’una persona adulta).
Coordinat pels GRALLERS D’IGUALADA
Recorregut: c/ Dr. Joan Mercader, pl. de
la Creu, c/ de Garcia Fossas, rambla de
Sant Isidre, c/ Custiol, pl. Pius XII, c/ de
Santa Maria i pl. de l’Ajuntament.
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DIMARTS 22
19.30 h Inauguració de
l’exposició: PERVERSIONS GRÀFIQUES. Josep M. Rosich i Morist
L’exposició mostra marques i logotips
manipulats amb la finalitat de fer-ne
dobles lectures. Aquest efecte, el de la
transformació de marques, s’ha convertit en una tendència al llarg del temps. Estarà oberta fins al 10 de setembre.
A la Sala Municipal d’Exposicions

Des del 28 de juliol s’exposaran els quadres per subhastar a la nau d’encavallades
del Museu. Després de la subhasta es podran adquirir, per venda directa, fins al 3
de setembre.
A l’auditori del Museu de la Pell d’Igualada

20 h Inauguració de l’exposició
INSÒLIT CASINO DEL JOVENT
(el Foment balla 1960-1972) A finals de
l’any 1960 el vell Casino Foment esdevé
un punt de trobada de joves, on en un
tocadiscos “Hi-FI” sonen el Madison i el
Twist. El Casal Popular El Foment recupera aquesta generació en una exposició.
Al Casal Popular d’Igualada El Foment

21 h CINEMA SOTA ELS ESTELS
AL PARC CENTRAL
CANTA! (Animació) 110’ (en català)
Dirigida per Garth Jennings (EUA, 2016)
Buster Moon és un elegant coala que dirigeix un teatre que ha conegut temps millors. Per salvar-lo de la ruïna organitza el
concurs de cant més gran del món.
Podeu seure a la gespa, portar cadires i/o
fer pick-nic i gaudir d’una pel·lícula amb
tota la família.
Al Parc Central

20 h EL CAMIONET DE LA FESTA
AMB EL Dj Sendo
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada
Recorregut: pl. del Rei, c/ Sant Jordi,
Rambla Gral. Vives, Rambla Sant Isidre,
Rambla Nova, c/ Santa Caterina, c/ de
l’Aurora, c/ Òdena, c/ Custiol i pl. Pius XII

22 h TRIA DE L’HEREU
I LA PUBILLA 2017

21 h TAST DE LA PÓLVORA,
20 h SUBHASTA BENÈFICA DE
PINTURES D’AMADEU FONT I
BERNADES, per al Banc de Queviures
d’Igualada.
Amb l’actuació de la Coral Merlet.

amb les colles Mal Llamp i Petits Diables i
Pixapólvora
A la plaça de l’Ajuntament
Acte amb foc (vegeu recomanacions per
als actes amb foc)

Espectacle concurs per a gent atrevida
A continuació Baixada al “Territori
festiu” a càrrec dels Protons
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada.
A la pl. de Pius XII
Recorregut: c/ Custiol, c/ Concepció,
pg. de les Cabres, baixada Calot i pati Vila

00 h Dj Sendo
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada
A l’espai Territori Festiu – Pati Vila
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DIMECRES 23
10 h i 12.30 h PASSEJADA MODERNISTA AMB VERMUT

12.30 h TRASLLAT DE SANT
BARTOMEU de l’església del Roser a la

Visita guiada gratuïta a càrrec de David
Martínez Farré per llocs emblemàtics, i
alguns per descobrir, de la Igualada modernista del nucli antic. Serà una sortida
cultural i lúdica amb un vermut final.
Sortida de la pl. de l’Ajuntament

basílica de Santa Maria, on es cantaran els
goigs.
Hi participen: el Tabal; Els Voladors, trabucaires d’Igualada; Ball de Sant Miquel
i els Diables d’Igualada; Moixiganguers
d’Igualada; Gegants de Sant Ignasi; Gegants de la Font Vella, Gegants Vells
d’Igualada; l’Àliga d’Igualada; Ball de
Cercolets d’Igualada; Ball de Pastorets
d’Igualada; Ball de Bastons d’Igualada;
portants d’honor; imatge de Sant Bartomeu i la Banda de Música d’Igualada.
Ho organitza: La FESTHI.
Recorregut: c. del Roser, pl. de Pius XII, c.
de Santa Maria i pl. del Bruc
Acte amb foc (vegeu recomanacions per
als actes amb foc)

11.30 h TALLER INFANTIL:
JUGUEM AMB LES IL·LUSIONS
ÒPTIQUES
A càrrec de Drac Màgic
Descobrireu el secret de les imatges en
moviment tot jugant amb els mateixos
aparells amb què els nens i nenes es divertien abans de la invenció del cinema.
Adreçat a infants de 6 a 10 anys. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.
A la Biblioteca Central d’Igualada

17 h NO EM TOQUIS ELS OUS
(mainada!)

18 h NO EM TOQUIS ELS OUS!
Empaita el gall i la gallina pels carrers del
centre.
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada.
A l’espai Territori Festiu – Pati Vila

12 h TRONADA d’inici de festa

19 h O-BIRRING

A càrrec d’Els Voladors, trabucaires
d’Igualada
A la rambla de Sant Isidre

Cursa d´orientació esbojarrada on la cervesa hi juga un paper important.
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada
A l’espai Territori Festiu – Pati Vila

19 h CONFERÈNCIA INSTITUCIONAL I HOMENATGE A TERESA GIMPERA. “Converses amb Teresa
13 h VERMUT DE LA TRONADA
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada.
Al Casal Popular el Foment

Gimpera: els meus records d’Igualada i la
meva trajectòria artística”, amb Teresa
Gimpera, model i actriu de cinema nascuda a Igualada, i el periodista Xavier Dàvila.
Al saló de sessions de l’Ajuntament
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DIMECRES 23

19 h DESPERTEM ELS
GEGANTS DE LA CIUTAT
Després de la seva anada a Navarra per
restaurar-se al taller d’Aitor Calleja, han
estat dormint a la Casa de la Festa esperant amb ànsia que els desvetlléssim per
la Festa Major.
Ho organitza: Associació Cultural Dessota.
Al pati del Museu de la Pell

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

Recorregut: c/ Dr. Joan Mercader, pl. de
la Creu, c/ de Garcia Fossas, rambla de
Sant Isidre, c/ Custiol, pl. Pius XII, c/ de
Santa Maria i pl. de l’Ajuntament.

20.30 h ARRIBADA DE LA CERCAVILA D’IMATGERIA
Balls de lluïment. Presentació dels gegants de la ciutat, restaurats recentment,
i lliurament del ram a la geganta, per part
de l’alcalde Marc Castells i Berzosa. Presentació a càrrec del Salero i la Salereta
A la plaça de l’Ajuntament

20 h ACOMPANYA LA IMATGERIA
FESTIVA de la Casa de la Festa a la plaça de
l’Ajuntament. Amb la participació dels dracs i
les víbries, portats pels Diables d’Igualada; el
Voraxcis del grup Mal Llamp; els gegants de
la colla del Bisbalet; els gegants dels barris;
el Tonet, la Conxita i els gegantons; els Capgrossos, acompanyats dels grallers Gallarda
d’Igualada; els nanos, acompanyats dels
Grallers d’Igualada i els Gegants de la Ciutat,
acompanyats dels grallers de Dessota.

21.45 h La PASSACALLE,
vigília del sant.
Hi participen: el Tabal; els Voladors, trabucaires d’Igualada; Ball de Sant Miquel i els
diables; Moixiganguers d’Igualada; Gegants
de Sant Ignasi; Gegants Vells d’Igualada; Ball
de Cercolets d’Igualada; Ball de Pastorets
d’Igualada; Ball de Bastons d’Igualada, i la
Banda de Música d’Igualada.
Ho organitza: la FESTHI
Recorregut: c/ Sant Pau, c/ Esquiladors,
c/ del Vidre, c/ Sant Jordi, c/ Soledat, c/
del Roser, pl. Pius XII, c/ Custiol, rambla
de Sant Isidre, c/ Garcia Fossas, pl. de la
Creu, c/ de l’Argent i pl. de l’Ajuntament.
Acte amb foc (vegeu recomanacions per
als actes amb foc)

20.30 h CONCERT de LA JOVE
ORQUESTRA SIMFÒNICA DE
L’ANOIA,
dirigida per Xavier Pagès i Corella.
S’interpretaran peces de Maurice Ravel,
Arturo Márquez, Pietro Mascagni, Georges Bizet i Xavier Pagès
Al Teatre Municipal l’Ateneu (vegeu venda d’entrades)

00 h LA FESTA DE LA
PASSACALLE
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada.
A l’espai Territori Festiu – Pati Vila
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DIJOUS 24

10 h i 12.30 h PASSEJADA MODERNISTA AMB VERMUT
Visita guiada gratuïta a càrrec de David
Martínez Farré per llocs emblemàtics, i
alguns per descobrir, de la Igualada modernista del nucli antic. Serà una sortida
cultural i lúdica amb un vermut final.
Sortida de la pl. de l’Ajuntament

11.30 h CONTES DE FESTA MAJOR: “Les princeses també es tiren
pets”, a càrrec de Clara Gavaldà. Per a
nens i nenes a partir de 4 anys. Aforament
limitat.
A la Biblioteca Central d’Igualada.

