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La festa més tradicional
Arriba la festa més estimada pels igualadins. La Festa Major de Sant Bartomeu d’Igualada. És 
una de les festes patronals més antigues del país, documentada l’any 1374. Per tant, estem 
davant d’un llegat de més de sis-cents anys d’història. 
Una història que cada família ha viscut de forma particular. Són els dies de convits, del dinar a 
taula per compartir vivències amb la família i els amics. De sortir pels carrers per retrobar-nos 
i gaudir de les  activitats que hem preparat. Són també les que constitueixen l’ànima de la ciu-
tat, les propostes protagonitzades per les entitats de la nostra ciutat, que posen de manifest la 
vitalitat i el vigor de totes elles. Des de Dessota –portadors de la imatgeria a la FESTHI, amb les 
activitats en honor al patró Sant Bartomeu, que tindrà l’eclosió el dissabte dia 24 d’agost amb 
la cercavila tradicional i la processó del sant, que es faran de forma consecutiva.
 
La Festa Major em permet adreçar-vos un missatge molt clar i potent per a la cohesió social i la 
construcció col·lectiva de la ciutat en tota la seva diversitat. Enguany podreu gaudir de gairebé 
quaranta concerts, set obres de teatre i sis exposicions, de les quals permeteu-me que destaqui 
un parell: la dedicada a la gran pintora igualadina Montserrat Acosta Figuerola i la dedicada al 
circ, Que comenci la funció! El circ a Igualada, a partir de l’impuls de Josep Elias i Farré. També 
em fa especial il·lusió presentar-vos les visites al nou Edifici de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, antiga 
“Escola Teneria”, que acollirà també aules de l’Escola Universitària d’Infermeria. 
 
La cultura té un pes molt específic en els dies de la Festa Major. Enguany presentarem un llibre 
infantil fantàstic Contes de Festa Major, de M. Àngels Gual Aribau, ambientat en les imatges 
festives de la Casa de la Festa, per poder llegir amb els vostres fills. Els portadors del penó de 
la ciutat a la processó i cercavila d’anada a ofici serà la Coral Infantil Gatzara amb motiu del 
50è aniversari. La conferència institucional ens permetrà conèixer Carlos Miguel Solà, un actor 
de cinema igualadí dels anys seixanta. I sobretot, no us perdeu el pregó de la Festa Major, amb 
el gran Toni Albà. 
Tot i que les circumstàncies actuals són difícils, quan la Festa Major arriba, ens envaeix una 
sensació especial d’alegria i alhora d’orgull. Vull  expressar la meva admiració i gratitud per a 
totes aquelles persones que ofereixen el seu temps i la seva creativitat al servei de la societat, 
i a Igualada sou moltes. 
 
Salutacions i visca la Festa Major d’Igualada!
Marc Castells i Berzosa
Alcalde d’Igualada 
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Destacats 2019

VA PARIR TOUR
de Ràdio Flaixbac
Diumenge 25 d’agost a les 12 de la nit
a la plaça de Cal Font

ORQUESTRA METROPOL
Diumenge 25 d’agost a les 8 de la tarda 
concert i a les 12 de la nit ball
a la plaça de l’Ajuntament 

DR. PRATS 
23 d’agost a les 2 de la matinada
al Parc Central 
A les 0.30 de la nit concert d’Obeses 

TONI ALBÀ
PREGÓ: HABEMUS FESTUM
Dijous 22 d’agost a 2/4 de 10 del vespre 
a la pl. de l’Ajuntament
TEATRE: AUDIÈNCIA I-REAL
Dissabte 24 d’agost a les 9 del vespre
al Teatre Municipal l’Ateneu

VISITA EXPOSICIÓ
MONTSERRAT ACOSTA (pintures)
Dilluns 19 d’agost a les 11 del matí
al Museu de la Pell

MANEL FUENTES
& THE SPRING’S TEAM
Versions de Bruce Springsteen 
24 d’agost a la 1 de la matinada
a la plaça de Cal Font

VISITES AL NOU EDIFICI DE 
L’ARXIU COMARCAL DE L’ANOIA, 
ANTIGA “ESCOLA TENERIA”
Del 20 al 24 d’agost a les 11.30
a la plaça del Rei Neptú

EXHIBICIÓ CASTELLERA
Amb els Moixiganguers d’Igualada, Colla Jo-
ves Xiquets de Valls i Capgrossos de Mataró
Diumenge 25 d’agost a ¼ d’1 del migdia 
a la pl. de l’Ajuntament

LA NENA DELS PARDALS 
a càrrec de la Cia. Teatre al Detall
Diumenge 25 d’agost a les 8 de la tarda 
al Teatre Municipal l’Ateneu
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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 
garlandes per crear un ambient de festa 
major, amb voluntariat de la ciutat.
Ho coordina: la FESTHI.
A la rambla de Sant Isidre, rambla Ge-
neral Vives, carrer de l’Argent, plaça de 
Pius XII.

