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Benvolguts/udes igualadins i igualadines,

Ja tornem a tenir aquí una de les nostres celebracions més es-
timades i esperades i, sens dubte, la nostra festa més gran: per 
durada, volum d’activitats programades i l’enorme quantitat de 
persones i entitats que s’hi involucren.

En aquest programa podreu comprovar que, sigui quina sigui 
la vostra edat i siguin quins siguin els vostres gustos, la Festa 
Major d’Igualada té propostes per a vosaltres. Música, tradició, 
cultura, esports, propostes esbojarrades i molta diversió; de-
senes d’activitats per als joves i per als no tan joves, però totes 
amb un denominador comú i és que cadascuna d’elles és un 
reflex de com som els igualadins. 

Ens estimem allò que sentim com a nostre, tot allò que ens recorda que som part 
d’una Igualada amb més de mil anys d’història i que avui és una ciutat orgullosa de ser 
com és: activa, dinàmica, inquieta i diversa. Per això, aquesta és la vostra festa i volem 
que la visqueu i en gaudiu. Amb tot l’entusiasme, però també amb responsabilitat i 
civisme.

La Festa Major és, sens dubte, el moment àlgid en què les entitats igualadines mos-
tren tota la seva força. I és que la nostra és una ciutat amb una riquíssima vida cultural, 
amb persones i col·lectius de tota mena que fan que, durant tot l’any, però especial-
ment en aquestes dates, Igualada bategui amb molta força. Gràcies, per tant, a tots 
aquells que contribuïu a fer-ne una ciutat tan viva.

Us desitgem una molt bona Festa Major!

Marc Castells i Berzosa
Alcalde d’Igualada 
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Gru 3, El meu dolent preferit 
 21 d’agost a 1/4 de 10 del vespre 
Cinema sota els estels al Parc Central 

Va Parir Tour de Ràdio Flaixbac
26 d’agost a les 12 de la nit
a la plaça de Cal Font

Marina Rossell  
Cançons de La Resistència & 
Moustaki
24 d’agost a 2/4 d’11 de la nit
a la plaça de Cal Font

Anxovetes  
27 d’agost a 2/4 de 8 de la tarda
a l’amfiteatre del parc de l’Estació Vella

Txarango
24 d’agost a 2/4 de 12 de la nit
al Parc Central

Destacats 2018

Immortal (Bruno Oro)
25 d’agost a les 9 del vespre
al Teatre Municipal l’Ateneu 

Piromusical al Parc Central
27 d’agost a les 11 de la nit
al Parc Central

Núria Graham  
Does it ring a bell?
25 d’agost a a les 12 de la nit
carrer Dr. Mercader

La Principal de la Bisbal  
26 d’agost a les 8 de la tarda concert
i a les 12 de la nit ball
a la plaça de l’Ajuntament

Where Natural English happens

kidsandus.es
Kids&Us Igualada · C/ Santa Caterina, 28 (Baixos) · 08700 Igualada

T. 938 040 866 · igualada@kidsandus.es

T’agradaria conèixer millor el nostre mètode? 
Truca o envia un e-mail al nostre centre i t’informem!

Anglès a partir d’1 any

Matrícules obertes
Curs 2018-2019
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Durant el matí, PENJADA DE
DOMASSOS DEL SEGUICI POPULAR
a diversos carrers i places del centre. 

6 h ENGALANAMENT FESTIU
DELS CARRERS amb tot tipus de gar-
landes per crear un ambient de festa ma-
jor, amb voluntariat de la ciutat.
Ho coordina: la FESTHI.
A la rambla de Sant Isidre, rambla Ge-
neral Vives, carrer Argent, pl. Pius XII i 
pl. del Bruc.

10 h VIII TROFEU CIUTAT 
D’IGUALADA D’ORIENTACIÓ 
JORNADA D’INICIACIÓ
Dos circuits molt senzills per poder-se 
iniciar individualment o en família en les 
curses d’orientació pel centre de la ciu-
tat. Gratuït.
Ho organitza: Escola Esportiva CERRR 
Igualada.
A la plaça Pius XII 

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

18 h INAUGURACIÓ DE 
L’EXPOSICIÓ ‘AQUALATA
ANTIQUA’ DE LAIA PÉREZ
Recull de fotografies del nucli antic 
d’Igualada que produeix una harmonia 
entre allò antic i allò modern, que con-
fereix a la ciutat una bellesa enigmàtica. 
Al Casal Popular d’Igualada, el Foment.

18.30 h TABALADA
A càrrec de les diferents colles de percus-
sió de la ciutat. No deixis el tabal a casa!
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada.
Recorregut: pl. de Cal Font, carrer de 
Sant Magí, rambla de Sant Isidre, carrer 
Custiol i pl. de Pius XII

19 h PRESENTACIÓ DEL
LLIBRE: JOINA I LES FONTS 
D’IGUALADA, de Darius Solé i Íria 
Gianzo, il·lustradora. En set fonts de la 
ciutat, una intrèpida detectiu ressegueix 
la tradició industrial, popular i festiva 
cercant la resposta a fets extraordinaris. 
Un llibre per a mares i pares que volen 
explicar “llegendes” als seus fills.
La presentació comptarà amb la narració 
de la contista Mònica Torra.
A la Biblioteca Central d’Igualada

19 h INAUGURACIÓ DE 
L’EXPOSICIÓ ‘EL GRAN DESFILE 
DEL FUEGO’
‘El Gran Desfile del Fuego’ va ser una cer-
cavila de dracs i balls de diables que es va 
celebrar l’any 1957 a Granollers, durant el 
marc de les Fires de l’Ascensió. L’exposició 
ha estat produïda per l’Associació granolleri-
na l’Olla dels Pobres. Visita comentada a càrrec 
de Paco Cruz, membre de l’Olla dels Pobres i 
de l’historiador igualadí Daniel Vilarrúbias. 
Ho organitzen: Casal Popular d’Igualada, 
el Foment i FESTHI.
Al Casal Popular d’Igualada, el Foment. 

19.30 h TAST DE LA POMADA
Vine a tastar la pomada de Festa Major!

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

20 h PREGÓ d’inici de la Festa Major 
de la Coll@nada
“Igualadiníssim el pregó pregó” a càrrec 
de la pubilla i l’hereu del 2017 i les colles 
de la Festa. Un gran espectacle sorpresa 
per donar un inici de paròdia a les festes.
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada.
A la plaça Pius XII

20 h VINE I PARTICIPA EN LA 
DECORACIÓ DEL CARRER SANT 
SIMPLICI
El carrer Sant Simplici d’Igualada al cor 
de la ciutat es vol vestir de festa. Els co-
merciants us conviden a col·laborar-hi. 
Ho organitza: Assoc. de comerciants del 
carrer de Sant Simplici.
Al carrer de Sant Simplici

21 h ACTE SIMBÒLIC PRESOS 
POLÍTICS
Comencem la Festa Major sense oblidar 
que no hi és tothom.
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada
Recorregut: pl. Pius XII, carrer de 
l’Argent, rambla de Sant Isidre, carrer 
Custiol, pl. de Pius XII 

22 h SOPAR D’INICI DE FESTES
Inaugurem el Territori Festiu i la Festa 
Major amb un sopar de colles i amigues 
de la festa.
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada. 
A la pl. de Pius XII

Dilluns 20
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Dimarts 21

11 h DE L’ANTIC HOSPITAL 
DE SANT BARTOMEU AL 4D 
HEALTH D’IGUALADA 
Visita guiada a l’antic hospital d’Igualada, un 
edifici emblemàtic que ha marcat els mo-
ments més importants de la vida de molts 
igualadins. Un edifici que desapareixerà del 
paisatge urbà a finals d’aquest any. Visites a 
càrrec de David Martínez, guia del Depar-
tament de Promoció Cultural, amb qui es 
farà un recorregut per l’interior de l’hospital. 
Explicarem els orígens de l’hospital medie-
val de Sant Bartomeu fins a l’actualitat. La 
segona part de la visita està dedicada a 
les instal·lacions del 4D Health: Un centre 
pioner en la simulació hospitalària. Durada 
aproximada: 2 hores. Gratuït: vegeu re-
serva d’entrades. Aforament limitat.
Al Passeig Verdaguer cantonada amb 
Cardenal Vives

11.30 h COLL@NADETA
Activitats de tota mena per a la canalla.
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada.
A la plaça de Pius XII

12 h PRESENTACIÓ DEL NOU 
VESTUARI DE LA SALERO I 
LA SALERETA, LA TABALERA, 
L’ESTAMPA I LLIURAMENT DE 
LA CIUTAT
L’estampa és a càrrec del fotògraf igualadí 
Carles Aguilera Berzosa.
L’entitat portadora del penó serà enguany 
l’entitat Creu Roja, amb motiu del 75è 
aniversari. La Tabalera serà Claire Jiménez 
Newman
Al saló de sessions de l’Ajuntament

17 h JOCS BÈSTIES
Proves esbojarrades per a totes les edats 
amb activitats com cursa de nadons, apila-
ment de caixes, curses de sacs i moltes més.
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada.
Al carrer del Rec

17.30 h CURSA DE LA SÍNDRIA
Puja la muntanya del Pi amb una síndria 
als braços
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada.
Al carrer del Rec

18 h IGUALADÍ DE FERRO 
Aigua, fang i males herbes són alguns dels 
obstacles que hauràs de superar per de-
mostrar que ets un bon igualadí. Edat mí-
nima 14 anys.
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada.
Al carrer del Rec

1830 h Inauguració de l’exposició 
QUAN L’ESPORT ERA UN
DIVERTIMENT
Mostra fotogràfica i documental dels esports 
que es practicaven a la ciutat d’Igualada 
durant la primera meitat del s. XX. Roman-
drà oberta fins al dia 20 de setembre.

Ho organitzen: Arxiu Comarcal de l’Anoia i 
Biblioteca Central d’Igualada.
A la sala d’exposicions de la Biblioteca 
Central d’Igualada

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 ge-
gants, capgrossos i dracs.
Ho organitzen: Associació Cultural Desso-
ta i Diables d’Igualada.
Al pati de la Casa de la Festa del Museu 
de la Pell
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18.30 h TEATRE DE L’AURORA
MICROTEATRE: “Xiques” amb diversos 
artistes locals i comarcals. 5 espectacles 
curts creats per artistes de l’Anoia. 5 
espais poc habituals de l’Aurora i per a 
pocs espectadors. 4 funcions diàries de 
cada espectacle. Per la Festa Major, vine 
al Xiques, pica una mica i no et perdis 
res. De les 18.30h a les 21.30 h (20 fun-
cions diàries).
A diferents espais poc habituals del Tea-
tre de l’Aurora (vegeu venda d’entrades).

19 h TABALADA MENUDA 
Tots els nens i nenes hi poden participar 
amb un tabal (en companyia d’una perso-
na adulta).
Coordinat pels GRALLERS D’IGUALADA 
Recorregut: carrer Dr. Joan Mercader, pl. 
de la Creu, carrer de Garcia Fossas, rambla 
de Sant Isidre, carrer Custiol, pl. Pius XII, 
carrer de Santa Maria i pl. de l’Ajuntament.