Ho organitzen: Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada i Ajuntament d’Igualada.
Al saló de sessions de l’Ajuntament

17 h FAMÍLIA A TAULA
Jocs de taula en família.
Ho organitza: Associació Juvenil La Coll@
nada
A la rambla de Sant Isidre

18.00 h MISSA FESTIVA en honor
a Sant Bartomeu, escrita pel compositor
igualadí Pol Requesens i Roca, dirigida per
Pere Lluís Biosca, i amb Vicenç Prunés
com a organista.
Ho organitza: la parròquia de Santa Maria
d’Igualada.
A la Basìlica de Santa Maria

L’Associació Cultural Dessota gestiona la
imatgeria municipal no de foc.
Acte organitzat amb la col·laboració de la
FESTHI
Recorregut: pl. del Bruc, c. de Santa Maria, pl. de Pius XII, c. de Custiol, rbla de
Sant Isidre, c. de Garcia Fossas, pl. de la
Creu, c. de l’Argent, pl. de l’Ajuntament, c.
del Born i pl. del Bruc.

12 h PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
“MISCELLANEA AQUALATESIA
núm. 17”
Recerques sobre la comarca de l’Anoia i
commemoració dels 70 anys del Centre
d’Estudis Comarcals d’Igualada. Conferència a càrrec de Josep Santesmases Ollé, president de la coordinadora
de Centres d’Estudis de parla catalana.
Durant l’acte es farà un homenatge als
membres de la Junta, Srs. Magí Puig i Gubern i Josep Riba i Gabarró.

llers d‘Igualada i gegants de la Ciutat amb
els grallers de Dessota; Àliga d’Igualada;
Bitrac Dansa amb el Ball de Cavallets
d’Igualada, acompanyats pels grallers
de Santa Madrona; Ball de Cercolets
d’Igualada; Ball de Pastorets d’Igualada
Ball de Bastons d’Igualada; banderes de
barris i gremis; portants d’honor; imatge
de Sant Bartomeu; policia de mitja gala; el
penó de la ciutat a cavall, amb els portadors d’enguany, l’associació APINAS; Salero, autoritats, corporació municipal i la
Banda de Música d’Igualada.

19.00 h PROCESSÓ DE SANT
BARTOMEU
El Tabal; els Voladors, trabucaires
d’Igualada; els Diables d’Igualada amb
el Drac d’Igualada i la Víbria d’Igualada;
el Ball de Sant Miquel i els Diables; els
Moixiganguers d’Igualada; Gegants Vells;
nanos d’Igualada, acompanyats dels gra17

DIJOUS 24

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 Maria, on es cantaran els
goigs. FINALITZA l’acte amb el retorn del
penó a l’Ajuntament.
Acte amb foc. (vegeu recomanacions
per als actes amb foc)

19.30 h La xocolata D’EN TOMEU
Xocolatada per a la quitxalla d´Igualada i
les colles de cultura popular i tradicional
al pas de la processó.
Ho organitza: Associació Juvenil La Coll@
nada en col·laboració amb La Kaserna i el
programa Impulsa.
A la rambla de Sant Isidre

22 h CONCERT de la Cobla Almogava-

22 h OPERACIÓ CIGRÓ

renca. Fundada a Capellades l’any 2013 i
dirigida per Xavier Cassanyes
Organitzat conjuntament amb l’Agrupació Sardanista d’Igualada
Al claustre de
l’Escola Pia d’Igualada

Un sopar espectacle amb un menú ben
especial: cigrons i actuacions
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada.
A la plaça de Pius XII (vegeu venda
d’entrades)

22 h TEATRE: EL Grup teatre amateur
de l’Ateneu presenta “A L’ARMARI I AL
LLIT AL PRIMER CRIT”, comèdia vodevil
en dos actes. Hi ha algú que està impacient esperant la seva cita, somiant que
passarà la millor nit de la seva vida: res
més lluny de la realitat.
Al Teatre Municipal l’Ateneu (vegeu venda d’entrades)

I a continuació
00h BAIXADA DEL CIGRÓ
a càrrec de Batinkat
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada.
Recorregut: C/ Custiol, c/Concepció, pg.
de les Cabres, baixada Calot i pati Vila

I DISCO-CIGRÓ
amb els P.D. Zorrita i Zorron.
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada.
A l’espai Territori Festiu – Pati Vila
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8.30 h X TORNEIG DE GOLF
CIUTAT D’IGUALADA & SM 44

19 h PROJECCIÓ DE CINEMA
AMATEUR IGUALADÍ: La caja de

Modalitat !stableford! individual. Informació i inscripcions al club@anoiagolfclub.
net fins al 23 d’agost
Ho organitza Anoia Golf Club.
Al Golf Barcelona

10 h i 12.30 h PASSEJADA MODERNISTA AMB VERMUT
Visita guiada gratuïta a càrrec de David
Martínez Farré per llocs emblemàtics, i
alguns per descobrir, de la Igualada modernista del nucli antic. Serà una sortida
cultural i lúdica amb un vermut final.
Sortida de la pl. de l’Ajuntament

11.30 h CONTES DE FESTA MAJOR: ”Contes per fer-se un tip de riure”,
a càrrec de Clara Gavaldà. Per a nens i nenes a partir de 4 anys. Aforament limitat.
A la Biblioteca Central d’Igualada

13.30 h VERMUT del Ball de Sant Miquel i Diables d’Igualada
Ho organitza: Ball de Sant Miquel i Diables
d’Igualada.
A l’espai Territori Festiu - Pati Vila

16 h Concentració d’andròmines
DE CAP AL REC
18 h 4a Baixada d’andròmines
Convertiu una bici vella, un matalàs, etc.
en una andròmina i baixeu pels carrers de
la ciutat.

Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada
Inici a l’av. de Gaudí cantonada amb c.
Milà i Fontanals

16.15 h ELS GEGANTS 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
Blanquer i el Bisbalet, acompanyats dels
seus músics.
Ho coordinen: Associació Cultural Dessota, petits Diables d’Igualada i Colla Gegantera del Bisbalet
Al Centre de dia Montserrat, Residència
Igualada i l’Estada

19 h VERSOTS I BALL PARLAT
del Ball de Sant Miquel i els diables
A la plaça de l’Ajuntament.
Acte amb foc (vegeu recomanacions per
als actes amb foc)

cerillas (1944) i El campeón (1952), de Josep Castelltort «el Truco», amb motiu de
l’exposició 3, 2, 1... acció! Un pla seqüència
del cinema a Igualada
Acte organitzat amb la col·laboració de
l’Arxiu Comarcal de l’Anoia.
A la sala d’actes de la Biblioteca Central
d’Igualada

19 h TEATRE: EL Grup teatre amateur
de l’Ateneu presenta “A L’ARMARI I AL
LLIT AL PRIMER CRIT”, comèdia vodevil
en dos actes
Al Teatre Municipal l’Ateneu (vegeu venda d’entrades)
19 h OBERTURA DE LA FIRA
D’ATRACCIONS
Instal·lada a la part frontal de l’av. Catalunya i c/ de França, a continuació del
Parc Central, fins al 28 d’agost

20 h TEATRE D’HUMOR: “La Quarta
Via” de T-Atraco Teatre.
Un mosso d’esquadra i un independentista “de la ceba” s’uneixen per aconseguir que Catalunya pugui votar lliurement. Arriba la divertida segona part
de l’espectacle d’èxit “La butaca”, amb
l’igualadí Joan Valentí i Robert Gobern.
Al Teatre de l’Aurora (vegeu venda
d’entrades)
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20 h ACTUACIONS DE LLUÏMENT
I BALLS PARLATS del Ball de Bastons

21.30 h EL PREGÓ DE LA FESTA
MAJOR: IGUALADA, UNA CIUTAT PER

d’Igualada, Ball de Cercolets d’Igualada i
Ball de Pastorets d’Igualada.
Ho organitza: la FESTHI.
A la plaça Pius XII

A TOTA LA VIDA, amb la participació del
Consell Municipal dels infants d’Igualada.
A la plaça de l’Ajuntament

20 h Concert de la BANDA DE
MÚSICA D’IGUALADA,

(pop rock català), Tretze cançons desordenades + Tretze peces retrobades és el primer recopilatori de Cris Juanico en tretze
anys de carrera en solitari. Ve acompanyat
d’una nova i potent posada en escena: la
Gira13. Un viatge ben directe, teixit amb temes de referència d’una generació i dels
últims treballs en solitari.
A la plaça de l’Ajuntament

dirigida per Concepció Ramió, amb un
repertori de peces clàssiques, modernes,
de pel·lícules i una selecció de balls.
Al claustre de l’Escola Pia

22 h CONCERT de CRIS JUANICO

20.30 h PARTIT DE RUGBI

22 h TAST AL REC – BARRAQUES

entre Anoia Rugby Club i Rugby Manresa
Ho organitza: Anoia Rugby Club
Al camp de futbol de les Comes

Vine a sopar amb les tapes i els tastets
gastronòmics que ens proposen les diferents barraques, amb tapes a partir
d’1,50€. Les Barraques 2017 estaran gestionades per: Anoia Rugby Club, El Garbell, Unión Cultural Extremeña, Rec on
Fire, SET Ateneu, Progats, Club Atlètic
Igualada i Softball Igualada.

21 h SOPAR POPULAR
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada
A l’espai Territori Festiu – Pati Vila

Ho organitzen: entitats de barraques i Departament de Joventut.
A l’espai de barraques, carrer Dr. Joan
Mercader

22 h IMPROSHOW
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada.
A l’espai Territori Festiu – Pati Vila

23 h COLL@NADA SOUND SYSTEM, amb Rebelmadiaq, Mash masters
i Sr. Wilson & Chalart58
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada.
A l’espai Territori Festiu – Pati Vila

23.30 h CORREFOC
amb els Petits Diables i Pixapólvora d’Igualada; Mal Llamp amb les seves bèsties: el
Voraxcis, Flameus i Mal Llamp; els Diables
d’Igualada, amb la Víbria Jove d’Igualada; i el
Ball de Sant Miquel i els diables.
Coordina el correfoc: Mal Llamp d’Igualada.
Recorregut: Pl. de Sant Miquel, c/ de Sant
Jaume, c/ de Custiol, pl. del Pilar, c/ Nou, c/ de
l’Alba, pl. de Sant Joan, trav. de Sant Domènech, c/ de Sant Domènech i pl. Catarineu.
A la plaça de Sant Miquel
Acte amb foc (vegeu recomanacions per
a un correfoc segur)

23

DIVENDRES 25

00 h Concert GOLDEN BEAT
Aquesta banda assegura energia, bona
música i sobretot molt bon rotllo, amb les
versions de clàssics de funk, soul i disco,
i també de grans temes actuals. Tot plegat, en un directe enèrgic, divertit festiu i
despreocupat. Preparats per moure les
cintures a ritme de “groove”?
A la plaça de la Creu

IGUALADA JOVE EN CONCERT
01.30 h VIRGI.

03 h PSYCHODROME.

Productora musical i Dj, fa dos anys que
va decidir emprendre un projecte en solitari, que consisteix en un àlbum d’11 temes amb bases electròniques cantades
en català. Escriu lletres sobre els seus
pensaments (moltes vegades reivindicatius o reflexius) i les canta sobre uns bombos marcats perquè vibrin en la ment i el
cos de la gent.

Banda d’indie-rock alternatiu d’Igualada.
La banda porta en actiu des de 2012, formada per Nick Corominas (veu i guitarra),
Kenny Honors (guitarra), Mireia Escriu
(baix) i Dani Smith (bateria).
A barraques, tocaran les cançons del seu
primer àlbum “Bohemian Lights”, que es
presentarà a la tardor.

00 h MAYTE MARTÍN presenta “Cosas de dos”, boleros y otras canciones de
amor. Amb una formació de luxe, elegant,
i rotunda, Mayte Martín ofereix un concert amb un variat repertori, que va des
d’antiquíssims boleros fins a balades que
s’han fet populars els darrers anys.
A la plaça de Cal Font
Concerts dels grups guanyadors del XI Certamen de grups de música jove d’Igualada 2016,
organitzat pel Departament de joventut.
A l’espai de barraques,
carrer Dr. Joan Mercader
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9.45 h ELS GEGANTS VISITEN LA
GENT GRAN.

10 h XXXVIII CAMPIONAT DE
TENNIS DE TAULA

11.30 h QUE FACIN EL DINAR, TU
A JUGAR!

Visites festives a les residències per a
la gent gran, a càrrec dels Petits Diables
amb el drac Bufarot; els diables d’Igualada
amb el drac d’Igualada; els gegants del
Poble Sec i els gegantons Tomeu i Pia i els
Nanos d’Igualada, acompanyats pels grallers del Mal Llamp d‘Igualada
Ho coordinen: Associació Cultural Dessota,
Petits Diables, Mal Llamp i Diables d’IGD.
A la Llar del Sant Crist, Pare Vilaseca i Clínica Sant Josep

Trofeu de Festa Major per a majors de 40
anys. Gratuït i obert a tothom.
Ho organitza: Club de Ping Pong Igualada.
Al pavelló de les Comes

Inflables i tallers per a la canalla.
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada
en col·laboració amb La Kaserna i el programa Impulsa
A la rambla de Sant Isidre

10.30 h CAMPIONAT DE PARTIDES RÀPIDES D’ESCACS
Inscripcions fins dijous 24 a les 14 h al Servei d’esports de l’Ajuntament d’Igualada.
Gratuït i obert a tothom.
Ho organitza: Club d’Escacs d’Igualada.
A l’Ateneu Igualadí

12 h TIRADES POPULARS DE
BITLLES CATALANES
organitzades pel Club de Bitlles Igualada
Fins a les 14 h
A la plaça de l’Ajuntament

12.30 h FES-TA EL DINAR
Veniu amb la vostra colla o família i feuvos el dinar!
Recordeu portar taula i cadira. Més informació a www.lacollanada.cat. A les postres repartiment de premis del concurs
“Pinta la teva Festa Major” (més informació del concurs al llibre de festes de la
Coll@nada)
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada.
A la rambla de Sant Isidre

10 h i 12.30 h PASSEJADA MODERNISTA AMB VERMUT.

11 h CAMPIONAT DE FUTBOLÍ DE
FESTA MAJOR

Visita guiada gratuïta a càrrec de David
Martínez Farré per llocs emblemàtics, i
alguns per descobrir, de la Igualada modernista del nucli antic. Serà una sortida
cultural i lúdica amb un vermut final.
Sortida de la pl. de l’Ajuntament

Categoria per parelles. Edat mínima 14
anys. Obert a un màxim de 32 parelles.
Inscripcions de 9.30 a 10.30 h.
Ho coordina: l’Associació cultural El Pati
d’Igualada.
A la Penya (c/ de Sant Magí)
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18 h FUTBOL: XIV TROFEU AVI
FESTA MAJOR
Partit entre l’Agrupació de Veterans Igualada i equip a determinar
Ho organitza: Agrupació de Veterans Futbolistes d’Igualada.
Al camp de futbol de Les Comes

18 h FUTBOL femení:
PARTIT FESTA MAJOR

lets d’Igualada, acompanyats pels grallers
de Santa Madrona; Agrupació Folklòrica
amb el Galop de la Gitana, acompanyats
pels grallers Gallarda d’Igualada i la Banda
de Música d’Igualada.
Exhibició dels diferents balls i grups de foc
i imatgeria en arribar a la plaça. Presentacions a càrrec del Salero i Salereta

A càrrec dels Diables d’Igualada
A la plaça de l’Ajuntament.
Acte amb foc (vegeu recomanacions per
als actes amb foc)

20 h PARTIT DE FUTBOL – Memorial Drs. Botet
Partit entre la UD Montserrat i CF Igualada
Ho organitza: UD Montserrat.
al camp de futbol de Les Comes

Partit futbol entre el Club Futbol Igualada
i el Martinenc
Ho organitza: Club Futbol Igualada.
Al camp de futbol de les Comes

21 h TEATRE. TWO LADIES OR
NOT TWO LADIES, a càrrec de la Cia

18.30 h CERCAVILA TRADICIONAL
Els Voladors, trabucaires d’Igualada;
Drac Bufarot amb els Petits Diables i els
Pixapólvora d’Igualada; els Petits Mal
Llamp; el Drac d’Igualada, la Víbria Jove
d’Igualada amb els Diables d’Igualada; el
drac Flameus, el Drac Voraxcis i el diables
del Mal-Llamp d‘Igualada; el Bisbalet, la
Cinta i els Capgrossos Carme i Caterina,
acompanyats dels grallers del Bisbalet;
els nanos acompanyats del Punt de Malura i els capgrossos de la ciutat, acompanyats pels grallers de Dessota; gegants
dels barris; gegantons Pia i Tomeu; Tonet
Blanquer i Conxita Teixidora amb els
seus grallers; gegants de la ciutat, acompanyats dels Grallers d’Igualada; Àliga
d’Igualada, acompanyada pels seus músics; Bitrac Dansa amb el Ball de Cerco-

A continuació VERSOTS I BALL
PARLAT DEL BALL DE DIABLES
D‘IGUALADA

Amb la col·laboració de l’Associació Cultural Dessota d’Igualada.
Recorregut: c. de Santa Maria, pl. Pius
XII, c. del Roser, pl. del Rei, c. de Sant Jordi, rbla. Gral. Vives, rbla. Sant Isidre, c. de
Garcia Fossas, pl. de la Creu, c. de l’Argent
i pl. Ajuntament.
Acte amb foc

La Cashalada. Un cabaret tragicòmic ple
d’humor, bretolisme i tendresa.
Una oda a la supervivència i la passió que
ens recordarà que sense amor no som
ningú. Organitzat conjuntament amb
INAEM (programa PLATEA)
Al Teatre Municipal l’Ateneu
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21 h TEATRE D’HUMOR: “La Quarta
Via” de T-Atraco Teatre.
al Teatre de l’Aurora (vegeu venda
d’entrades)
21.30 h SOPAR DE CERCANIT

FESTIVAL IGUALADA ROCK
CITY’17
A la plaça de la Creu

1 h ‘77 SEVENTY SEVEN. Banda de
Barcelona de hard rock clàssic que recorda la grandesa del rock dels anys 70.

23 h VIVA BELGRADO
Grup cordovès de post rock i hardcore.

amb pa amb tomàquet i botifarra
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada.
A la plaça de Sant Miquel (vegeu venda
d’entrades)

22 h VINE A BALLAR

2.15 h CRISIX. Grup de thrash i heavy
metal considerat, per molts, el millor grup
nacional d’aquest gènere.

Bachata, boleros, pasdoble, salsa, mambo, cúmbia, merengue i ranxeres, amb el
grup SOM-HI BAND
A la plaça de l’Ajuntament

23 h CERCANIT
amb la Bandarra Street Band
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada.
Recorregut: pl. de Sant Miquel, c/ de Sant
Jaume, c/ de Custiol, pl. de Pius XII, c/ Custiol, c/ Nou, c/ Garcia Fossas, rbla. Sant
Isidre, c/ de Custiol, c/ Concepció, baixada del Clot i Pati Vila

00 h QUAOAR
Grup de Bilbao que destaca per la seva
qualitat tècnica i per la mescla d’estils:
grunge, rock progressiu, stoner, rock alternatiu i metal.