19.30 h Inauguració de l’exposició 
JOSEP RAMON I GUMÀ, UN 
HOME PER IGUALADA
Homenatge a l’igualadí Josep Ramon i 
Gumà, arrelat des dels inicis al barri de 
Xauxa (carrer de Sant Ignasi), de què va es-
devenir cònsol de les festes i regidor dels 
primers ajuntaments democràtics. Impul-
sà i assentà moltes de les nostres celebra-
cions. Fins al 9 de setembre.
Ho organitza: Comissió d’homenatge 
amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada
A la Sala Municipal d’Exposicions

20 h TAST DE LA PÓLVORA, amb les 
colles Diables d’Igualada, Mal Llamp, Petits 
Diables i Pixapólvora. Acte amb foc (vegeu 
recomanacions per als actes amb foc)
A la plaça de l’Ajuntament

21.15 h CINEMA SOTA ELS ES-
TELS AL PARC CENTRAL
GRU 3, EL MEU DOLENT PREFERIT 
(Animació) 90 min. (versió en català)
El Gru s’ha quedat sense feina. No obs-
tant això, ara s’enfronta a altres proble-
mes més importants. I és que coneixerà 
el seu germà bessó Dru i haurà de deci-
dir si està preparat per continuar la tra-
dició familiar i unir-s’hi per dur a terme 
un últim cop criminal. Un festí de ritme 
i bon humor. 
Podeu seure a la gespa, portar cadires, 
fer pícnic i gaudir de la pel·lícula amb 
tota la família.
Al Parc Central

Dimarts 21

21.30 h TRIA DE L’HEREU I LA 
PUBILLA 
Tradicional tria de la pubilla i l’hereu de la 
Coll@nada. Un gran espectacle/concurs 
per als més atrevits.
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada.
A la pl. de Pius XII

22 h FESTIVAL RRRREC Concert de 
MAZONI i ENRIC MONTEFUSCO 
Activitat organitzada conjuntament amb 
l’Associació La MaCa i El Gest
Al Teatre Municipal l’Ateneu (vegeu ven-
da d’entrades)

Després de consolidar-se com un dels 
grans noms de l’escena pop a Catalunya, 
Mazoni (Jaume Pla) sorprèn amb un nou 
disc, ‘Carn, os i tot inclòs’ (Bankrobber, 
2017), on torna a l’essència de la cançó.
Un viatge cap al cor de les cançons per 
mostrar-ne allò que n’és imprescindible: 
la melodia i la lletra.
El que en una altra vida va ser líder del 
mític grup de rock alternatiu Standstill, 
Enric Montefusco actuarà per primera 
vegada a Igualada, presentant la seva 
nova aventura en solitari amb el disc, 
‘Meridiana’ (2016). Una vista enrere a 
les arrels, l’essencial i l’autèntic.

WOMAN

W
O
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WOMAN
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A diferents espais poc habituals del Tea-
tre de l’Aurora (vegeu venda d’entrades).

19 h O-BIRRING
Cursa d’orientació esbojarrada on la cer-
vesa juga un paper especial.
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada
A la plaça de Pius XII

19 h ELS CAMINS DE LA
PARAULA. CONFERÈNCIA
INSTITUCIONAL. 
DIÀLEG ENTRE FELIU
FORMOSA I JOAN SELLENT
Feliu Formosa (Sabadell, 1934), igualadí 
d’adopció, és poeta, assagista, traductor 
i professor de l’Institut del Teatre de la 
Diputació de Barcelona. Ha estat direc-
tor teatral i actor i ha rebut diversos pre-
mis i distincions.
Joan Sellent, (Castellar del Vallès, 1948) és 
un dels traductors més prolífics i recone-
guts de Catalunya. Llicenciat en filologia 
catalana a la UAB va completar els seus 
estudis amb un màster en traducció li-
terària a la Universitat de Manchester.
Al saló de sessions de l’Ajuntament

19 h ACOMPANYA LA
IMATGERIA FESTIVA 
des de la Casa de la Festa a la plaça 
de l’Ajuntament. Amb la participació 
del drac i les víbries d’Igualada, portats 
pels Diables d’Igualada; el Bufarot, pe-
tit drac d’Igualada, portat pels Petits 
Diables d’Igualada; el Voraxcis del grup 
Mal Llamp; els gegants de la colla del 
Bisbalet; el Tonet, la Conxita i els gegan-
tons; 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.

Recorregut: carrer Dr. Joan Mercader, 
baixada de Sant Nicolau, carrer Pare 
Tous Soler, carrer de Sant Simplici, pl. 
de la Creu, carrer de Garcia Fossas, ram-
bla de Sant Isidre, carrer de Custiol, pl. 
Pius XII, carrer de Santa Maria i pl. de 
l’Ajuntament.

Dimecres 22

11 h DE L’ANTIC HOSPITAL 
DE SANT BARTOMEU AL 4D 
HEALTH D’IGUALADA 
(Vegeu inscripcions al final del programa 
- Aforament limitat.) 
Al passeig Verdaguer cantonada amb 
Cardenal Vives

12 h LA FAMÍLIA A TAULA
Jocs de taula a la fresca en família.
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada
A la plaça de Pius XII

17 h i 18 h NO EM TOQUIS ELS 
OUS!
Empaita el gall i la gallina pels carrers del 
centre.
17 h Versió per als més menuts (de 5 a 
13 anys)
18 h Versió XXL (a partir de 14 anys) 
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada
A la pl. de Pius XII

18.30 h TEATRE DE L’AURORA
MICROTEATRE: “Xiques” amb diversos 
artistes locals i comarcals. De les 18:30h 
a les 21:30h (20 funcions diàries).
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20 h Concert de LA JOVE
ORQUESTRA SIMFÒNICA DE 
L’ANOIA 

Concert per a violí i orquestra Op.61 de 
L.v. Beethoven 
Pompa i Circumstancies Op.39 núm.1 
d’Edward Elgar
Danzón núm.2 de Arturo Marquez
Violí solista: Maria Florea Sitjà
Director: Josep Miquel Mindán 
Al Teatre Municipal l’Ateneu (vegeu 
venda d’entrades) 

20.30 h ARRIBADA DE LA
CERCAVILA D’IMATGERIA
Balls de lluïment. Presentació dels Petits 
Gegants de la Ciutat, obra d’Aitor Calle-
ja, i lliurament del ram a la geganta, per 
part de l’alcalde Marc Castells i Berzosa. 
d’Igualada. A continuació, presentació 
del nou Ball de Gitanes d’Igualada.
Presentació a càrrec de la Salero i la Sa-
lereta
A la plaça de l’Ajuntament

21.30 h OPERACIÓ CIGRÓ 
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 Concert de la COBLA
ALMOGAVARENCA. 
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 

00 – 2 h DISCO CIGRÓ 
Amb PDs del panorama musical igualadí 
i festa!
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada
A la plaça de Pius XII

Dimecres 22 Exposicions
Fins al 2 de setembre
Josep Guinovart. Gravar és 
esgarrapar
Exposició emmarcada en l’Any Guinovart. Un 
recorregut cronològic per l’obra de Josep Gui-
novart i un apropament a les diferents tècni-
ques d’estampació amb què va treballar.
Ho organitza: Ajuntament d’Igualada-
Museu de la Pell en col·laboració amb 
la Fundació Espai Guinovart Agramunt.
Exposició Museu de la Pell d’Igualada 
(consulteu horaris del Museu)

Fins al 2 de setembre
Exposició solidària de pintures 
d’Antoni Jorba a benefici de 
Mans Unides.
Nau de les encavallades del Museu de 
la Pell. Espai Cub.
L’Espai Cub del Museu de la Pell acull una 
exposició solidària del dissenyador i pin-
tor igualadí, les aportacions de la qual la 
família de l’artista posarà a disposició del 
projecte de Mans Unides: «Accés a l’aigua 
potable en comunitats rurals de la regió 
de Qara (Togo), fase sexta».
Ho organitzen: Ajuntament d’Igualada-
Museu de la Pell i família Jorba.

Del 21 d’agost al 20 de setembre
L’esclat sonor de la festa - 10 
anys dels Trabucaires d’Igualada 
(2008-2018)
‘Els Voladors’ celebren enguany el 
desè aniversari com a colla. Han estat 
10 anys plens d’activitat, amb sortides 
arreu del país i, especialment, a la Fes-
ta Major d’Igualada. Aquesta exposició 
pretén repassar aquesta trajectòria i la 
contribució de la colla a la cultura po-
pular i al patrimoni local.
Al vestíbul de la Biblioteca Central 
d’Igualada

La resta d’exposicions que s’inauguren 
durant la Festa Major surten al programa 
cronològicament.
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11 h DE L’ANTIC HOSPITAL 
DE SANT BARTOMEU AL 4D 
HEALTH D’IGUALADA 
(Veure inscripcions al final del programa 
- Aforament limitat.) 
Al Passeig Verdaguer cantonada amb 
Cardenal Vives

11 h i 12 h CONTES DE FESTA 
MAJOR
L’oca d’or, a càrrec d’Albert Estengre
Aquest era un noi que corria i corria per-
què la gent no li agafés el seu tresor: les 
plomes de la seva oca, una oca d’or!
Doble sessió, aforament limitat. Reco-
manat per a infants a partir de 4 anys.
A la sala d’actes de la Biblioteca Central 
d’Igualada

12 h TRONADA d’inici de Festa Major
A càrrec d’Els Voladors, trabucaires 
d’Igualada. Acte amb foc (vegeu reco-
manacions per als actes amb foc) 
A la rambla de Sant Isidre

12.30 h TRASLLAT DE SANT 
BARTOMEU des de l’església del 
Roser a la basílica de Santa Maria, on es 
cantaran els goigs.
Hi participen: la Tabalera; els Voladors, els 
Trabucaires d’Igualada; els Moixiganguers 
d’Igualada; el Ball de Sant Miquel i els Dia-
bles, d’Igualada; els Gegants de Sant Ignasi; 
els Gegants de la Font Vella; els Gegants 
Vells d’Igualada; l’Àliga d’Igualada; el Ball de 
Cercolets d’Igualada; el Ball de Pastorets 
d’Igualada; el Ball de Bastons d’Igualada; els 
portants d’honor, la imatge de Sant Barto-
meu, i la Banda de Música d’Igualada.
Ho organitza: La FESTHI. 
Recorregut: carrer del Roser, pl. de Pius 
XII, carrer de Santa Maria i pl. del Bruc.
Acte amb foc (vegeu recomanacions per 
als actes amb foc)

13 h VERMUT DE LA TRONADA
Després de la Tronada i el trasllat del sant 
vine a fer el vermut al Casal Popular.
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada.
Al Casal Popular el Foment

18.30 h TEATRE DE L’AURORA
De les 18:30h a les 21:30h (20 funcions 
diàries). MICROTEATRE: “Xiques” amb 
diversos artistes locals i comarcals. 
A diferents espais poc habituals del Tea-
tre de l’Aurora (vegeu venda d’entrades).

19 h INAUGURACIÓ DE LA
PLACA ORÍGENS D’IGUALADA
Inauguració teatralitzada de la restitució 
de la inscripció esculpida en pedra l’any 
1974, que recorda els orígens de la ciu-

tat d’Igualada, amb el monjo Guitard de 
Sant Cugat.
A la plaça Pius XII

19.30 h VESPRES EN HONOR 
A SANT BARTOMEU I TOC DEL 
TABAL
Vespres solemnes de Sant Bartomeu 
presidides per Mn. Eduard Flores, rector 
“in solidum”
Ho organitzen: Parròquia de Santa Maria 
i FESTHI
A la basílica de Santa Maria

19.30 h Concert de la
BANDA DE MÚSICA 
D’IGUALADA, dirigida per Concepció 
Ramió, amb un repertori de sardanes. 
Al nou passatge de la plaça Cal Font al 
carrer del Clos 

20 h VERSOTS I BALL PARLAT 
del Ball de Sant Miquel i els Diables, 
d’Igualada
A la plaça de l’Ajuntament. 

20 h CAMIONET A LA FESTA
El Camionet a la Festa ens recorda pas-
sejant per la ciutat que ja estem de festa! 
Amb  actuació musical sobre el camionet.
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada.

Dijous 23
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0 -2 h LA FESTA DE
“LA PASSACALLE” 
Batalla salvatge de
punxa discos de diferents
estils que ens amenitzaran
la festa fins a les dues de la
matinada!
Ho organitza: Assoc. Juvenil
La Coll@nada.
A la plaça de Pius XII

0 – 2 h ACTUACIÓ
DE LO PUTO CAT 
Aquest DJ amb cara de calavera i barre-
tina ha guanyat moltíssima popularitat, 
arran dels seus sorprenents «remixos» 
de cançons catalanes. Suposant una re-
volució musical a casa nostra. 
Ho organitza: El Casal Popular d’Igualada, 
el Foment.
A la rambla de Sant Isidre

21.30 h EL “PREGROC” DE LA 
FESTA MAJOR
A la plaça de l’Ajuntament

22 h La “PASSACALLE”, vigília del 
sant.
Hi participen: la Tabalera; els Voladors, 
els Trabucaires d’Igualada; el Ball de 
Sant Miquel i els Diables, d’Igualada; 
els Moixiganguers d’Igualada; els Ge-
gants Vells d’Igualada; el Ball de Cer-
colets d’Igualada; el Ball de Pastorets 
d’Igualada; el Ball de Bastons d’Igualada, 
i la Banda de Música d’Igualada.
Els homenatjats són: l’alcalde de la ciutat, el 
regidor de Promoció Cultural, la consellera 
d’Empresa i Coneixement, la consellera de 
Salut, la Salero de la ciutat, portants d’Honor 
de Sant Bartomeu, les Juntes de l’Ateneu 
Igualadí i del Casal Popular el Foment i 
l’Associació juvenil la Coll@nada.
Ho organitza: la FESTHI

Recorregut: pl. de l’Ajuntament, carrer 
de l’Argent, pl. de la Creu, carrer de Gar-
cia Fossas, rambla de Sant Isidre, carrer 
d’Òdena, carrer de Sant Pau, carrer del 
Vidre, carrer de Sant Jordi, pl. del Rei 
Neptú, carrer de la Soledat, pl. del Rei 
Neptú, carrer del Roser i pl. de Pius XII.
Acte amb foc (vegeu recomanacions per 
als actes amb foc)

22.30 h Concert a càrrec de
la COBLA DELS SONS
ESSENCIALS
La Cobla Catalana dels Sons Essencials 
és una formació que arrenca de la tra-
dició del Mediterrani i els ritmes ètnics 
per arribar als gèneres catalans amb alta 
dosi d’improvisacions i fantasies. 
A la plaça de l’Ajuntament

22.30 h La Cia TEATRE PER TU 
de l’Ateneu Igualadí presenta 
“L’HABITACIÓ DE VERÒNICA”, un thri-
ller d’Ira Lewin, un estrany malson en 
què es barreja realitat i fantasia i atrapa 
l’espectador en una inquietant història. 
Amb Mireia Morera, Cristina Lorenzo, 
Xavier Lladó i Francesc Torras. Direcció: 
Pep Vallès.
Al Teatre Municipal l’Ateneu (vegeu 
venda d’entrades)

Dijous 23
Euronics Igualada
 
La teva nova botiga de 
tecnologia i electrodomèstics 
al Carrer de Sant Carles 89
et desitja: 

Bona festa major! 

Segueix-nos a Facebook! 
@euronicsigualada el toc humà d’un món digital
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9.00 h XI TORNEIG DE GOLF 
CIUTAT D’IGUALADA & SM 44
Informació i inscripcions al club@anoia-
golfclub.net fins el 22 d’agost
Ho organitza Anoia Golf Club.
Al Golf Costa Daurada 

11 h DE L’ANTIC HOSPITAL 
DE SANT BARTOMEU AL 4D 
HEALTH D’IGUALADA 
(Vegeu inscripcions al final del programa 
- Aforament limitat.) 
Al passeig Verdaguer cantonada amb 
Cardenal Vives

13 h VERMUT DIABÒLIC 
Vermut diabòlic del Ball de Sant Miquel 
i els diables d’Igualada.
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada
A la plaça de Pius XII

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 músics.
Ho coordinen: Associació Cultural Des-
sota, petits Diables d’Igualada i Colla 
Gegantera del Bisbalet
Al Centre de dia Montserrat, Residència 
Igualada i l’Estada

16 h CONCENTRACIÓ 
D’ANDRÒMINES

18 h DE CAP AL REC - 5a BAIXA-
DA 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
A l’av. Gaudí amb carrer Milà i Fontanals

18 h MISSA FESTIVA en honor a 
Sant Bartomeu, escrita pel compositor 
Pol Requesens i Roca, presidida per Mn. 
Xavier Bisbal rector “in solidum”. Farà 
l’homilia el Pare Josep Morros, escolapi 
igualadí.
Ho organitzen: la parròquia de Santa 
Maria d’Igualada i la FESTHI
A la basílica de Santa Maria

19 h PROCESSÓ DE SANT
BARTOMEU 
La Tabalera; els Voladors, Trabucaires 
d’Igualada; els Diables d’Igualada, el Drac 
d’Igualada i la Víbria d’Igualada; el Ball de 

Sant Miquel i els Diables, d’Igualada; els 
Moixiganguers d’Igualada; els Gegants 
Vells; els nanos d’Igualada i els Gegants 
de la Ciutat amb els grallers de Desso-
ta; l’Àliga d’Igualada; Bitrac Dansa amb 
el Ball de Cavallets d’Igualada, acompa-
nyats pels grallers de Santa Madrona; 
el Ball de Cercolets d’Igualada; el Ball 
de Pastorets d’Igualada; el Ball de Bas-
tons d’Igualada; les banderes de barris 
i gremis; portants d’honor; la imatge de 
Sant Bartomeu; la policia de mitja gala; 
el Penó de la ciutat a cavall amb els por-
tadors d’enguany, la Creu Roja; la Salero, 
les autoritats, la corporació municipal i la 
Banda de Música d’Igualada.
L’Associació Cultural Dessota gestiona 
la imatgeria municipal no de foc. 
Acte organitzat amb la col·laboració de 
la FESTHI
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Recorregut: pl. del Bruc, carrer de Santa 
Maria, pl. de Pius XII, carrer de Custiol, 
rambla de Sant Isidre, carrer de Garcia 
Fossas, pl. de la Creu, carrer de l’Argent, 
pl. de l’Ajuntament, carrer del Born i pl. 
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 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 h La Cia TEATRE PER TU 
de l’Ateneu Igualadí presenta 
“L’HABITACIÓ DE VERÒNICA”, amb 
Mireia Morera, Cristina Lorenzo, Xavier 
Lladó i Francesc Torras. Direcció: Pep 
Vallès.
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. Cata-
lunya i carrer de França, a continuació 
del Parc Central, fins al 27 d’agost

19.30 h LA XOCOLATADA D’EN 
TOMEU
Xocolatada per a la xicalla d’Igualada 
que espera el pas de la processó de Sant 
Bartomeu.
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada
A la rambla de Sant Isidre

21 h SOPAR POPULAR
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada
A la pl. de Pius XII

21 h TAST AL REC – BARRAQUES 
Vine a sopar amb les tapes i els tastets 
gastronòmics que ens proposen les dife-
rents barraques amb tapes a partir d’1,5 
€. Les Barraques 2018 estaran gestio-
nades per: Anoia Rugby Club, El Garbell, 
Rec on Fire, SEF Ateneu Igualadí, Progat, 
Club Atlètic Igualada, Softball Club Igua-
lada, Igualada Voleï Club, Unión Cultural 
Extremenya Anoia i Unión Deportiva 
Montserrat Igualada.
Horari de barraques de 21 a 06 h.
A l’espai de barraques, al carrer del Dr. 
Joan Mercader. 

22 h CORREFOC amb els Petits Dia-
bles i els Pixapólvora d’Igualada; el Grup 
Mal Llamp amb el Flameus; els Diables 
d’Igualada amb la Víbria Jove d’Igualada; 
els Cabrons i Bruixes de Centelles, i el Ball 
de Sant Miquel i els Diables, d’Igualada. 
Coordina el correfoc: Diables d’Igualada
Recorregut: pl. de Sant Miquel, carrer 
de Sant Jaume, carrer de Custiol, pl. del 
Pilar, carrer Nou, carrer de l’Alba, pl. de 
Sant Joan, travessia de Sant Domènech, 
pl. de Catarineu, carrer Creueta, carrer 
dels Traginers i pl. dels Traginers. 
Acte amb foc (vegeu recomanacions per 
un correfoc segur)

22.30 h Concert de MARINA
ROSSELL: CANÇONS DE LA
RESISTÈNCIA & MOUSTAKI 
Marina Rossell ens farà viatjar cap a les 
cançons que han mogut el món: “El Cant 
dels partisans francesos”, “Cant dels 
deportats”, “Paisatge de l’Ebre”, “Bella 
Ciao”, “Lili Marleen” o “Quanta guerra!” 
escrita per ella mateixa. Un recorregut 
que no oblida cançons com “El Metec”, 
“El Mediterrani”, “Millord” o els ‘Clàssics 
Catalans’. Amb Xavi Lloses/piano, Joan 
Motera/contrabaix i Núria Andorrà/per-
cussió. 
A la plaça de Cal Font
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23.30 h Concert de TXARANGO 
+ TERRATOMBATS.
TXARANGO és el grup amb repertori 
en català amb la carrera musical més 
consolidada a l’estranger. Ha girat per 
més de 23 països i quatre continents. 
Després de l’espectacular rebuda del 
seu tercer disc, “El cor de la terra”, farà 
els últims concerts d’aquesta gira nacio-
nal i internacional abans del seu comiat.

TERRATOMBATS. Després de 10 anys 
de carrera musical amb 5 discos, 2 premis 
Enderrock i un centenar de concerts arreu 
dels Països Catalans, els Terratombats tor-
nen a Igualada per celebrar-ho amb la seva 
rumba catalana, compromesa, crítica i caso-
lana.
Al Parc Central

00 h COLL@NADA SOUND 
SYSTEM
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada
A la plaça de Pius XII

1.30 h IGUALADA JOVE EN 
CONCERT
Concerts dels grups guanyadors del 
XI Certamen de grups de música jove 
d’Igualada 2017 organitzat pel Departa-
ment de joventut.
A l’espai de barraques, al carrer del Dr. 
Joan Mercader

1.30 h JOKB 
Festa, energia, positivisme, és #FestaCa-
maleònica. Després de la passada gira, 
on va estar presentant el seu primer EP 
‘Camaleònic’ i els seus dos singles ‘Mil 
Crits’ i ‘Surt el Sol’, la banda igualadina 
arriba amb el seu mestissatge i funky 
festiu i presenta el seu proper disc, que 
publicaran a principis del 2019.

03 h FRANSIE KLAAS
Fransie Klaas i el productor Ivxri Music 
presenten el seu darrer projecte PAN-
TONE 141, un àlbum autoproduït que 
va des del reggae fins al trap, recollint 
sons que han tingut lloc en l’evolució del 
hip hop. El duet igualadí va començar 
tocant música als carrers per i acabà 
muntant el seu propi segell, Glitter Gang 
Records.
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9.45 h ELS GEGANTS VISITEN LA 
GENT GRAN. Visites festives a les 
residències per a la gent gran, a càrrec 
dels Petits Diables amb el drac Bufa-
rot; 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 Des-
sota, Petits Diables, Mal Llamp i Diables 
d’Igualada
A la Llar del Sant Crist, Pare Vilaseca i 
Clínica Sant Josep 

10 h XXXIX CAMPIONAT DE 
TENNIS DE TAULA
Trofeu de Festa Major per a majors de 
40 anys. Gratuït. 
Ho organitza: Club de Ping Pong Igualada.
Al pavelló de les Comes

10.30 h CAMPIONAT DE
PARTIDES RÀPIDES D’ESCACS
Inscripcions fins dijous 23 a les 14 h 
al Servei d’esports de l’Ajuntament 
d’Igualada. 
Ho organitzen: Club d’Escacs d’Igualada. 
Gratuït.
A l’Ateneu Igualadí. 