00 h Concert de JoKB
Aquesta banda igualadina fusiona el pop
festiu amb reggae, ska, llatí i folk. Un concert amb aire fresc, ganes d’estiu i alegria.
A la plaça de Cal Font
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1.30 h LA BAMBULA. Aquest 2017
inicien la seva segona temporada amb
366 (U98 Music), el seu disc de debut
sota el braç. Una obra on exhibeixen tot el
talent i la potència que han mostrat dalt
de l’escenari i es postulen com una de les
noves bandes a seguir d’aquest any.

4.30 h DJ ROCA. Dj Roca sorgeix de
la idea de combinar les prefèrencies del
discjòquei amb els estils de música més
demanats pel públic i arriba a transmetre
energies úniques.
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada
amb el suport del Departament de Joventut
Al l’espai de barraques, c/ Dr. Joan Mercader

1 h Concert de DOCTOR PRATS
Amb només dos anys de trajectòria,
aquest grup de Terrassa ja té dos àlbums
al mercat i ja ha fet més de 130 concerts.
Capaç de barrejar estils tan diversos com
el pop, la cúmbia, el reggae, l’ska, el rock,
l’electroswing o el dubstep, Doctor Prats
porta el mestissatge a un altre nivell.
A la plaça de Cal Font

1 h Concerts de XILLONA, SARA
HEBE, ASCENSA FURORE i PD’S
ELS OUS
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada.
A l’espai Territori Festiu – Pati Vila

3 h LA BANDA BIRUJI. La música
que més agrada, els himnes que duraran
generacions i que el jovent reclama veure en directe. D’Ebri Knight i La Raíz a Zoo,
passant pels nostres clàssics com Obrint
Pas, La Gossa Sorda o Dr Calypso, tot per
anar a parar als mítics Bob Marley, Madness o Manu Chao. Bandes impossibles
de reunir en un sol cartell, que La Banda
Biruji recrea i interpreta en concert, donant-ho tot.
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8 h MATINADES
amb grups de grallers d’entitats d’Igualada
i comarca.
Ho coordina: Moixiganguers d’Igualada.
Pel nucli antic de la ciutat

9 h CERCAVILA D’ANADA A OFICI
Els voladors, Trabucaires d’Igualada; el
Drac i la Víbria d’Igualada, amb els Diables
d’Igualada; Ball de Sant Miquel i els diables;
gegants dels barris; els gegantons Pia i Tomeu; Conxita Teixidora; Tonet Blanquer;
nanos i capgrossos d’Igualada, acompanyats dels grallers Gallarda; Gegants de
la Ciutat amb els grallers de Dessota; l‘Àliga
d’Igualada; Ball de Cercolets d’Igualada;
Ball de Pastorets d’Igualada; Ball de Bastons d’Igualada; el Tabal; portants d’honor
del Sant; penó de la ciutat amb els seus
portadors; el Salero de la ciutat; autoritats i
la corporació municipal.

L’Associació Cultural Dessota és l’entitat
gestora de la imatgeria municipal no de
foc. Els Diables d’Igualada són gestors de
la imatgeria municipal de foc.

Acte organitzat amb la col·laboració de la
FESTHI
Itinerari: rambla Sant Isidre, c. Custiol, pl. Pius XII, c. de Santa Maria, pl. de
l’Ajuntament, c. del Born i pl. del Bruc.
Acte amb foc (vegeu recomanacions per
als actes amb foc)

Seguidament,
TRADICIONALS ESPADATS
a càrrec dels Moixiganguers d’Igualada.
REPIC DE CAMPANES des de la basílica i CERCAVILA D’ENTRADA A
PLAÇA del seguici popular.
Recorregut: pl. del Bruc, c. de Santa Maria
i pl. de l‘Ajuntament.
A la plaça de l’Ajuntament
Acte amb foc (vegeu recomanacions per
als actes amb foc)

10 h XVI CAMPIONAT DE BITLLES CATALANES ENTRE CLUBS
DE CATALUNYA.
10 h OFICI SOLEMNE EN HONOR
A SANT BARTOMEU. Amb la participació de la Schola Cantorum, dirigida per
Oriol Plans. A l’ofertori tindrà lloc el ball de
l’àliga de la ciutat, amb l’acompanyament
musical d’orgue, a càrrec de Josep
Xaubet 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

Inscripcions una hora abans.
Ho organitza: Club de Bitlles Igualada .
Al camp de bitlles del poliesportiu les Comes (davant de la piscina coberta).

12.15 h INICI DE L’EXHIBICIÓ
CASTELLERA amb els Moixiganguers
d’Igualada i les colles: Colla Joves Xiquets
de Valls i els Xiquets de Reus
Aigua de Rigat, empresa col·laboradora
de la festa, fa possible aquest acte.
A la plaça de l’Ajuntament

A la sortida, es farà el lliurament
de l’ESTAMPA DE SANT BARTOMEU, per part de membres d’entitats de
cultura popular i tradicional i vinculades a
la festa. La patrocina Gràfiques Lluc.
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18 h SARDANES amb l’Orquestra
MARAVELLA
Activitat organitzada conjuntament amb
l’Agrupació Sardanista d’Igualada
A la rambla de Sant Isidre

Ho coordina La Xarxa d’Igualada. M. Piqué,
correduria tècnica d’assegurances, empresa col·laboradora de la festa, fa possible aquest acte.
Al carrer de Sant Jordi

19 h ESPAI DE JOCS amb els
JOCS TRONATS de la Cia Campi qui

18 h PARTIT DE FUTBOL DE FESTA MAJOR

pugui. Amb una bona varietat tothom
passarà una bona estona jugant amb
aquests invents que sorprenen i enganxen, i que ben bé semblen fets per
algú una mica tocat de l’ala.
Ho coordina la Xarxa d’Igualada.
a la plaça de Sant Miquel

Cercolets d’Igualada; Ball de Pastorets
d’Igualada; Ball de Bastons d’Igualada;
portants d’honor; imatge de Sant Bartomeu i la Banda de Música d’Igualada.
Ho organitza: la FESTHI.
Recorregut: pl. del Bruc, c/ de Santa Maria i c/ del Roser
Acte amb foc (vegeu recomanacions per
als actes amb foc)

entre el Club Futbol Igualada i l’Espanyol B
Ho organitza: Club de Futbol Igualada.
Al camp de futbol de les Comes

18 h GISELA Y EL LLIBRO MÁGICO, protagonitzat per la cantant Gisela.
Musical ple de fantasia, amb les cançons
més emblemàtiques de les pel·lícules
Disney: La Bella y Bestia, El Rey León, La
Sirenita, Peter Pan, Mary Poppins, Aladdín,
Hércules, Frozen…
Al Teatre Municipal l’Ateneu (vegeu venda d’entrades)

18 h ESPAI XARXA amb TOP TEN
CIRC, a càrrec de la Cia Tot Circ. Espectacle de circ i pallassos per a públic familiar. Una caravana vintage arriba a la plaça
del poble. D’ella surten en Tastacirc i en
Tastet!, Un parell de pallassos de nassos!

20 h CONCERT DE FESTA
MAJOR amb l’ORQUESTRA
MARAVELLA.
A la plaça de l’Ajuntament

19.30 h RETORN DEL SANT
de la basílica de Santa Maria a l’església
del Roser.
Hi participen: el Tabal; els Voladors, trabucaires d’Igualada; Ball de Sant Miquel
i els diables d’Igualada; Moixiganguers
d’Igualada; Gegants de Sant Ignasi; Gegants de la Font Vella; Gegants Vells
d’Igualada; l’Àliga d’Igualada; Ball de
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20.30 h ESTIRA FORT

22 h ZONA DE BALL

El tradicional concurs d’estirar la corda
que enfronta a les colles de la ciutat.
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada.
A la rambla de Sant Isidre

De 22 h a 00 h Mou-te al ritme de
SWING, en parella ballant el Lindy Hop
o el Balboa, o de forma individual fent jazz
steps...
De 00 h a 2 h COUNTRY i line dance
Activitat organitzada conjuntament amb
Swing Anoia i Country Ateneu
A la pl. del Pilar

22.30 h SMOKING STONES

21 h TEATRE D’HUMOR: “La Quarta
Via” de T-Atraco Teatre.
al Teatre de l’Aurora (vegeu venda
d’entrades)

Aquest grup està considerat com una
de les millors bandes tribut a The Rolling
Stones de tot el món…I Know It’s only
rock’n’roll but I like it
A la plaça de la Creu

Ho organitza: Casal Popular d’Igualada el
Foment en col·laboració amb Assoc. Juvenil La Coll@nada
A la rambla de Sant Isidre

23 h ESPAI XARXA:
POP PER XICS
Cinc músics, caracteritzats dels líders de
les millors bandes de pop, són els encarregats de transformar i interpretar, de
forma divertida i pedagògica, les cançons
més emblemàtiques de la música pop.
Un espectacle musical per a tota la família
modern i actual.
Al c/ de Sant Jordi

LA REVETLLA POPULAR DE LES
PLACES
22 h Concert de PAWN GANG
Pretty Ass White Niggas Gang, més coneguts com a P.A.W.N. GANG, és un grup
de música de trap català, que fa paròdies
d’aquest estil. Un fenomen viral que no
deixa indiferent.
A la plaça de Cal Font

22.30 h JAM JAMAICA ALLSTARS. Combo format per membres
de diversos grups del país, com The Gramophone Allstars, The Oldians o Root
Diamoons, agermanats sota la bandera
de la música jamaicana.
Seguirà la festa amb el DJ. Miquel
Llansana amb música de revetlla d’ara
i sempre

23.15 h ELS GEGANTS VAN DE
REVETLLA
Activitat coordinada per la Colla gegantera del Bisbalet i l’Associació Cultural Dessota
A diverses places del centre
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DIUMENGE 27