11 h DE L’ANTIC HOSPITAL 
DE SANT BARTOMEU AL 4D 
HEALTH D’IGUALADA 
(Vegeu inscripcions al final del programa 
- Aforament limitat.) 
Al Passeig Verdaguer cantonada amb 
Cardenal Vives

11 h CAMPIONAT DE FUTBOLÍ 
DE FESTA MAJOR 
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’Assoc. cultural El Pati 
d’Igualada.
A la Penya (carrer de Sant Magí)

12 h TIRADES POPULARS DE 
BITLLES CATALANES
Ho organitza: el Club de Bitlles Igualada
Fins a les 14 h 
A la Plaça de l’Ajuntament

12 h FES-TA EL DINAR
Veniu amb la vostra colla o família i feu-
vos el dinar! 
Recordeu-vos de portar taula i cadira. 
Més informació a www.lacollanada.cat. 

Ho organitza: Assoc. Juvenil
La Coll@nada.
A la rambla de Sant Isidre

16 h PARTIT
DE RUGBI FESTA MAJOR
Partit entre Anoia Rugby Club
i equip a determinar
Ho organitza: Anoia Rugby Club 
Al camp de futbol de les Comes 

16 h PARTIT DE FUTBOL DE 
FESTA MAJOR 
Partit entre el SE ATENEU-Penya Blau 
Grana Igualada i equip a determinar
Ho organitza: SE ATENEU-Penya Blau 
Grana Igualada
Al camp de futbol de les Comes 2

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

18 h FUTBOL: XIV TROFEU AVI 
FESTA MAJOR- Homenatge al 6è 
president, Sr. Francesc Jorba
Partit entre l’Agrupació de Veterans 
Igualada i UE Lleida
Ho organitza: Agrupació de Veterans 
Futbolistes d’Igualada.
Al camp de futbol de Les Comes 2

Dissabte 25
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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 i els Diables d’Igualada; el drac 
Mal Llamp, el Flameus, el Drac Voraxcis 
i el diables del Mal-Llamp d‘Igualada; els 
Moixiganguers d’Igualada; el Bisbalet, la 
Cinta i els Capgrossos Carme i Cateri-
na, acompanyats dels grallers del Bis-
balet; els nanos acompanyats del Punt 
de Malura i els capgrossos de la ciutat, 
acompanyats pels grallers d’Igualada; 
gegantons Pia i Tomeu; Tonet Blanquer 
i Conxita Teixidora amb els seus grallers; 
Petits Gegants de la Ciutat, acompa-
nyats pels Grallers de Calella; gegants 
de la ciutat, acompanyats dels Grallers 
de Dessota; Àliga d’Igualada, acompa-
nyada pels seus músics; Ball de Gitanes, 
Bitrac Dansa amb el Ball de Cercolets 
d’Igualada, acompanyats pels grallers 
de Santa Madrona; Agrupació Folklòrica 
amb el Galop de la Gitana, acompanyats 
pels grallers Gallarda d’Igualada i la Ban-
da de Música d’Igualada.
Exhibició dels diferents balls i grups 
de foc i imatgeria en arribar a la plaça. 
Presentacions a càrrec de la Salero i la 
Salereta
Acte organitzat amb la col·laboració de 
l’Associació Cultural Dessota d’Igualada.

Recorregut: carrer de Santa Maria, pl. de 
Pius XII, carrer del Roser, pl. del Rei Nep-
tú, carrer de Sant Jordi, rambla del Ge-
neral Vives, rambla de Sant Isidre, carrer 
de Garcia Fossas, pl. de la Creu, carrer 
de l’Argent i pl. de l’Ajuntament.
Acte amb foc (vegeu recomanacions per
als actes amb foc)

A continuació VERSOTS I BALL 
PARLAT DEL BALL DE DIABLES 
D‘IGUALADA
A càrrec dels Diables d’Igualada
A la plaça de l’Ajuntament. 
Acte amb foc (vegeu recomanacions per 
als actes amb foc)

20 h “IMPROSHOW”
Competició absurda a base d’improvisa-
cions on el públic i l’atzar juguen un pa-
per clau.
Si vols participar-hi envia un correu a: 
improshowfestamajor@gmail.com
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@
nada
A la plaça de Pius XII

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

21 h IMMORTAL, amb Bruno Oro. 
Una proposta teatral que planteja dife-
rents interrogants. Segur que vols viure 
per sempre? Estem preparats per ser 
eterns? Comèdia dramàtica futurista on 
Bruno Oro es desdoblarà en multitud de 
personatges que gaudiran i patiran.
Al Teatre Municipal l’Ateneu (vegeu 
venda d’entrades)

21 h SOPAR DE TAPES
Agafa forces abans del Cercanit amb un 
bon sopar de tapes variades.
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada.
A la plaça de Pius XII
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22 h Vine a ballar amb 
l’ORQUESTRA NEW MARABÚ 
Hereva de la Cobla-orquestra Marabú 
fundada el 1939, l’Orquestra New Ma-
rabú nasqué el 2015 per intentar donar 
continuïtat a una entitat mítica del segle 
passat i fer arribar la música i la festa a 
tots els racons del nostre país.
A la plaça de l’Ajuntament

22 h Concert de
SÀNCHEZ-MOLINA
La llegenda viva de la
cançó flamenca
presenta, en concert,
“Abanico de Coplas”
amb Katy Estrada,
cantant presentadora,
i Juanito Arrabal
guitarrista.
Al claustre de l’Escola Pia

23 h CERCANIT
L’espectacular correbars d’Igualada torna 
als carrers de la ciutat per Festa Major.
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada.
Recorregut: pl. de Pius XII, pl. del Pilar, 
carrer nou, carrer de Garcia Fossas, ram-
bla de Sant Isidre, carrer de Custiol i pl. 
de Pius XII.

FESTIVAL IGUALADA ROCK 
CITY’18
23 h FOSCOR
Una de les bandes més originals de 
l’escena del metal i el rock de casa nos-
tra. Black metal i rock progressiu cantat en 
català. El seu darrer disc Les irreals visions 
va ser escollit per diversos mitjans espe-
cialitzats com un dels millors de 2017.

24 h BLAZE OUT
Banda de heavy metal barcelonina, jove 
i amb gran projecció. Són els nostres 
Metallica. Després de tocar en festivals 
com el Download o el Resurrection Fest 
vindran a Igualada a tocar temes dels 
discos Headshot i Backlash.

1 h THE WIZARDS
Banda de Bilbao de hard rock i stoner 
que per la seva música, imatge i actitud 
recorda la grandesa del rock dels anys 
70 i de grups com Black Sabbath, Deep 
Purple, Blue Oyster Cult, Pentagram o The 
Cult. Presentarà el seu últim disc Full 
Moon in Scorpio.

2 h LA BANDA TRAPERA DEL RÍO
Llegendari grup de punk i rock’n’roll. 
Va publicar el seu primer disc el 1979 i, 
després d’uns anys inactius, s’han tornat 
a reunir per celebrar la gira del 40è ani-
versari. Es podrà escoltar la Ciutat Podri-
da, considerada la primera cançó de rock 
dur en català.
Organitzat conjuntament amb l’Associa-
ció Rock City d’Igualada
A la plaça de la Creu
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La gent del nou supermercat Consum t’acosta els millors avantatges amb molt de gust. 
Perquè et coneixem i sabem que t’agraden les coses bones. 

Estem oberts a oferir-te la millor experiència de compra a Igualada.

Ens agraden 
els frescos, frescos

L’atenció de  
persones com tu

La varietat  
que ens diferencia

Ens prenem  
seriosament el teu estalvi

Entrada pel carrer de 
Sant Magí – Plaça  
de Cal Font (Saba)
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1 h Concert de
“LA LOCA HISTERIA”. 
Té la capacitat d’arribar i tocar l’ànima 
al personal. Les caracteritzacions i la 
teatralització de cada component, la 
seva passió per la música disco, el pop 
i el rock, i una col·lecció d’inoblidables 
himnes de la nostra joventut fan del seu 
directe una experiència única. 
A la plaça de Cal Font

0 h ESPAI BARRAQUES
Horari de Barraques de 0 h a 7 h.
RRRREC FESTIVAL
22.30 h - PSYCHODROME
Banda igualadina que va néixer el 2012. 
Presentaran  les cançons del recent EP 
‘Back to theSun’ (2018) i del primer àl-
bum ‘BohemianLights’ (2017), amb el 
seu estil alternatiu amb propostes com 
l’indie rock, el power pop, la neo-psico-
delia o el garage.

24 h - NÚRIA GRAHAM
Cantautora de Vic, ha consagrat la im-
pecable trajectòria amb ‘Does It Ring 

a Bell?’ (El Segell, 2017), un segon disc 
madur, sòlid i evocador que explora tant 
els camins de la psicodèlia com els del 
rock, el pop i el folk.

1.30 h - SIDE CHICK
Un trio de highvoltage garatge, és el 
projecte paral·lel de Maïa Vidal (artista 
indie pop nord-americana), Eduardo Be-
natar i Scarlett. Amb el seu so contagiós 
i la seva actitud salvatge, SideChick re-
presenta la purpurina dels 80 i la irre-
verència dels 90.

3 h - LASERS
Charly, i els capelladins Iván i Alex sur-
ten de la letargia per presentar la seva 
cinquena referència, un EP de quatre 
talls, ‘Possible Start Conditions’, que ens 
faran tornar a gaudir d’una de les millors 
bandes de l’electrònica ballable nacional.

4.30 h - BEGUN 
Un dels productors electrònics amb 
més projecció internacional de l’escena 
barcelonina, amb dos nous EPs: ‘Slum’ 
(Nazca Records) i ‘KRBT’ (Sincopat). Per 

primera a Igualada, navegant en la prima 
frontera entre la pista de ball i la intimi-
tat del seu estudi.
Organitzat conjuntament amb l’Associa-
ció La MaCa i El Gest
Al carrer del Dr. Joan Mercader

0 h DJ SEND0
Un dels DJ més populars a les festes ma-
jors dels Països Catalans. Cafeïna per a 
les orelles amb la millor RumbaDubStyle.
Al Casal Popular d’Igualada, el Foment. 

1 h AUXILI
El seu estil musical és el reggae, tot i que 
donen pinzellades d’ska, ragga i rap a al-
gunes de les seves cançons
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada.
A la plaça de Pius XII
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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 d’Igualada, la Víbria d’Igualada i 
els Diables d’Igualada; el Ball de Sant 
Miquel i els Diables, d’Igualada; gegants 
dels barris; els gegantons Pia i Tomeu; 
Conxita Teixidora; Tonet Blanquer; na-
nos i capgrossos d’Igualada acompa-
nyats dels grallers Gallarda; Petits Ge-
gants de la Ciutat i 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 Tabaler; portants 
d’honor del Sant; Penó de la Ciutat amb 
els portadors d’enguany, la Creu Roja; la 
Salero de la ciutat; autoritats i la corpo-
ració 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
Recorregut: rambla de Sant Isidre, carrer 
de Custiol, pl. del Pilar, carrer del Born, 
pl. de l’Ajuntament, carrer de Santa Ma-
ria i pl. del Bruc. 
Acte amb foc (vegeu recomanacions per 
als actes amb foc)

9 h TORNEIG DE PETANCA
FESTA MAJOR IGUALADA
Ho organitza : Associació Petanca Fàti-
ma 2013
A les pistes de petanca del Parc Vall-
daura

10 h OFICI SOLEMNE EN
HONOR A SANT BARTOMEU
presidit pel Pare Jesús de Barcelona, 
guardià dels PP. Caputxins d’Igualada. 
Amb la participació de la Schola Can-
torum, dirigida per Oriol Carceller. 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

A la sortida, es farà el lliurament 
de l’ESTAMPA DE SANT
BARTOMEU, obra del fotògraf 
igualadí Carles Aguilera, per part de 
membres d’entitats de cultura popular i 
tradicional i vinculades a la festa. La pa-
trocina Gràfiques Lluc.

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 Ma-
ria i pl. de l‘Ajuntament. 
A la plaça de l’Ajuntament
Acte amb foc (vegeu recomanacions per 
als actes amb foc)

10 h XVII CAMPIONAT DE
BITLLES CATALANES ENTRE 
CLUBS DE CATALUNYA
Inscripcions una hora abans.
Ho organitza: Club de Bitlles Igualada
Al camp de bitlles del poliesportiu les 
Comes (davant de la piscina coberta). 

Diumenge 26
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11 h i 12 h Tallers de disseny: 
VISERA CASTELLERA. Confecció 
d’una gorra/visera, amb paper i cartoli-
na, per anar a veure els castells a la plaça 
de l’Ajuntament. Gratuït.
Activitat organitzada amb la col·laboració 
dels Moixiganguers d’Igualada. 
Doble sessió a les 11 del matí i a les 12 h.
Al Museu de la Pell

12 h DESCOBERTA DE LA PLACA 
que recorda la Torre de 9 carregada per 
la COLLA JOVES XIQUETS DE VALLS 
l’any passat
A la plaça de l’Ajuntament 

12.15 h INICI DE L’EXHIBICIÓ 
CASTELLERA
amb els Moixiganguers d’Igualada, la 
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

18 h ACTUACIONS DE LLUÏMENT 
I BALLS PARLATS del Ball de 
Bastons d’Igualada, Ball de Cercolets 
d’Igualada i Ball de Pastorets d’Igualada.
Ho organitza: la FESTHI.
A la plaça Pius XII

18 h SARDANES amb la cobla LA 
PRINCIPAL DE LA BISBAL.
Aquesta formació empordanesa fou 
creada l’any 1888, a la ciutat de la Bis-
bal, recollint la saba i l’experiència de les 
cobles més antigues.
Activitat organitzada conjuntament amb 
l’Agrupació Sardanista d’Igualada
A la rambla de Sant Isidre

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

18.30 h ESPAI XARXA
amb el TEATRE ARROSSEGAT DE CA-
TALUNYA, a càrrec de la Cia Teatre Nu. 
Teatre popular, que s’inspira en l’art i 
l’ofici dels còmics ambulants. La Cérvola 
Blanca i el Patufet són alguna de les 
històries que ens explicaran. 
Ho coordina: La Xarxa d’Igualada. M. Pi-
qué, corredoria tècnica d’assegurances, 
empresa col·laboradora de la Festa, fa 
possible aquest acte.
Al carrer de Sant Jordi

19 h PATI DE JOCS
amb apila blocs, escales musicals, apila 
testos i jocs gegants.
Ho coordina la Xarxa d’Igualada.
A la plaça de Sant Miquel

19.30 h RETORN DEL SANT
de la Basílica de Santa Maria a l’església 
del Roser 
Hi participen: el Tabaler; els Voladors, 
trabucaires d’Igualada; el Ball de Sant 
Miquel i els Diables, d’Igualada; Moixi-
ganguers d’Igualada; Gegants de Sant 
Ignasi; Gegants de la Font Vella; Ge-
gants 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: pl. del Bruc, carrer de Santa 
Maria i carrer del Roser
Acte amb foc (vegeu recomanacions per 
als actes amb foc)

Diumenge 26
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20 h Concert de FESTA
MAJOR amb l’ORQUESTRA
LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
Un concert amb uns músics de luxe, que 
garanteixen una actuació memorable.
A la plaça de l’Ajuntament 

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

LA REVETLLA POPULAR DE LES 
PLACES 

21.30 h ZONA DJ
PROJECT IGUALADA.
Una idea gestada per un grup de joves 
DJ de l’Anoia: Wallak, Ephure, Vanqu i 
We Are The Ones, amb els èxits més ac-
tuals de la música electrònica i versions 
pròpies dels top hits. Un ritme eferves-
cent per vibrar tota la nit.

0 h VA PARIR TOUR de Ràdio 
Flaixbac. Un equip format per 4 
dels millors homes de l’escena musical 
revoluciona cada poble on fan parada. 
Milers d’incondicionals ja els segueixen 
i no paren de dir #johovaigviure. Amb 
Carles Pérez, Dídac Tomàs, Andreu 
Presas i el Gran Germán. 
A la plaça de cal Font

22 h ZONA DE BALL
De 22 h a 0 h SWING. Mou-te al 
ritme del swing, en parella ballant el Lindy 
Hop o el Balboa, o de forma individual 
fent jazz steps...
De 0 h a 2 h COUNTRY.
Vine a ballar COUNTRY i line dance 
Activitat organitzada conjuntament amb 
Swing Anoia i Country Ateneu 
A la pl. del Pilar

22 h CONCERT. DILUVI
Ho organitza: Casal Popular d’Igualada el 
Foment i l’Assoc. Juvenil La Coll@nada
A la rambla de Sant Isidre

23 h + dMANÁ
La banda tribut reconeguda per “Maná” 
a Europa presenta “AMAR ES COMBA-
TIR SHOW 2018”, l’homenatge als grans 
èxits d’una de les bandes de rock llatí 
més importants de la història: “Maná”.

1 h “LA SÉPTIMA TRASTADA”. 
Grup de rumba fusió que neix a Vilanova 
del Camí, en promoció del nou disc ‘Po-
taje’, amb nous temes que barregen es-
tils com la rumba, el reggae o el flamenc.
A la pl. de la Creu

23 h ESPAI XARXA:
“LOS EXCÉNTRICOS”, presenten 
The Melting Pot Pourri. Equilibristes, ma-
labaristes i músics formen un trio atípic 
que renova la figura del clown gràcies a 
una poètica. 
Al carrer de Sant Jordi

Diumenge 26
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0 h BALL amb
l’orquestra
LA PRINCIPAL DE
LA BISBAL.
Són poques les
orquestres que estan
reconegudes pel gran
públic d’una manera
regular i la Principal porta
més de cent anys present a les grans 
festes del país, sobretot per l’alt nivell 
qualitatiu dels seus músics i intèrprets.
A la plaça de l’Ajuntament

0 h INDUSTRIAL TEATRERA 
presenta NÀUFRAGS
Nàufrags que arriben, que es troben, 
que juguen, que busquen… Que com-
parteixen.. amb altres nàufrags. Una tro-
bada amb el públic, un intercanvi. Dos 
nàufrags que potser deixen la seva llavor 
per allà on passen, i potser se’n enduen 
altres que van transformant les seves 
vides. Nàufrags no té text: parlen els 
gests, les mirades i els somriures.
A la plaça de Pius XII

0 – 7 h ESPAI BARRAQUES -
RRRREC FESTIVAL
22. 30 h - L’HEREU ESCAMPA
El duet de Manlleu continua en la línia 
emo i punk cantat en català: lletres i mú-
sica viscerals, amb l’emoció que trans-
meten els crits i el rerefons cru de la mú-
sica basada en una sola guitarra i bateria.
24 h - ABONO PA LA TIERRA
Amb més de 20 anys sobre dels escena-
ris i tres discs editats, el grup anoienc de 
funk-rock-fusió, Abono Pa La Tierra, pre-
senta el quart treball d’estudi anomenat 
‘Abónate y verás’, un àlbum on predomina 
la música funky amb bon humor.
1.30 h - SHERPAH
la banda del Bages amb més de 10 anys 
de trajectòria sobre els escenaris pre-
senta el nou àlbum ‘H’, més fresc i en-
grescador, barrejant ritmes de rumba, 
reggae, merengue, guarachai cúmbia 
entre d’altres. 
3 h - MANERO SOUND SYSTEM 
I  MIGUELITO SUPERSTAR DJ
Manero Sound System és l’espectacle que 
presenta tota l’essència de la Fundació 
Tony Manero en format trio. Una sessió 
de música disco-funk, combinat amb la 
sessió de Dj Miguelito Superstar amb la 
música en directe de Lalo López a la guita-
rra i Marçal Muñoz a la trompeta s’obté un 
resultat realment festiu i molt visual.
Organitzat conjuntament amb l’Associa-
ció la MaCa i El Gest
Al carrer del Dr. Joan Mercader
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Dilluns 27

11 h i 12.30 h VISITES A L’ANTIC 
CONVENT DE LES GERMANES 
JOSEFINES
Visita guiada per descobrir i conèixer la 
història de l’edifici de 1904, tant el con-
vent com els jardins i la capella.
Ho organitza: Càritas Arxiprestal Anoia-
Segarra.
Al carrer Roca núm. 3

11.30 h EL BURRO DELS JOCS 
ens porta JOCS d’AIGUA i FESTA 
DE L’ESCUMA
Ho coordina la Xarxa d’Igualada.
A la plaça de l’Ajuntament

19 h CERCAVILA MENUDA
i actuacions dels diferents grups en arri-
bar a la plaça de l‘Ajuntament. Amb la 
participació de les entitats: Petits Mal-
Llamp; Petits Diables amb el drac Bufa-
rot i el drac Xerric; Drac Mal Llamp; cap-
grossos 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; Petits Ge-
gants de la Ciutat, 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 Ma-
drona; 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 de la Salero i la 
Salereta de la ciutat, 
Recorregut: pl. de cal Font, carrer de 
l’Aurora, carrer de Sant Magí, rambla de 
Sant Isidre, carrer de Custiol, pl. de Pius 
XII, carrer  Sta. Maria i pl. de l’Ajuntament.
Acte amb foc (vegeu recomanacions per 
als actes amb foc)

19.30 h CANTADA 
D’HAVANERES
amb el grup LES ANXOVETES 
La Comissió de Festes del barri del Po-
ble Sec prepararà el rom cremat.
A l’amfiteatre del parc de l’Estació Vella

20 h BALLADA DE SARDANES 
amb la COBLA CIUTAT DE TERRASSA 
Organitzat conjuntament amb l’Agrupa-
ció Sardanista d´Igualada.
A la rambla de Sant Isidre

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

23.45 h EL TONET I LA
CONXITA SE’N TORNEN A LA 
FEINA I ADEU-SIAU FESTA
Demà tornem a la feina i després de la 
festa  els bessons  Pia i Tomeu, i en To-
net i la Conxita se’n  tornen cap al Mu-
seu. Durant el trajecte, qui ho desitgi els 
podrà dur.
Ho coordina: Associació Cultural Dessota.
Recorregut: pl. de l’Ajuntament, traves-
sia de Sant Sebastià, portal d’en Vives, 
passeig de les Cabres, baixada de Sant 
Nicolau i carrer de Joan Mercader.

1 h TRADICIONAL PUJADA DE 
CADIRES AL CLEIN
Després de la tornada del Tonet a la fei-
na vine a la ja tradicional pujada de ca-
dires al Clein.
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada.
A la rambla de Sant Isidre
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Un llibre per a mares i pares que volen explicar “llegendes” als fills. En set fonts de la 
ciutat, una intrèpida detectiu ressegueix la tradició industrial, popular i festiva cercant 
la resposta a fets extraordinaris. 

Darius Solé i Navarro és un igualadí implicat amb la cultura tradicional i popular. Parti-
cipa com a graller a Dessota (Portadors d’Imatgeria Festiva d’Igualada), i col·labora amb 
la portada de la Flama del Canigó. En l’àmbit nacional, promou el Torneig Casteller de 
Futbol Sala i, com a graller, promou les músiques populars i les igualadines. Escriptor 
per afició, ha publicat “De qui és aquesta maleta?” (La Busca, 2013), “Cignus, un conte 
i tres cuentos” (2015) i “Aransís i la Vall d’Espines” (2016). Presenta, ara, el primer recull 
de contes ambientat a Igualada i en els seus costums i tradicions. 

Poeta, assagista, traductor i professor de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelo-
na. Autor de Darrere el vidre, Poesia 1972-2002 (2004) i del posterior Centre de Bre-
vetat (2006). Ha escrit també quatre volums de diaris literaris, unes memòries d’infància 
i adolescència, Sense nostàlgia (2015) i ha traduït de l’alemany més d’un centenar de 
títols. Ha estat també director teatral i actor. Sobre la seva experiència dins el teatre 
independent català va publicar l’assaig Per una acció teatral (1971). Ha rebut diversos 
premis i distincions: Premi Carles Riba de poesia, Creu de Sant Jordi, Premi d’Honor de 
l’Institut del Teatre, Premi del “Ministerio” de Cultura d’Espanya per la trajectòria com a 
traductor, Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Premi d’Honor de 
les Lletres Catalanes i premi de la “Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung” per 
la difusió de la cultura alemanya a l’estranger.