00 h Concert de BIG MOUTHERS
Amb un enèrgic i atronador directe que
comprèn des dels clàssics del rock fins a
versions més actuals del pop.
El seu look és digne del Sunset Strip Boulevard de Los Ángeles.
A la plaça de la Creu

00 h ESPAI DE BALL amb
l’ORQUESTRA MARAVELLA
L’any 1997 va rebre la Creu de Sant Jordi per la popularització de la música de
ball i per ser pionera en la potenciació
de la figura del cantant a les orquestres.
Guanyadora dels premis ARC 2015 a la “Millor gira per festes majors de grups de ball”.
A la plaça de l’Ajuntament

00 h Concert d’ESNE BELTZA,
LÁGRIMAS DE SANGRE i MASCARATS
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada
A l’espai Territori Festiu – Pati Vila

00 h LA TAL presenta INCREDIBLE BOX. Màgia, teatre i circ. Què

00 h VA PARIR TOUR
Torna Ràdio Flaixbac amb la festa de referència de l’estiu, amb els principals artistes de l’emissora: Dídac Tomàs, Carles
Pérez, Andreu Presas i el Gran German....
i un espectacle renovat i innovador any
rere any.
A la plaça de Cal Font

passaria si durant dècades i dècades es
representés el mateix espectacle? Doncs
que l’espectacle més gran de tots els
temps es convertiria en l’espectacle més
estrafolari, absurd, ridícul i extravagant
espectacle de tots els temps.
A la plaça de Pius XII

IGUALADA JOVE EN CONCERT
1.30 h EKO BAND
Grup de versions carregat d’energia disposat a tocar els millors temes de reggaefusió de l’actualitat.

3 h PACHAWA SOUND
Un projecte demolidor, construït per dos
monstres de la producció de directes:
Miguel Zamarripa ‘Flautek’ i el baixista
de Manu Chao, Gambeat, productor de
grans bandes com La Pegatina.
Ho organitza:Assoc. Juvenil La Coll@nada
amb el suport del Departament de Joventut
A l’espai de barraques, c/ Dr. Joan Mercader
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DILLUNS 28

De 10.30 a 13.30 h JORNADA DE
PORTES OBERTES
a la seu social de l’Agrupació Coral La Llàntia, amb motiu dels 140 anys de l’entitat.
Ho organitza: Agrupació Coral La Llàntia.
A Unicoop Cultural (c/ Aurora, 80)

12 h LA TRESCA I LA VERDESCA
presenta HISTÒRIES D’AIGUA
Ho coordina la Xarxa d’Igualada.
A la plaça de l’Ajuntament

Madrona; i la canalla dels Moixiganguers
d’Igualada.
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 la Salereta de la ciutat,
Recorregut: pl. Cal Font, c. de l’Aurora, c.
St. Magí, rbla. de St. Isidre, c. Custiol, pl. de
Pius XII, c. Sta. Maria i pl. de l’Ajuntament.
Acte amb foc (vegeu recomanacions per
als actes amb foc)

23 h PIROMUSICAL
A càrrec de l’empresa Pirotècnia Igual.
Petromiralles, empresa col·laboradora de
la festa, fa possible aquest acte.
Al Parc Central (av. de Catalunya)

19.30 h CANTADA D’HAVANERES
“SON DE L’HAVANA”. La fusió en-

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
del Bisbalet Carme i Caterina; els Nanos
d’Igualada amb els grallers de Dessota i
els gegantons Pia i Tomeu amb els seus
pares Conxita i Tonet; Capgrossos i l’Àliga
de l’Escola de l’Ateneu Igualadí; la mainada de l’Agrupació Folklòrica amb el Ball
de Cercolets d’Igualada, acompanyats
dels grallers Gallarda d’Igualada; infantils
de Bitrac Dansa amb el Ball de Corrandes, acompanyats dels Grallers de Santa

tre el so cubà i el folklore mediterrani de
Catalunya ha donat com a resultat un ric
moviment musical ple de matisos, que
ens ofereix aquesta formació musical.
La Comissió de Festes del barri de la Font
Vella prepararà el rom cremat.
A l’amfiteatre del parc
de l’Estació Vella

19.30 h TEATRE D’HUMOR:
“La Quarta Via” de T-Atraco Teatre.
al Teatre de l’Aurora (vegeu venda
d’entrades)

20 h BALLADA DE SARDANES
amb la COBLA PRINCIPAL DE
TERRASSA
Organitzat conjuntament amb
l’Agrupació Sardanista d´Igualada.
A la rambla Sant Isidre

23.45 h EL TONET I LA CONXITA SE’N TORNEN A LA FEINA I
ADÉU-SIAU FESTA
Demà tornem a la feina i després de la
festa els bessons Pia i Tomeu, i en Tonet
i la Conxita se’n tornen cap al Museu. Durant el trajecte, qui ho desitgi els podrà dur.
Ho coordina: Associació Cultural Dessota.
Itinerari: pl. de l’Ajuntament, trv. de Sant
Sebastià, portal d’en Vives, pg. de les Cabres, baixada de St. Nicolau i c. de Joan
Mercader.

1 h TRADICIONAL PUJADA DE
CADIRES AL CLEIN
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada
A la rambla Sant Isidre
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PATRIMONI
FESTIU
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:
“- Que ballaran, els gegants? – Que ballin!” Els gegants i nans processionals a Igualada (segles XV-XXI)
Daniel Vilarrúbias Cuadras (Igualada, 1979), historiador de l’art, violinista i especialitzat
en música antiga i tradicional catalana.
El gegants i nans són un dels entremesos festius més coneguts i estimats d’una població;
sense la seva presència dins del seguici festiu, imprescindible, una festa tradicional no ho
seria. Però dins del territori català, la ciutat d’Igualada ha jugat un paper destacat, tant per
l’antigor de les seva existència documentada com per la quantitat i qualitat de les figures
històriques. El llibre fa un recorregut per totes elles, des del segle XV fins avui, amb abundants consideracions generals a nivell de país sobre el seu significat i el seu valor. Amb
aquesta publicació es fa justícia a l’important llegat que la ciutat ha rebut en la matèria.

MANTENIMENT DEL PATRIMONI FESTIU DE LA CIUTAT
Aquest darrer any els gegants de la ciutat han estat restaurats al taller d’Aitor Calleja a Navarra, el Drac d’Igualada al taller de l’escultor
Manel Vidal a la Pobla de Claramunt i la Víbria d’Igualada al taller de la seva creadora, Dolors Sans a Vilafranca del Penedès. El taller de
restauració del Museu de la Pell col·labora en el manteniment i restauració de la imatgeria de la ciutat i dels barris
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CONFERÈNCIA TERESA GIMPERA
La Teresa Gimpera va néixer a Igualada, però és una figura universal. Una dona que va
enamorar tots els homes d’una generació, dotada d’una bellesa inusual per a l’època.
A Igualada va passar els primers anys de la infància. Els seus pares, mestres de l’Ateneu
Igualadí, es traslladaren a Barcelona, al districte de Sant Andreu, on exerciren aquesta
professió. Fou descoberta pel publicista i fotògraf Leopold Pomés i s’inicià ben aviat com
a model professional.
L’any 1965 debutà com a actriu de cinema en la pel·lícula Fata Morgana, de Vicente Aranda,
i posteriorment participà en moltes pel·lícules rodades a Espanya, França i Itàlia. A finals
de la dècada de 1960 formà part de la Gauche Divine. Obtingué gran popularitat quan fou
designada Lady Europa l’any 1969, i fins i tot el director de cinema Alfred Hitchcock la va
convidar a un càsting. Una oportunitat per conèixer-la i retre homenatge a la seva carrera.