Joina i les fonts d’Igualada,
de Darius Solé i Íria Gianzo

Els camins de la paraula
Conferència institucional de Feliu Formosa
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Enguany Creu Roja a l’Anoia com-
pleix 75 anys. Anys plens d’acció, ac-
tivitats i persones que han fet créixer 
l’entitat i han ajudat a millorar la si-
tuació de moltes altres persones que 
en un moment donat han necessitat 
el seu suport.

Va ser a l’any 1943, quan un grup 
d’emprenedors igualadins, amb el Dr. 
Francesc Botet i Pallarès al capdavant, 
varen tenir la iniciativa d’establir la 
seu d’aquesta institució internacional 
a Igualada. En aquells inicis voluntaris 
i voluntàries atenien les urgències i 
traslladaven malalts a l’hospital. A l’any 
1966, el Dr. Francesc  Botet i Casa-
desús agafa el relleu del seu pare a la 
presidència de l’entitat i la fa créixer 
creant l’Àrea de Benestar Social.

Actualment, Creu Roja a l’Anoia està 
presidida pel Dr. F. Xavier Botet del 
Castillo, compta amb 121 voluntàries 
i voluntaris, 4.065 sòcies i socis, i rea-
litza activitats en els àmbits de socors 
i emergències, intervenció social, coo-
peració internacional, desenvolupament 
local, difusió dels principis i valors, cap-
tació de fons i comunicació, voluntariat 
i formació, mesures específiques per la 
crisi i ocupació. Arriba a més de 1.200 
unitats familiars en el darrer any.

75è aniversari de Creu Roja, 
portadora del penó de la ciutat
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Aquest 2018 els gegants de la Ciutat celebren el 75è aniversari de la seva creació. 

Per celebrar-ho l’associació cultural Dessota va proposar la construcció d’una rèplica a 

una escala més reduïda per tal que els puguin portar la canalla de l’associació cultural 

Dessota, gestora de la imatgeria municipal, i que puguin participar en les cercaviles de 

la Festa Major i altres esdeveniments.

La construcció d’aquests petits gegants de la ciutat ha estat a càrrec d’Aitor Calleja 

Unzu, un gran especialista en imatgeria tradicional, popular i folklòrica, que va fer també 

la restauració dels gegants originals.

Aquests nous gegants són una rèplica exacta a escala dels bustos originals dels gegants 

de la ciutat. Estan realitzats amb cartró pedra i pintats a l’oli, amb cavallets de fusta i 

espatlleres entapissades. Tots els processos s’han dut a terme de manera artesanal. 

Tenen unes mides d’entre 2.40 m i 2.50 m i pesen entre 18 i 20 quilos, pensats per a 

portadors adolescents entre 9 i 14 anys. Porten una rèplica dels primers vestits que 

portaven els gegants de la ciutat quan es van crear fa 75 anys, amb l’escut de la ciutat 

incorporat. El vestuari ha estat confeccionat per Roser Pons Copoví, d’Igualada. També 

llueixen corones fetes amb fibra de vidre i resina de polièster a imatge i semblança de 

les corones originals dels gegants de la ciutat, i també el ceptre que porta el rei tornejat 

amb fusta.

75è aniversari dels gegants de la ciutat
i presentació dels petits gegants
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L’estampa mostra la imatge barroca de plata de Sant Bartomeu Apòstol, patró d’Igualada, 
que actualment, es pot veure a l’exposició permanent d’orfebreria religiosa Fulgentia, a 
la basílica de Santa Maria d’Igualada.

Aquesta rellevant peça d’orfebreria s’ha preservat i conservat durant més de 300 anys 
tot i les guerres i els conflictes passats. Apareix documentada en un inventari de la 
sagristia d’Igualada de 1698 i en documents posteriors. No se’n coneix l’autor ni el lloc 
on es va obrar, tot i que es creu que va ser a Mallorca.

La peça està feta en planxa d’argent repussada i cisellada amb una rica decoració a la 
túnica i als vestits, sobre una peanya hexagonal que té gravat l’escut d’Igualada a la part 
del darrere i un medalló amb la data de 1695 al davant. 

Carles Aguilera es defineix com un fotògraf autodidacte resident a Igualada de de fa anys, 
que fuig de les modes passatgeres molt marcades. Amant dels colors purs i contrastats, ja 
sigui en color o blanc i negre, s’inicia al món de la fotografia química als anys 90. 

Actualment es dedica professionalment al reportatge social i industrial ja sigui com a 
fotògraf o vídeo. Tot i que no és amant dels concursos, recentment ha estat premiat en 
diversos concursos fotogràfics nacionals i internacionals de fotògrafs de bodes. 

Estampa del sant
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Un nombrós grup d’alumnes i exalumnes de l’escola Municipal d’Art Gaspar Camps 
van fer una marató de disseny el dia 20 de juny, per treballar el cartell de la Festa Major 
d’Igualada a l’edifici de La Bella. En una jornada intensiva, de les 8 del matí a més enllà 
de les 8 del vespre, es va organitzar un “workshop” per escollir cartell, sota la tutoria 
del reconegut dissenyador Enric Jardí i Soler; un dissenyador gràfic barceloní que ha 
fet diversos treballs d’imatge corporativa (el Campionat Mundial de Natació de 2003, 
l’agenda del MACBA, el canal de cinema CTK i l’Editorial Columna), il·lustracions en 
premsa (La Vanguardia, Público, The New York Times). Hi ha col·laborat també en el 
redisseny dels diaris Chicago Reader i el Boston Phoenix.   L’any 2009 va rebre el Premi 
Nacional de Disseny que atorga la Generalitat de Catalunya. 
És director del màster de tipografia avançada de l’escola Eina, associada a la UAB, i 
professor de l’escola Elisava (des de 1988) i del màster en direcció d’art en publicitat de 
la Universitat Ramon Llull.

L’activitat ha rebut el suport de l’Ajuntament d’Igualada i del Grup Carles. El cartell de 
la Festa Major d’enguany escollit va ser l’obra d’Adrián Haro Vergara, que ha volgut 
plasmar la gent que fa possible la Festa Major, a aquells que hi ha a sota de les figures 
que ballen i ens entretenen. Tenim representada la tradició per una banda i la festa per 
l’altra. El cromatisme ha estat escollit per evocar aquests aires tradicionals i la tipografia 
juga un paper subtil per tal de donar importància a la il·lustració.
Adrián Haro Vergara va néixer el 12 de maig de 1997 a Olesa de Montserrat. Ac-
tualment viu a Òdena i aquest curs ha finalitzat la formació a l’Escola Municipal d’Art 
Gaspar Camps. Des de petit, per influència familiar, va tenir molt interès pel dibuix i la 
pintura, i mai ho va deixar. El principal pla que té per al futur és “aprendre tot el que 
pugui i seguir creixent com a dissenyador”.

El cartell
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Aquesta Festa Major, el Ball de Sant Miquel i els Diables estrenen saques noves per 
“presumir d’Igualada” i dur les carretilles. Tota la tasca de disseny i elaboració, l’han fet 
alumnes de l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps, amb qui es va establir un conveni 
de col·laboració. Un disseny que ha sabut interpretar les necessitats de la colla, fent un 
disseny que no trenca amb l’austeritat dels vestits. 

El Llucifer de la colla també estrenarà casaca nova de general del ball. Ha estat dissen-
yada i elaborada per la Tina Bunyol i el Frederic Herrero, membres del ball fins l’any 
passat i promotors de la recuperació del ball de diables tradicional l’any 2011.

El ball de gitanes és una dansa tradicional que té lloc als Països Catalans, principalment en po-
blacions catalanes i valencianes, i que forma part del seguici popular de moltes festes majors. 

El ball de gitanes a Igualada és un ball de nova creació, impulsat per l’entitat Ball de 
Gitanes d’Igualada. És un ball inspirat en el ball de gitanes de la zona del Penedès i 
Camp de Tarragona. Així que els passos del ball, la música i els vestits han estat creats 
mantenint la similitud amb els diferents elements que trobem als balls de gitanes dels 
seguicis populars d’aquestes poblacions. www.instagram.com/gitanesigualada
El ball de gitanes es duu a terme al voltant d’un pal d’on surten unes vetes (o cintes) 
que són subjectades per l’altra punta per cadascun dels balladors, anomenats gitanos i 
gitanes. El pal està fet de fusta de lledoner i posteriorment envernissat, i és coronat per 
un pom de flors d’on surten les cintes. Al ballar s’entrellacen les cintes amb el pal i es 
van formant trenes o cordons segons el pas de la dansa. La música és interpretada per 
gralles i timbals, i és considerat un ball parlat, ja que compta amb l’actuació de diferents 
personatges amb rols determinats, com l’estaquirot (que aguanta el pal), les gitanilles 
i gitanos que dansen amb les cintes i trenes i el capità, que dona l’ordre de ballar als 
gitanos. Els parlaments tenen un to picaresc i de burla.

Tradicionalment, el ball de gitanes es vincula a danses de culte i veneració de la natura. 
Fins i tot en algunes poblacions s’ha relacionat amb les Festes de l’Arbre de Maig.

Saques  i casaca de Llucifer 

Ball de gitanes
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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 a 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 pro-
tecció ocular. Mantenir una distància de seguretat adequada. Tenir especial cura de 
la quitxalla, evitant exposar-la a primera línia.

Actes
amb foc
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+INFO FM SALUT! +INFO PREVENCIÓ DE
LES ADDICCIONS

Per una Festa Major memorable, FM Salut! Jo sóc la festa! Tu ets la festa! 

Sanitat i Salut Pública a la teva disposició:

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

programaprevencio@aj-igualada.net    

93.803.19.50 · Ext. 4409 

638.904.206 

FM Salut • Que l’alcohol -i les drogues- no t’arruïnin la festa! Si no beus...
* Coneixeràs gent, podràs parlar, cantar, ballar i gaudiràs conscientment de tot el   
que facis. Tu ets la festa!

* El dia següent no tindràs ressaca, recordaràs totes les anècdotes i hauràs estal-
viat diners.

* Tens diversos còctels i combinats sense alcohol per triar; beure és una opció, no 
una obligació.

• 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 el consum amb aliments i begudes no alcohòliques.
* Beu aigua per evitar la deshidratació. No esperis a tenir set.
* No beguis si estàs prenent medicaments que interaccionen amb l’alcohol.
* No condueixis. Consulta les alternatives de transport.
* Si alguna companya ha consumit i es troba sota els efectes de substàncies, no la 
deixis a la seva sort. Fes-li costat i ajuda-la davant de qualsevol situació.

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

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

* El veritable consentiment es dóna en plenes facultats, de forma explícita, in-
equívoca i compartida. Només el “sí” és “sí”.

* Ser bavós no és lligar, és agredir! Això també és violència!
* No siguis còmplice de cap agressió sexista. Si et mantens neutral no ajudes a qui 
les pateix i et posiciones al costat de la persona agressora. Actua! Pren partit! 
Aproxima-t’hi i interessa’t per si necessita ajuda. 

• 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.

• Davant qualsevol emergència, truca al 112.