50È ANIVERSARI APINAS, PORTADORS DEL PENÓ DE LA CIUTAT
APINAS es va constituir com a entitat l’any 1967, com una iniciativa de les famílies amb
nens i nenes amb discapacitat intel·lectual de la comarca de l’Anoia, conjuntament amb
un grup de professionals que volien donar una atenció educativa i social, digna i adequada a les necessitats que fins aquell moment no tenien cap tipus de cobertura a la ciutat
d’Igualada i a la comarca de l’Anoia.
Al llarg d’aquests 50 anys, APINAS s’ha teixit un conjunt de connivències, que més enllà
dels usuaris dels centres i serveis, suma al projecte socis-col·laboradors, ajuntaments de
l’Anoia i entitats. Actualment els serveis i centres d’APINAS atenen 1.482 usuaris segons
dades de l’any 2016.
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ESTAMPA
DEL SANT
El Museu Episcopal de Vic (MEV) és un centre de referència de l’art medieval a
Catalunya. Les seves col·leccions d’època romànica i gòtica inclouen obres mestres procedents de les comarques centrals del país que formen part del bisbat
de Vic. A més d’art medieval, també s’hi exposa una col·lecció de teixit i indumentària litúrgica de les més reconegudes internacionalment. La remodelació de l’any
2002 el va convertir en equipament de primera divisió, amb la construcció d’un
nou edifici en el centre històric, just al costat de la catedral. El museu acull entre
d’altres, disset obres d’Igualada i l’Anoia, podeu aprofitar el 2x1 que adjuntem,
juntament amb el Museu germà de l’art de la pell de Vic.
El Museu es va inaugurar l’any 1891 i va publicar el seu primer catàleg l’any 1893, en
aquest moment ja apareix entre les seves col·leccions el Crist pantocràtor de Sant
Bartomeu d’Igualada, que antigament procedia de la capella de Sant Bartomeu.
Aquesta imatge romànica, realitzada en fusta el tercer quart del s.XIII, representa la figura del Crist pantocràtor assegut en un tron beneint amb la mà
dreta i mostrant amb la mà esquerra el llibre de la Llei que té obert sobre del
genoll. Tant l’expressió realista del seu rostre com el naturalisme amb el qual
estan esculpits els plecs de la túnica allunyen aquesta imatge de l’estètica
geometritzant del romànic i l’acosten al nou estil més humanista desenvolupat a Europa a partir de l’any 1200. En època gòtica posterior, aquesta imatge amb la iconografia del Salvador provinent de la capella de Sant Bartomeu
d’Igualada, avui desapareguda, es va transformar en un sant Bartomeu. Amb
aquesta finalitat es degueren substituir del llibre les tradicionals lletres alfa i
omega, pròpies de la iconografia del Pantocràtor, per la inscripció que es pot
llegir avui dia dedicada a sant Bartomeu: «Sancte Bartho lomeo a postole dei
inter cede pro nobis ad dominum deum nostrum qui te elegit».
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EL
CARTELL
El cartell de la Festa Major d’enguany és fruit d’un treball col·laboratiu entre alumnes i exalumnes de l’Escola Municipal d’Art i Disseny Gaspar Camps. En una jornada intensiva, de
les 8 del matí a més enllà de les 8 del vespre, es van organitzar, sota la direcció de l’equip
de Ladyssenyadora, per realitzar un disseny col·laboratiu del cartell.
A primera hora es va discutir i seleccionar una imatge icònica de la festa igualadina de la
qual es van fer 26 versions i entre totes se’n va escollir una, obra d’Albert Vendrell Ortíz.
La imatge seleccionada es va compartimentar en 468 quadrats com si fos un mosaic.
Aquests fragments es van adjudicar de manera aleatòria entre els 26 participants i cada
un d’ells va treballar el color i forma que corresponia amb la tècnica plàstica que millor els
semblava. Posteriorment, es van escanejar i muntar totes les parts per obtenir la imatge
final. Aquesta imatge es va repartir entre tots els participants perquè cadascú fes una
proposta tipogràfica i l’acabat final. La proposta guanyadora fou la d’Aida Jorba López i
Maria Lastra Zapata.
Tant el procés de disseny com el resultat final del cartell volen fer èmfasi en l’aspecte
festiu i participatiu de la Festa Major igualadina, així com reconèixer la tasca de tots els
col·lectius i agrupacions que la fan possible.

Albert Vendrell (Igualada, 1982)
Llicenciat en belles arts a la UB i graduat
en gràfica publicitària a l’EMA Gaspar
Camps.
Aida Jorba López (Òdena, 1993)
Estudiant de disseny gràfic i graduada en
lingüística aplicada.
Maria Lastra (Barcelona, 1986)
Tècnica en disseny i producció editorial
a l’IES Esteve Terradas a Cornellà i en
gràfica publicitària a La Gaspar.
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SALERO
i SALERETA
Sóc el Salero... Ho dic amb la boca gran.
Que feliç soc de representar un personatge tan significatiu per a la ciutat d’Igualada. Quan
ets petit, sempre mires amb aquests ulls de nen, plens d’il·lusió, tots el que hi surten: gegants, capgrossos, diables, etc. i les activitats de la Festa Major, i penses i si un dia jo hi
pogués participar…...? Doncs sí, ho he fet, dintre de l’Esbart Igualadí, els Diables d’Igualada
tocant la gralla i aquest any… el Salero… I encara soc més feliç de poder participar-hi amb
la meva filla Èlia. Ella amb 4 anys ja m’ha acompanyat tocant el tabal (o almenys ho intentava) a totes les cercaviles i correfocs al costat meu. Les dues ho hem viscut des de
petites, ja que, per sort, els meus pares han estat vinculats a la cultura igualadina i per això
els dic… Gràcies.
Èlia Ferrer i Alcoberro
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ACTES
AMB FOC

CONSELLS PER A ACTES AMB FOC
I UN CORREFOC SEGUR
PER AL CORREFOC
1. 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.
2. Utilitza taps per a les orelles i ulleres de protecció.
3. Informa’t bé del recorregut i dels punts d’assistència sanitària existents.
4. No toquis ni manipulis la pirotècnia que trobis al llarg del correfoc.
5. Deixa pas al bestiari, diables, músics i membres de l’organització. No obstaculitzis
l’espai d’actuació i segueix les seves indicacions.
6. No llencis aigua damunt del públic ni de les colles participants.
7. Retira els vehicles i obstacles que puguin trobar-se al llarg de l’itinerari.
8. Enrotlla els tendals, recull la roba estesa i tanca portes i finestres.
9. Protegeix els vidres d’aparadors i finestres amb cartrons gruixuts.

PER ALS ACTES AMB FOC
Per evitar riscos mentre passen els elements de foc a les cercaviles, és recomanable:
Utilitzar taps per a les orelles i portar com a mínim ulleres de sol o elements de protecció
ocular. Mantenir una distància de seguretat adequada. Tenir especial cura de la quitxalla,
evitant exposar-la a primera línia
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FM
SALUT
• Que l’alcohol -i les drogues- no t’arruïnin la festa! Si no beus...
* Coneixeràs gent, podràs parlar, ballar i gaudiràs sent conscient de tot el que facis.
* El dia següent no tindràs ressaca i recordaràs totes les anècdotes!
* Tens diversos còctels i combinats sense alcohol per triar.
• Si beus, fes-ho amb moderació:
* Beu a poc a poc i dóna temps al fetge de metabolitzar l’alcohol.
* No beguis amb l’estómac buit.
* No facis barreges ni prenguis begudes energètiques.
* Alterna amb begudes no alcohòliques.
* Beu aigua per evitar la deshidratació. No esperis a tenir set o sentir-te assedegat/ada.
* No beguis si t’estàs prenent medicaments que interaccionen amb l’alcohol.
* No condueixis.

Sanitat i Salut Pública
a la teva disposició:
MÉS INFORMACIÓ FM SALUT

• Relacions sexuals segures.
* Si tens relacions sexuals, que siguin amb protecció. El preservatiu és l’únic mètode de anticonceptiu que evita el contagi de les ITS, inclosa la infecció pel VIH.
* El sexe ha de ser plaent i respectuós, lliure de coerció, discriminació i violència.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE DROGUES

• En actes on puguin donar-se aglomeracions:
* Utilitza calçat tapat que et protegeixi bé el peu.
* No obstaculitzis el pas, ni et quedis en zones d’entrada i sortida o passadissos.
* Acorda un punt de referència amb amics, família... per si us separeu.
* Beu aigua i protegeix-te del sol.

FACEBOOK DEL SERVEI DE PREVENCIÓ
DE LES ADDICCIONS

www.igualada.cat/ca/regidories/sanitat-i-salut-publica

• Davant qualsevol emergència, truca al 112.

promociosalut@aj-igualada.net

• I recorda...
* Recull i diposita les deixalles en els contenidors corresponents.
* Evita el vidre i les llaunes; poden provocar relliscades i accidents greus.

93.803.19.50 · Ext. 409
638.904.206

Per una Festa Major memorable, FM Salut!
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L’organitzen

Patrocinadors i col·laboradors

Segueix la festa cada dia

I a les xarxes socials

culturaigualada

culturaigualada

culturaigualada

culturaigualada

#fmIGD

Més informació: www.igualada.cat
Edita: Ajuntament d’Igualada / Dipòsit legal: B-27128-10 / Tiratge: 21.500 exemplars
Cartell: Albert Vendrell, Aida Jorba i Maria Lastra / Maquetació: Àrea, estudi de publicitat, sl / Fotografies FM’16: Joan Solé
Publicitat: Àrea, estudi de publicitat, sl / Impressió: Unigrafic SL / Distribució: Discom Publicitat
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ENTRADES
TEATRE MUNICIPAL L’ATENEU
Teatre Amateur de l’Ateneu Igualadí
Al Punt de Difusió del c/ Garcia Fossas
del 21 al 23 d’agost, als horaris habituals.
A la taquilla de l’Ateneu,
els dies 24 i 25 d’agost de 12 a 13 h, i una hora abans de començar
Preus: 8 € i 6 € socis
Play Back Llum i Color
El mateix dia 22 d’agost, una hora abans, a la taquilla del Teatre
Preu: 7 €
Jove Orquestra Simfònica
Els dies 21 i 22 d’agost al Punt de Difusió del c/ Garcia Fossas, als horaris habituals, i el mateix dia 23, una hora abans, a la taquilla del Teatre
Preu entrades: 8€ adults i 5€ fins a 25 anys.
Two Ladies or not Two Ladies
Al Punt de Difusió del c/ Garcia Fossas del 21 al 25 d’agost, als horaris
habituals, i el mateix dia 26, una hora abans, a la taquilla del Teatre.
Preu: 15 € (amb els descomptes habituals).
Gisela y el libro mágico
Al Punt de Difusió del c/ Garcia Fossas del 21 al 26 d’agost, als horaris
habituals, i el mateix dia 27, una hora abans, a la taquilla del Teatre.
Preu: 15 €
TEATRE AURORA
Per internet Sense comissions a www.teatreaurora.cat.
Taquilla del teatre Des d’una hora abans de cada funció.
Reserva telefònica
Exclusivament el dimarts 22, dimecres 23 i dijous 24 d’agost de 18h a
19h, trucant al 938050075. INFORMACIÓ Més informació i descomptes: www.teatreaurora.cat
PREUS:
La Quarta Via: Divendres 25, dissabte 26, diumenge 27 i dilluns 28
d’agost. Preu: 15 € (12 € amb els descomptes habituals)
ACTES ASSOCIACIÓ JUVENIL LA COLL@NADA
• Sopar d’inici de Festa Major – 8 € podeu adquirir els tiquets al mail
lacollanada@gmail.com
• Operació cigró – 6 € podeu adquirir els tiquets a la mateixa plaça de
Pius XII abans de començar l’acte
• Sopar de Cercanit + Cercanit – 12 € podeu adquirir els tiquets a la
mateixa plaça Sant Miquel abans de començar l’acte
• Cercanit – 10 € podeu adquirir els tiquets a la mateixa plaça Sant Miquel abans de començar l’acte