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

Alternatives de transport:
Si beus, no condueixis. Per a una mobilitat saludable i 
segura, recorda que tens a la teva disposició:
Autobús Urbà:
(Consulta els horaris segons les diferents rutes)
Masats Transports Generals
www.masatstransport.com 
Autobús Interurbà:
(Consulta els horaris segons les diferents destinacions)
Alsa www.alsa.es/ca 
Hispano Igualadina www.igualadina.com 
Masats Transports Generals www.masatstransport.com 
Montferri www.montferri.com  
Tren:
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Línia R6 / R60 · Igualada - Barcelona
https://www.fgc.cat/cercador/ 
(Consulta actualitzacions horàries)
Servei de Taxi:
Taxis Parada Estació (93 804 53 53)
Ràdio Taxi Igualada   (93 805 52 22)
www.radiotaxiigualada.cat 
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Els darrers anys s’està posant sobre la taula que els contextos d’oci festiu són un 
dels espais on les violències sexuals cap a les dones gaudeixen de més impunitat. Els 
col·lectius feministes de base porten temps denunciant els comportaments masclistes 
en aquest espais, visibilitzant, definint i endreçant les diferents formes de violències 
sexuals que s’hi manifesten.

La Mancomunitat de la Conca d’Òdena un any més, organitza la campanya de sensibilit-
zació i prevenció de les violències sexuals i agressions sexistes en espais d’oci.

Mirades
sexuades no desitjades 

i continuades

Comentaris
masclistes, lesbofòbics, 
gaifòbics i transfòbics

Invasió
continuada de l’espai 

vital

Tocaments
puntuals o continus no 

desitjats

Acorralaments Violació
amb intimidació i/o 
amb violència física

Campanya de prevenció de les
agressions sexistes en espais d’oci

Davant les agressions sexistes
NO EN DEIXEM PASSAR NI UNA! 
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L’organitzen

Patrocinadors i col·laboradors

Segueix la festa cada dia I a les xarxes socials

#fmIGD

Més informació: www.igualada.cat

Edita: Ajuntament d’Igualada / Dipòsit legal: B-21255-2018 / Tiratge: 21.500 exemplars
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culturaigualada

culturaigualada

culturaigualada

culturaigualada



65

ENTRADES
TEATRE MUNICIPAL L’ATENEU
Dimarts 
22 h FESTIVAL RRRREC: concert de MAZONI
A la taquilla de l’Ateneu, una hora abans de començar
Preus: 12€ anticipada / 15€ taquilla
Les entrades es vendran al Cafè de l’Ateneu; al Casal Popular d’Igualada, 
el Foment i a www.ticketea.com a partir de l’1 d’agost.
Dimecres
20 h Concert de LA JOVE ORQUESTRA SIMFÒNICA DE L’ANOIA, 
Al Punt de Difusió del c/ Garcia Fossas el 20 i 21 d’agost i el mateix 
dia una hora abans a la taquilla del teatre.
Preus: 8 € adults i 5 € fins a 25 anys
Dijous a les 22.30 h i divendres a les 19 h
22,30 h La Cia TEATRE PER TU de l’Ateneu Igualadí 
Al Punt de Difusió del c/ Garcia Fossas del 20 al 23 d’agost i el 
mateix dia una hora abans a la taquilla del teatre.
Preus: 8 € i 6 € socis
Dissabte
21 h TEATRE: IMMORTAL
Al Punt de Difusió del c/ de Garcia Fossas del 20 al 24 d’agost i el 
mateix dia una hora abans a la taquilla del teatre, i a www.ticketea.com 
a partir de l’1 d’agost
Preu: 12€ i descomptes habituals

TEATRE AURORA
Venda d’entrades únicament a la taquilla del Teatre de l’Aurora.
Venda anticipada i reserva telefònica: Tots els dijous de juliol de 19h 
a 20h a la taquilla del teatre o trucant al 93 805 00 75. 
Durant la Festa Major: Dilluns 20 d’agost: de 19h a 20h.
Dimarts 21, dimecres 22 i dijous 23 d’agost: de 17:30h a 21:30h 
(ininterrompudament durant les representacions).
Més informació: www.teatreaurora.cat
Preus: Xiques: Dimarts 21, dimecres 22 i dijous 23 d’agost. Preus: 
8 € (una entrada per un espectacle). Abonaments (pel mateix espec-
tacle o per diferents espectacles): 2 entrades x 14 € / 3 entrades 
x 18 € / 4 entrades x 20 € / 5 entrades x 25 € + una consumició. 

ENTRADES ANTICIPADES PER LES VISITES DE L’ANTIC HOSPITAL
Aforament limitat a 80 persones per sessió, del 21 al 25 d’agost a 
les 11 h . Podeu recollir anticipadament la vostra entrada gratuïta 
al Punt d’Informació Cultural i turística, a partir del dia 20 d’agost 
i fins al 24 d’agost, de 18  a 21 h (horari especial Festa Major) c. 
Garcia Fossas, 2 (Pl. de la Creu). També es podrà recollir l’entrada el 
mateix dia i lloc  de la visita, 30 minuts abans. Màxim 4 entrades per 
persona. Cal la presentació de l’entrada el dia de la visita. Informa-
ció: 938 019 116. No s’accepten reserves per telèfon ni per correu 
electrònic. Cal portar calçat còmode.

PROGRAMA DE BUTXACA
Els actes que presenten aquest logotip 
tenen espai reservat per a persones amb 
mobilitat reduïda

DILLUNS, 20 D’AGOST
Durant el matí, PENJADA DE DOMASSOS DEL SEGUICI POPULAR a diversos carrers i places del centre.
6 h ENGALANAMENT DELS CARRERS A rbla. de Sant Isidre, rbla. General Vives, c/ Argent, pl. Pius XII i pl. del Bruc.
10 h VIII TROFEU CIUTAT D’IGUALADA D’ORIENTACIÓ. JORNADA D’INICIACIÓ A la plaça Pius XII 
17.30 h EL PETIT TABALER. A la pl. de Cal Font
18 h INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ ‘AQUALATA ANTIQUA’. Al Casal Popular d’Igualada, el Foment.
18.30 h TABALADA Des de pl. de Cal Font fins la pl. de Pius XII
19 h PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: JOINA I LES FONTS D’IGUALADA. A la Biblioteca Central d’Igualada
19 h INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ ‘EL GRAN DESFILE DEL FUEGO’. Al Casal Popular d’Igualada, el Foment. 
19.30 h TAST DE LA POMADA. A la plaça Pius XII
20 h PREGÓ d’inici de la Festa Major de la Coll@nada. A la plaça Pius XII
20 h VINE I PARTICIPA EN LA DECORACIÓ DEL CARRER SANT SIMPLICI. Al carrer de Sant Simplici
21h ACTE SIMBÒLIC PRESOS POLÍTICS, des de la pl. Pius XII fins la pl. de Pius XII 
22h SOPAR D’INICI DE FESTES. A la pl. de Pius XII
DIMARTS, 21 D’AGOST
11 h DE L’ANTIC HOSPITAL ST. BARTOMEU AL 4D HEALTH. Al Pg. Verdaguer cantonada amb Cardenal Vives
11.30 h COLL@NADETA. A la plaça de Pius XII
12 h PRESENTACIÓ DEL NOU VESTUARI DE LA SALERO I LA SALERETA, LA TABALERA, L’ESTAMPA DEL 
SANT, I LLIURAMENT DEL PENÓ DE LA CIUTAT. Al Saló de Sessions de l’Ajuntament
17 h JOCS BÈSTIES. Al carrer del Rec
17.30 h CURSA DE LA SÍNDRIA. Al carrer del Rec
18 h IGUALADÍ DE FERRO. Al carrer del Rec
18.30 h Inauguració de l’exposició: QUAN L’ESPORT ERA UN DIVERTIMENT. A la sala d’exposicions de la 
Biblioteca Central d’Igualada
18.30 h TAST D’IMATGERIA. Al pati de la Casa de la Festa del Museu de la Pell
18.30 h MICROTEATRE: “Xiques”. A diferents espais del Teatre de l’Aurora (vegeu venda d’entrades).
19h TABALADA MENUDA. Des del c/Dr. Joan Mercader fins la pl. de l’Ajuntament.
19.30 h Inauguració de l’exposició: JOSEP RAMON I GUMÀ. A la Sala Municipal d’Exposicions
20 h TAST DE LA PÓLVORA, a la plaça de l’Ajuntament. Acte amb foc
21.15 h CINEMA SOTA ELS ESTELS, GRU 3, EL MEU DOLENT PREFERIT. Al Parc Central
21.30 h TRIA DE L’HEREU I LA PUBILLA. A la pl. de Pius XII
22 h RRRREC Concert de MAZONI i ENRIC MONTEFUSCO. Al Teatre Municipal l’Ateneu (vegeu venda d’entrades)
DIMECRES, 22 D´AGOST
11 h DE L’ANTIC HOSPITAL ST. BARTOMEU AL 4D HEALTH. Al Pg. Verdaguer cantonada amb Cardenal Vives
12 h LA FAMÍLIA A TAULA. A la plaça de Pius XII
17 h NO EM TOQUIS ELS OUS! (de 5 a 13 anys) 18 h NO EM TOQUIS ELS OUS! (a partir de 14 anys). A la pl. de Pius XII
18.30 h MICROTEATRE: “Xiques”. A diferents espais del Teatre de l’Aurora (vegeu venda d’entrades).
19 h O-BIRRING. A la plaça de Pius XII
19 h ELS CAMINS DE LA PARAULA. CONFERÈNCIA INSTITUCIONAL. Al Saló de Sessions de l’Ajuntament
19 h ACOMPANYA LA IMATGERIA FESTIVA. Des del c/ Dr. Joan Mercader fins la  pl. de l’Ajuntament.
20 h Concert de LA JOVE ORQUESTRA SIMFÒNICA DE L’ANOIA. Al Teatre Municipal l’Ateneu (vegeu venda d’entrades) 
20.30 h ARRIBADA DE LA CERCAVILA D’IMATGERIA. A la plaça de l’Ajuntament
21.30 h OPERACIÓ CIGRÓ. A la plaça de Pius XII (vegeu venda d’entrades)
22 h Concert de la COBLA ALMOGAVARENCA.  Al claustre de l’Escola Pia d’Igualada 
0 – 2 h DISCO CIGRÓ. A la plaça de Pius XII
DIJOUS, 23 D’AGOST 
11 h DE L’ANTIC HOSPITAL ST. BARTOMEU AL 4D HEALTH. Al Pg. Verdaguer cantonada amb Cardenal Vives
11 h i 12h CONTES: L’oca d’or, a càrrec d’Albert Estengre. A la sala d’actes de la Biblioteca Central d’Igualada
12 h TRONADA d’Inici de Festa Major. A la rambla de Sant Isidre. Acte amb foc
12.30 h TRASLLAT DE SANT BARTOMEU. Des del c/del Roser fins la pl. del Bruc. Acte amb foc 
13 h VERMUT DE LA TRONADA. Al Casal Popular el Foment
18.30 h MICROTEATRE: “Xiques”. A diferents espais del Teatre de l’Aurora (vegeu venda d’entrades).
19 h INAUGURACIÓ PLACA ORÍGENS D’IGUALADA. A la plaça Pius XII
19.30 h VESPRES EN HONOR A SANT BARTOMEU i TOC DEL TABAL. A la Basílica de Santa Maria
19.30 h Concert de la BANDA DE MÚSICA D’IGUALADA. Al nou passatge de la pl. Cal Font al carrer del Clos
20 h VERSOTS I BALL PARLAT. A la plaça de l’Ajuntament. 
20 h CAMIONET A LA FESTA. 21.30h EL “PREGROC” DE LA FESTA MAJOR A la plaça de l’Ajuntament
22 h La PASSACALLE. Des de lapl. de l’Ajuntament fins al carrer de Pius XII. Acte amb foc 
22.30 h Concert a càrrec de la COBLA DE SONS ESSENCIALS. A la plaça de l’Ajuntament
22.30 h La Cia TEATRE PER TU. “L’HABITACIÓ DE VERÒNICA”. Al Teatre Municipal l’Ateneu (vegeu venda 
d’entrades)
0 -2 h LA FESTA DE LA PASSACALLE. A la plaça de Pius XII
0–2 h ACTUACIÓ DE LO PUTO CAT. A la rambla de Sant Isidre 



ACTES ASSOCIACIÓ JUVENIL LA COLLANADA
• Sopar inici Festa Major: 8 € Venda de tiquets a
   lacollanada@gmail.com
• Operació cigró: 6 € - Sopar de Cercanit + Cercanit:
   12 € - Cercanit: 10 €. Venda de tiquets per a aquestes
   activitats a la mateixa plaça

PROGRAMA D’ACTES 
Es reparteix a les bústies de la ciutat a partir de la primera set-
mana 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 Departament de Promoció Cultural de 
la pl. de Sant Miquel, 12 disposaran d’exemplars fins exhaurir 
les existències.