DILLUNS 21
PROGRAMA DE BUTXACA
Durant el matí,
PENJADA DE DOMASSOS DEL SEGUICI POPULAR, a diversos carrers i places del centre
AMADEU FONT I BERNADES. Sala d’exposicions temporals del Museu de la Pell d’Igualada
15 ZOOMS DE PEL·LÍCULA. A la Biblioteca Central d’Igualada
6 h ENGALANAMENT FESTIU DELS CARRERS A la rbles. de Sant Isidre, Gral. Vives, c/ Argent, pl. Pius XII i pl. del Bruc.
10 h ASSAJOS DE LES COLLES. A l’espai Territori Festiu – Pati Vila
10 h VII TROFEU CIUTAT D’IGUALADA D’ORIENTACIÓ, a la pl. de Cal Font
17.30 h EL PETIT TABALER. A la pl. de Cal Font
18 h Presentació del llibre “–QUE BALLARAN, ELS GEGANTS? –QUE BALLIN!” A la Biblioteca Central
18.30 h TABALADA Recorregut: pl. de Cal Font, c/ de Sant Magí, rambla de Sant Isidre, c/ Custiol i pl. de Pius XII
19.30 h TAST DE LA POMADA. A la pl. Pius XII
20.15 h PREGÓ d’inici de la Festa Major de la Coll@nada. A la pl. Pius XII
21.30 h SOPAR D’INICI DE FESTA MAJOR. A l’espai Territori Festiu – Pati Vila (vegeu venda d’entrades)
23.30 h CONCERT de THE RIGODONIANS. A l’espai Territori Festiu – Pati Vila
DIMARTS 22
10 h i 12.30 h PASSEJADA MODERNISTA AMB VERMUT. Sortida de la plaça de l’Ajuntament
12 h PRESENTACIÓ DEL SALERO i LA SALERETA; TABAL i ESTAMPA DEL SANT i LLIURAMENT DEL
PENÓ DE LA CIUTAT. Al saló de sessions de l’Ajuntament
12.30 h VERMUT FAMILIAR AMB ESPECTACLE INFANTIL. A l’espai Territori Festiu – Pati Vila
17 h JOCS BÈSTIES i CURSA DE LA SÍNDRIA. Al c/ del Rec
18 h IGUALADÍ DE FERRO. Al c/ del Rec
18 h Espectacle musical: PLAY-BACK LLUM I COLOR. Al Teatre Municipal l’Ateneu (vegeu venda d’entrades)
18.30 h Inauguració de l’exposició: 3, 2, 1... ACCIÓ! A la sala d’exposicions de la Biblioteca Central
18.30 h TAST D’IMATGERIA. Al pati de la Casa de la Festa del Museu de la Pell
19 h TABALADA MENUDA. Des de c/ Dr. Joan Mercader fins a la pl. de l’Ajuntament.
19.30 h Inauguració de l’exposició: PERVERSIONS GRÀFIQUES. A la Sala Municipal d’Exposicions
20 h Inauguració de l’exposició INSÒLIT CASINO DEL JOVENT. Al Casal Popular d’Igualada El Foment
20 h SUBHASTA BENÈFICA DE PINTURES D’AMADEU FONT I BERNADES, a l’auditori del Museu de la Pell
20 h EL CAMIONET DE LA FESTA AMB EL Dj Sendo. Des de pl. del Rei fins a la pl. Pius XII
21 h TAST DE LA PÓLVORA, a la plaça de l’Ajuntament
21 h CINEMA SOTA ELS ESTELS AL PARC CENTRAL. Al Parc Central
22 h TRIA DE L’HEREU I LA PUBILLA 2017. A continuació Baixada al “Territori festiu” A la pl. de Pius XII
00 h Dj Sendo. A l’espai Territori Festiu – Pati Vila
DIMECRES 23
10 h i 12.30 h PASSEJADA MODERNISTA AMB VERMUT. Sortida de la pl. de l’Ajuntament
11.30 h TALLER INFANTIL: JUGUEM AMB LES IL·LUSIONS ÒPTIQUES. A la Biblioteca Central d’Igualada
12 h TRONADA d’inici de festa, a la rambla de Sant Isidre
12.30 h TRASLLAT DE SANT BARTOMEU. Des del c/ del Roser fins a la pl. del Bruc. Acte amb foc
13 h VERMUT DE LA TRONADA. Al Casal Popular el Foment
17 h NO EM TOQUIS ELS OUS (mainada!) 18 h NO EM TOQUIS ELS OUS! A l’espai Territori Festiu – Pati Vila
19 h O-BIRRING. A l’espai Territori Festiu – Pati Vila
19 h CONFERÈNCIA INSTITUCIONAL I HOMENATGE A TERESA GIMPERA. Al saló de sessions de l’Ajuntament
19 h DESPERTEM ELS GEGANTS DE LA CIUTAT. Al pati del Museu de la Pell
19.30 h VESPRES EN HONOR A SANT BARTOMEU i TOC DE TABAL. A la Basílica de Santa Maria
20 h ACOMPANYA LA IMATGERIA FESTIVA. De la Casa de la Festa a la plaça de l’Ajuntament
20.30 h ARRIBADA DE LA CERCAVILA D’IMATGERIA. A la plaça de l’Ajuntament
20.30 h CONCERT de LA JOSA, al Teatre Municipal l’Ateneu (vegeu venda d’entrades)
21.45 h La PASSACALLE, vigília del sant. Des del c/ Sant Pau. Acte amb foc
00 h LA FESTA DE LA PASSACALLE. A l’espai Territori Festiu – Pati Vila
DIJOUS 24
10 h i 12.30 h PASSEJADA MODERNISTA AMB VERMUT. Sortida de la pl. de l’Ajuntament
11.30 h CONTES DE FESTA MAJOR: “Les princeses també es tiren pets”, a la Biblioteca Central d’Igualada.
12 h PRESENTACIÓ DEL LLIBRE MISCELLANEA AQUALATENSIA núm. 17. Al saló de sessions de l’Ajuntament
17 h FAMÍLIA A TAULA. A la rambla de Sant Isidre
18.00 h MISSA FESTIVA. A la Basìlica de Santa Maria
19.00 h PROCESSÓ DE SANT BARTOMEU. Des de pl. del Bruc fins a la pl. del Bruc.
ARRIBADA de la processó, a la plaça de l’Ajuntament. Acte amb foc.
19.30 h La xocolata D’EN TOMEU. A la rambla de Sant Isidre
22 h CONCERT de la Cobla Almogavarenca. Al claustre de l’Escola Pia d’Igualada
22 h TEATRE: “A L’ARMARI I AL LLIT AL PRIMER CRIT”. Al Teatre Municipal l’Ateneu (vegeu venda d’entrades)
22 h OPERACIÓ CIGRÓ. A la plaça de Pius XII (vegeu venda d’entrades)
a continuació 00h BAIXADA DEL CIGRÓ. Des de c/ Custiol, I DISCO-CIGRÓ. A l’espai Territori Festiu – Pati Vila
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DIVENDRES 25
8.30 h X TORNEIG DE GOLF CIUTAT D’IGUALADA & SM 44. Al Golf Barcelona
10 h i 12.30 h PASSEJADA MODERNISTA AMB VERMUT. Sortida de la pl. de l’Ajuntament
11.30 h CONTES DE FESTA MAJOR: ”Contes per fer-se un tip de riure”, a la Biblioteca Central d’Igualada
13.30 h VERMUT del Ball de Sant Miquel i Diables d’Igualada. A l’espai Territori Festiu - Pati Vila
16 h Concentració d’andròmines DE CAP AL REC
18 h 4a Baixada d’andròmines. Inici a l’av. de Gaudí cantonada amb c. Milà i Fontanals
16.15 h ELS GEGANTS VISITEN LA GENT GRAN. Al Centre de dia Montserrat, Residència Igualada i l’Estada
19 h VERSOTS I BALL PARLAT. A la plaça de l’Ajuntament.
19 h PROJECCIÓ DE CINEMA AMATEUR IGUALADÍ. A la sala d’actes de la Biblioteca Central d’Igualada
19 h TEATRE: “A L’ARMARI I AL LLIT AL PRIMER CRIT”. Al Teatre Municipal l’Ateneu (vegeu venda d’entrades)
19 h OBERTURA DE LA FIRA D’ATRACCIONS, av. Catalunya i c/ de França,
20 h TEATRE D’HUMOR: “La Quarta Via” de T-Atraco Teatre, al Teatre de l’Aurora (vegeu venda d’entrades)
20 h ACTUACIONS DE LLUÏMENT I BALLS PARLATS. A la plaça Pius XII
20 h Concert de la BANDA DE MÚSICA D’IGUALADA. Al claustre de l’Escola Pia
20.30 h PARTIT DE RUGBI. Al camp de futbol de les Comes
21 h SOPAR POPULAR. A l’espai Territori Festiu – Pati Vila
21.30 h EL PREGÓ DE LA FESTA MAJOR. A la plaça de l’Ajuntament
22 h CONCERT de CRIS JUANICO. A la plaça de l’Ajuntament
22 h TAST AL REC – BARRAQUES. A l’espai de barraques, carrer Dr. Joan Mercader
22 h IMPROSHOW. A l’espai Territori Festiu – Pati Vila
23 h COLL@NADA SOUND SYSTEM, a l’espai Territori Festiu – Pati Vila
23.30 h CORREFOC, des de la pl. de Sant Miquel. Acte amb foc
00 h Concert GOLDEN BEAT. A la plaça de la Creu
00 h MAYTE MARTÍN presenta “Cosas de dos”. A la plaça de Cal Font
IGUALADA JOVE EN CONCERT 01.30 h VIRGI. 03 h PSYCHODROME. A l’espai de barraques, c/ Dr. Joan Mercader
DISSABTE 26
9.45 h ELS GEGANTS VISITEN LA GENT GRAN. A la Llar del Sant Crist, Pare Vilaseca i Clínica Sant Josep
10 h i 12.30 h PASSEJADA MODERNISTA AMB VERMUT. Sortida de la pl. de l’Ajuntament
10 h XXXVIII CAMPIONAT DE TENNIS DE TAULA. Al pavelló de les Comes
10.30 h CAMPIONAT DE PARTIDES RÀPIDES D’ESCACS. A l’Ateneu Igualadí
11 h CAMPIONAT DE FUTBOLÍ DE FESTA MAJOR. A la Penya (c/ de Sant Magí)
11.30 h QUE FACIN EL DINAR, TU A JUGAR! A la rambla de Sant Isidre
12 h TIRADES POPULARS DE BITLLES CATALANES. A la plaça de l’Ajuntament
12.30 h FES-TA EL DINAR. A la rambla de Sant Isidre
18 h FUTBOL: XIV TROFEU AVI FESTA MAJOR. Al camp de futbol de Les Comes
18 h FUTBOL femení: PARTIT FESTA MAJOR. Al camp de futbol de les Comes
18.30 h CERCAVILA TRADICIONAL. Des del c/ de Santa Maria fins a la pl. Ajuntament. Acte amb foc
A continuació VERSOTS I BALL PARLAT DEL BALL DE DIABLES D‘IGD. A la pl. de l’Ajuntament. Acte amb foc
20 h PARTIT DE FUTBOL – Memorial Drs. Botet. Al camp de futbol de Les Comes
21 h TEATRE. TWO LADIES OR NOT TWO LADIES, al Teatre Municipal l’Ateneu
21 h TEATRE D’HUMOR: “La Quarta Via”, al Teatre de l’Aurora (vegeu venda d’entrades)
21.30 h SOPAR DE CERCANIT. A la plaça de Sant Miquel (vegeu venda d’entrades)
22 h VINE A BALLAR, amb el grup SOM-HI BAND. A la plaça de l’Ajuntament
23 h CERCANIT amb la Bandarra Street Band. Des de la pl. de Sant Miquel fins al Pati Vila
FESTIVAL IGUALADA ROCK CITY’17. A la pl. de la Creu
23 h VIVA BELGRADO. 00 h QUAOAR. 1 h ‘77 SEVENTY SEVEN. 2.15 h CRISIX.
00 h Concert de JoKB. A la plaça de Cal Font
1 h Concert de DOCTOR PRATS. A la plaça de Cal Font
IGUALADA JOVE EN CONCERT. Al l’espai de barraques, c/ Dr. Joan Mercader
1.30 h LA BAMBULA. 3 h LA BANDA BIRUJI. 4.30 h DJ ROCA
1 h Concerts de XILLONA, SARA HEBE, ASCENSA FURORE i PD’S ELS OUS. A l’espai Territori Festiu – Pati Vila
DIUMENGE 27
8 h MATINADES. Pel nucli antic de la ciutat
9 h CERCAVILA D’ANADA A OFICI Des de rbla. Sant Isidre. Acte amb foc
10 h OFICI SOLEMNE EN HONOR A SANT BARTOMEU. A la basílica de Santa Maria
A la sortida, lliurament de l’ESTAMPA DE SANT BARTOMEU,
Seguidament, TRADICIONALS ESPADATS, REPIC DE CAMPANES des de la basílica i CERCAVILA
D’ENTRADA A PLAÇA del seguici popular. Des de la pl. del Bruc. Acte amb foc
10 h XVI CAMPIONAT DE BITLLES CATALANES. Al camp de bitlles del poliesportiu les Comes
12.15 h INICI DE L’EXHIBICIÓ CASTELLERA. A la plaça de l’Ajuntament
18 h SARDANES amb l’Orquestra MARAVELLA. A la rambla de Sant Isidre
18 h PARTIT DE FUTBOL DE FESTA MAJOR. Al camp de futbol de les Comes
18 h GISELA Y EL LLIBRO MÁGICO, al Teatre Municipal l’Ateneu (vegeu venda d’entrades)
18 h ESPAI XARXA amb TOP TEN CIRC, al carrer de Sant Jordi
19 h ESPAI DE JOCS amb els JOCS TRONATS, a la plaça de Sant Miquel
19.30 h RETORN DEL SANT. Recorregut: pl. del Bruc, c/ de Santa Maria i c/ del Roser. Acte amb foc
20 h CONCERT DE FESTA MAJOR amb l’ORQUESTRA MARAVELLA. A la plaça de l’Ajuntament
20.30 h ESTIRA FORT. A la rambla de Sant Isidre
21 h TEATRE D’HUMOR: “La Quarta Via” de T-Atraco Teatre. Al Teatre de l’Aurora (vegeu venda d’entrades)
LA REVETLLA POPULAR DE LES PLACES
22 h Concert de PAWN GANG A la plaça de Cal Font
22 h ZONA DE BALL. A la pl. del Pilar
22.30 h SMOKING STONES. A la plaça de la Creu
22.30 h JAM JAMAICA ALL-STARS. DJ. Miquel Llansana, a la rambla de Sant Isidre
23 h ESPAI XARXA: POP PER XICS. Al c/ de Sant Jordi
23.15 h ELS GEGANTS VAN DE REVETLLA. A diverses places del centre
00 h Concert de BIG MOUTHERS. A la plaça de la Creu
00 h VA PARIR TOUR. A la plaça de Cal Font
00 h ESPAI DE BALL amb l’ORQUESTRA MARAVELLA. A la plaça de l’Ajuntament
00 h LA TAL presenta INCREDIBLE BOX. A la plaça de Pius XII
00 h Concert d’ESNE BELTZA, LÁGRIMAS DE SANGRE i MASCARATS. A l’espai Territori Festiu – Pati Vila
IGUALADA JOVE EN CONCERT 1.30 h EKO BAND. 3 h PACHAWA SOUND. A l’espai de barraques
DILLUNS 28
De 10.30 a 13.30 h JORNADA DE PORTES OBERTES. A Unicoop Cultural (c/ Aurora, 80)
12 h LA TRESCA I LA VERDESCA presenta HISTÒRIES D’AIGUA. A la plaça de l’Ajuntament
19 h CERCAVILA MENUDA Des de la pl. Cal Font. Acte amb foc
19.30 h CANTADA D’HAVANERES “SON DE L’HAVANA”. A l’amfiteatre del parc de l’Estació Vella
19.30 h TEATRE D’HUMOR: “La Quarta Via” de T-Atraco Teatre. Al Teatre de l’Aurora (vegeu venda d’entrades)
20 h BALLADA DE SARDANES amb la COBLA PRINCIPAL DE TERRASSA. A la rambla Sant Isidre
23 h PIROMUSICAL. Al Parc Central (av. de Catalunya)
23.45 h EL TONET I LA CONXITA SE’N TORNEN A LA FEINA I ADÉU-SIAU FESTA. Pl. de l’Ajuntament.
1 h TRADICIONAL PUJADA DE CADIRES AL CLEIN. A la rambla Sant Isidre

PROGRAMA D’ACTES
Es reparteix bústia a bústia, a partir de la primera setmana
d’agost. L’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament OAC, la
Biblioteca Central d’Igualada, el Punt d’Informació Cultural del
c/ de Garcia Fossas i les oficines de Promoció Cultural de la pl.
de Sant Miquel, 12, disposaran de més exemplars.

IMATGERIA FESTIVA DE LA CIUTAT
Es podrà visitar una part de la imatgeria de la ciutat del dijous
24 d’agost al dilluns 28 d’agost al vestíbul de l’Ajuntament,
sempre que no estiguin fent alguna sortida.

PER A UNA FESTA NETA,
UTILITZEM ELS CONTENIDORS!
El Departament de Medi Ambient, Energia i Sostenibilitat, pretén aconseguir una
ambientalització sostenible en aquesta
edició de la Festa Major, mitjançant la
presència d’una agent cívic en diferents
actes, per tal d’informar i sensibilitzar
sobre la reducció i la correcta gestió dels
residus.
El Departament de Medi Ambient, Energia
i Sostenibilitat de l’Ajuntament d’Igualada
ha previst la seva distribució en els diversos punts festius. Usa’ls! La teva
col·laboració és imprescindible.

TRÀNSIT DE VEHICLES
La rambla de Sant Isidre es tallarà al trànsit des de les 19 hores
del dijous 24 d’agost fins a les 2 h del dimarts 29 d’agost i en
els actes puntuals que s’hi desenvolupin. També es tallarà el
trànsit en els carrers i places quan les activitats programades
dins la festa ho requereixin.
Recordem que cal respectar les senyalitzacions de prohibició
d’aparcament per al bon funcionament dels actes, les cercaviles i el correfoc.

HORARIS DIVERSOS ESPAIS CULTURALS
Museu de la Pell. De dimarts a divendres de 10 a 14 h. Caps de
setmana i festius d’11 a 14 h. Tots els dilluns tancat.
Biblioteca Central. Matins, de dimarts a divendres: de 10 a 13 h
Tardes, de dilluns a divendres: de 17 a 20.30 h
Punt de difusió cultural i turística - Sala d’Exposicions. De dimarts a divendres de 19 a 21 h i dissabtes i diumenges d’11 a 14
i de 18 a 21 h