IMATGERIA FESTIVA DE LA CIUTAT 
Es podrà visitar una part de la imatgeria de la ciutat (atès que 
l’aforament és limitat), del dijous 23 d’agost al dilluns 27 d’agost, 
fins a les 22 h, sempre que no estigui fent alguna sortida.

PER A UNA FESTA NETA,
UTILITZEM ELS
CONTENIDORS!
El Departament de Medi Ambient, 
Energia i Sostenibilitat, pretén aconse-
guir una ambientalització sostenible en 
aquesta edició de la Festa Major, mit-
jançant la presència d’una agent cívic en 
diferents actes, per tal d’informar i sen-
sibilitzar 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 distri-
bució 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 h 
del dijous 23 d’agost fins a les 2 h del dimarts 28 d’agost, de 
manera continuada i també pel muntatge i desenvolupament 
dels actes programats puntualment la resta de dies de Festa 
Major. També es tallarà el trànsit en els carrers i places quan les 
activitats previstes dins la festa i els muntatges corresponents 
ho requereixin.

HORARIS DIVERSOS ESPAIS CULTURALS 
Museu de la Pell: De dimarts a divendres, de 10 a 14 h. Cap de 
setmana d’11 a 14 h.
Biblioteca Central d’Igualada: De dimarts a divendres, de 10 a 
13 h (matins). De dilluns a divendres de 17 a 20.30 h (tardes)
Punt de Difusió cultural i turística- Sala d’Exposicions. Del 20 al 
24 d’agost, de 18 a 21 h. Dissabte 25 i diumenge 26 d’11 a 14 
i de 18 a 21 h

DIVENDRES, 24 D’AGOST
9 h XI TORNEIG DE GOLF CIUTAT D’IGUALADA & SM 44. Al Golf Costa Daurada 
11 h DE L’ANTIC HOSPITAL ST. BARTOMEU AL 4D HEALTH. Al Pg. Verdaguer cantonada amb Cardenal Vives
13 h VERMUT DIABÒLIC. A la plaça de Pius XII
16.15 h ELS GEGANTS VISITEN LA GENT GRAN. Al Centre de dia Montserrat, Residència Igualada i l’Estada
16 h CONCENTRACIÓ D’ANDRÒMINES.
18 h DE CAP AL REC - 5a BAIXADA D’ANDRÒMINES. A l’av. Gaudí amb carrer Milà i Fontanals
18h MISSA FESTIVA. A la Basílica de Santa Maria
19 h PROCESSÓ DE SANT BARTOMEU. Des de pl. del Bruc fins la pl. del Bruc. Acte amb foc 
19 h La Cia TEATRE PER TU de l’Ateneu Igualadí presenta “L’HABITACIÓ DE VERÒNICA”.
Al Teatre Municipal l’Ateneu (vegeu venda d’entrades)
19 h OBERTURA DE LA FIRA D’ATRACCIONS. Instal·lada a l’av. Catalunya i carrer de França, fins al 27 d’agost
19.30 h LA XOCOLATADA D’EN TOMEU. A la rambla de Sant Isidre
21 h SOPAR POPULAR. A la pl. de Pius XII
21 h TAST AL REC – BARRAQUES. Horari de 21 h a 06 h. A l’espai de barraques, al carrer del Dr. Joan Mercader
22 h CORREFOC. Recorregut: pl. de Sant Miquel, carrer de Sant Jaume, carrer de Custiol, pl. del Pilar, carrer 
Nou, carrer de l’Alba, pl. de Sant Joan, travessia de Sant Domènech, pl. de Catarineu, carrer Creueta, carrer dels 
Traginers i pl. dels Traginers. Acte amb foc 
22.30 h Concert de MARINA ROSSELL: CANÇONS DE LA RESISTÈNCIA & MOUSTAKI. A la pl. de Cal Font
23.30 h Concert de TXARANGO + TERRATOMBATS. Al parc Central
0 h COLL@NADA SOUND SYSTEM. A la plaça de Pius XII
1.30 h IGUALADA JOVE EN CONCERT.
1.30 h JOKB. 03h FRANSIE KLAAS. A l’espai de barraques, al carrer del Dr. Joan Mercader
DISSABTE, 25 D’AGOST
9.45 h ELS GEGANTS VISITEN LA GENT GRAN. A la Llar del Sant Crist, Pare Vilaseca i Clínica Sant Josep 
10 h XXXIX 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 DE L’ANTIC HOSPITAL ST. BARTOMEU AL 4D HEALTH. Al Pg. Verdaguer cantonada amb Cardenal Vives
11 h CAMPIONAT DE FUTBOLÍ DE FESTA MAJOR. A la Penya (carrer de Sant Magí)
12 h TIRADES POPULARS DE BITLLES CATALANES. A la Plaça de l’Ajuntament
12 h FES-TA EL DINAR. A la rambla de Sant Isidre
16 h PARTIT DE RUGBY FESTA MAJOR. Al camp de futbol de les Comes 
16 h PARTIT DE FUTBOL DE FESTA MAJOR. Al camp de futbol de les Comes 2
18 h FUTBOL FEMENÍ: PARTIT FESTA MAJOR. Al camp de futbol de Les Comes 1
18 h FUTBOL: XIV TROFEU AVI FESTA MAJOR. Al Camp de Futbol de Les Comes 2
18.30 h CERCAVILA TRADICIONAL. Recorregut: carrer de Santa Maria, pl. de Pius XII, carrer del Roser, pl. del 
Rei, carrer de Sant Jordi, rambla del General Vives, rambla de Sant Isidre, carrer de Garcia Fossas, pl. de la Creu, 
carrer de l’Argent i pl. de l’Ajuntament. Acte amb foc 
A continuació VERSOTS I BALL PARLAT DEL BALL DE DIABLES D‘IGD. A la plaça de l’Ajuntament. Acte amb foc 
20 h IMPROSHOW. A la plaça de Pius XII
20 h PARTIT DE FUTBOL. Al camp de futbol de Les Comes 
21 h IMMORTAL, amb Bruno Oro. Al Teatre Municipal l’Ateneu (vegeu venda d’entrades)
21h SOPAR DE TAPES. A la plaça de Pius XII
22 h Vine a Ballar amb l’ORQUESTRA NEW MARABÚ. A la plaça de l’Ajuntament
22 h Concert de SÀNCHEZ-MOLINA. Al claustre de l’Escola Pia
23 h CERCANIT. Recorregut: pl. de Pius XII, pl. del Pilar, carrer nou, carrer de Garcia Fossas, rambla de Sant 
Isidre, carrer de Custiol i pl. de Pius XII.
FESTIVAL IGUALADA ROCK CITY’18 23 h FOSCOR / 24 h BLAZE OUT / 1 h THE WIZARDS / 2 h LA BANDA 
TRAPERA DEL RÍO. A la plaça de la Creu
1 h Concert de “LA LOCA HISTERIA”. A la plaça de Cal Font
0 h ESPAI BARRAQUES. Horari de Barraques de 0 h a 7 h. RRRREC FESTIVAL
22.30 h PSYCHODROME / 24 h NÚRIA GRAHAM / 1.30 h SIDE CHICK / 3 h LASERS / 4.30 h BEGUN 
Al carrer del Dr. Joan Mercader
0 h DJ SEND0. Al Casal Popular d’Igualada, el Foment. 
1 h AUXILI. A la plaça de Pius XII
DIUMENGE, 26 D’AGOST
8 h MATINADES amb grups de grallers d’entitats d’Igualada i comarca. Pel nucli antic de la ciutat 
9 h CERCAVILA D’ANADA A OFICI. A la pl. de l’Ajuntament. Acte amb foc 
9 h TORNEIG DE PETANCA FESTA MAJOR IGUALADA. A les pistes de petanca del Parc Valldaura
10 h OFICI SOLEMNE EN HONOR A SANT BARTOMEU. A la Basílica de Santa Maria
Seguidament, TRADICIONALS ESPADATS i CERCAVILA D’ENTRADA A PLAÇA. A la pl. de l’Ajuntament. 
Acte amb foc 
10 h XVII CAMPIONAT DE BITLLES CATALANES. Al camp de bitlles del poliesportiu les Comes
11 h i 12 h Tallers de disseny: VISERA CASTELLERA. Al Museu de la Pell
12 h DESCOBERTA DE PLACA per la COLLA JOVES XIQUETS DE VALLS. A la plaça de l’Ajuntament 
12.15 h INICI DE L’EXHIBICIÓ CASTELLERA. A la plaça de l’Ajuntament
18 h ACTUACIONS DE LLUÏMENT I BALLS PARLATS. A la plaça de Pius XII
18 h SARDANES amb la Cobla LA PRINCIPAL DE LA BISBAL. A la rambla de Sant Isidre
18 h PARTIT DE FUTBOL DE FESTA MAJOR. Al camp de futbol de les Comes 1
18.30 h ESPAI XARXA amb el TEATRE ARROSSEGAT DE CATALUNYA. Al carrer de Sant Jordi
19 h PATI DE JOCS. A la plaça de Sant Miquel
19.30 h RETORN DEL SANT des de la Basílica de Santa Maria a  l’església del Roser. Acte amb foc 
20 h Concert de FESTA MAJOR amb l’ORQUESTRA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL. A la pl. de l’Ajuntament 
20.30 h ESTIRA FORT. A la rambla de Sant Isidre
LA REVETLLA POPULAR DE LES PLACES. 21.30 h ZONA DJ / PROJECT IGUALADA. 0 h VA PARIR TOUR 
A la plaça de cal Font. 22 h ZONA DE BALL. De 22 h a 00 h SWING. De 0 h a 2 h: COUNTRY. A la pl. del Pilar
22 h CONCERT. DILUVI. A la rambla de Sant Isidre
23 h + dMANA / 1 h “LA SÉPTIMA TRASTADA”. A la pl. de la Creu
23 h ESPAI XARXA: “LOS EXCÉNTRICOS”, presenten The Melting Pot Pourri. Al carrer de Sant Jordi
0 h BALL amb l’orquestra LA PRINCIPAL DE LA BISBAL. A la plaça de l’Ajuntament
0 h INDUSTRIAL TEATRERA presenta NÀUFRAGS. A la plaça de Pius XII
0–7 h ESPAI BARRAQUES - RRRREC FESTIVAL. 22.30 h L’HEREU ESCAMPA  / 24 h  ABONO PA LA TIERRA
1.30 h SHERPAH / 3 h MANERO SOUND SYSTEM I MIGUELITO SUPERSTAR DJ. Al carrer del Dr. Joan Mercader
 DILLUNS, 27 D´AGOST
11 h i 12.30 h VISITES A L’ANTIC CONVENT DE LES GERMANES JOSEFINES. Al carrer Roca núm. 3
11.30 h EL BURRO DELS JOCS ens porta JOCS d’AIGUA i FESTA DE L’ESCUMA. A la plaça de l’Ajuntament
19 h CERCAVILA MENUDA. Des de la pl. de Cal Font fins la pl. de l’Ajuntament. Acte amb foc 
19.30 h CANTADA D’HAVANERES amb el grup LES ANXOVETES. A l’amfiteatre del parc de l’Estació Vella
20 h BALLADA DE SARDANES amb la COBLA CIUTAT DE TERRASSA. A la rambla de Sant Isidre
23 h PIROMUSICAL. Al Parc Central 
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 de Sant Isidre