11 h Visita guiada a l’exposició 
retrospectiva de les pintures de 
MONTSERRAT ACOSTA I FIGUE-
ROLA (Igualada, 1949-1984) Llum, 
intimitat i realitat. Artista i dissenyadora 
igualadina que deixà un llegat artístic 
prolífic i molt personal. El Museu de la 
Pell reivindica la figura d’aquesta dona 
excepcional amb la selecció d’una cin-
quantena d’obres, la majoria inèdites i 
procedents de la col·lecció familiar.
Al Museu de la Pell d’Igualada

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

18 h TAST DE LA POMADA
Vine a tastar la pomada de Festa Major!
Ho organitzen: Casal Popular d’Igualada 
el Foment i Assoc. Juvenil La Coll@nada.
Al Casal Popular d’Igualada el Foment

18 h ARRIBADA DE L’AIGUA DE 
LES FONTS DE SANT MAGÍ I DE 
LA BRUFAGANYA
Lliurament de l’aigua de les fonts de Sant 
Magí de la Brufaganya i els típics magi-
nets.

Ho organitzen: Amics dels Cavalls de 
l’Anoia. Hi col·labora: Pastisseria Pla.
Al carrer de Sant Magí

18 h CONTES DE FESTA MAJOR 
de M. Àngels Gual Aribau. Presentació 
del llibre a càrrec del regidor de Promo-
ció Cultural i Relacions Institucionals 
Pere Camps, acompanyat de Mariona 
Enrich. Acte seguit s’interpretaran alguns 
dels contes de la mà de Mònica Torra.
Al Museu de la Pell d’Igualada

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

Dilluns 19
d’agost 2019
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19 h TAST D’IMATGERIA i assaig 
del ball dels 7 salts que es ballarà el di-
mecres a la plaça 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. Si vols ser 
geganter, les colles busquen portadors 
de la imatgeria. 
Amb la col·laboració de l’Associació  Cul-
tural Dessota i Diables d’Igualada
Al pati de la Casa de la Festa del Museu 
de la Pell

19.30 h Inauguració de l’exposició 
REVELA LA CONCA.
Recull de fotografies del Concurs Foto-
gràfic de la Conca d’Òdena i lliurament 
de premis. Romandrà oberta fins el 14 
de setembre.
Al Casal Popular d’Igualada, El Foment
Ho organitza: Per la Conca.

20 h CONTA CONTES amb Mònica 
Torra i música amb Doctor Jazz Friends 
per celebrar els 30 anys de la Llibreria 
Aqualata.
Ho organitza: Llibreria Aqualata.
A la pista de l’Ateneu Igualadí

20 h PREGÓ DE LA COLL@NADA 
d’inici de la Festa Major 
Prepara’t per celebrar l’arribada del tu-
rista 100.000!
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada.
A la plaça de Pius XII

21 h MANIFESTACIÓ 
Reivindiquem la ciutat
Comencem la Festa Major sense oblidar 
que no hi som totes. 
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada. 
A la plaça 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 plaça de Pius XII

23 h ZONA PD
Ho organitza el Casal Popular d’Igualada, 
el Foment. 
A la rambla de Sant Isidre 

Dilluns 19
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Dimarts 20

11.30 h VISITES AL NOU 
EDIFICI DE L’ARXIU COMARCAL 
DE L’ANOIA, ANTIGA “ESCOLA
TENERIA”
Recorregut guiat a càrrec de l’arquitecte 
municipal Carles Crespo i David Martí-
nez, pel remodelat edifici que va ser “La 
Escuela Nacional de Tenería” des del 
1958. Un edifici emblemàtic d’Igualada 
que evoca l’origen adober de la ciutat 
i que per la Festa Major d’enguany es 
presenta com a equipament cultural de 
futur de la ciutat, on s’hi ubicarà el nou 
Arxiu Municipal Comarcal de l’Anoia.
Durada aproximada: 1.30 hores. Gratuït. 
Aforament limitat. 
Inscripcions: martinezd@aj-igualada.net
Punt de trobada a la plaça del Rei Neptú

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

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

18 h MICROTEATRE: “Xiques”
amb 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 fun-
cions diàries de cada espectacle. Per la 
Festa Major, vine al “Xiques”, pica una 
mica i no et perdis res. De les 18 a les 21 
h (20 funcions diàries)
A diferents espais poc habituals del Tea-
tre de l’Aurora (vegeu venda d’entrades). 

12 h PRESENTACIÓ DEL TABAL. 
L’ESTAMPA DEL SANT,
I LLIURAMENT DEL PENÓ DE LA 
CIUTAT 
L’estampa és a càrrec d’Albert Vendrell.
L’entitat portadora del penó serà en-
guany la coral Gatzara, amb motiu del 
50 aniversari. El Tabaler serà Roger Teixé 
Escura.
Al saló de sessions de l’Ajuntament

17 h JOCS BÈSTIES 
Proves esbojarrades per a totes les edats 
amb activitats com la cursa de nadons, 
apilament 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 a la muntanya del Pi amb una sín-
dria als braços
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada.
Al carrer del Rec
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18.30 h TE’N RECORDES?
Lectures, música i pel·lícules de la nos-
tra vida.
Inauguració de l’exposició. Viatge des 
dels anys seixanta fins als nostres dies 
amb llibres, revistes, música i pel·lícules 
que han format part de la nostra his-
tòria més recent. Aquesta exposició 
s’emmarca dins la celebració dels 20 
anys de la Biblioteca. Fins al 19 de se-
tembre
A la sala d’exposicions de la Biblioteca 
Central d’Igualada

19 h MÚSIQUES DE LA FESTA
Taller per conèixer de prop i gaudir dels 
sons de la gralla, el timbal, el flabiol i el 
sac de gemecs; instruments que acom-
panyen els gegants, dracs i capgrossos 
que surten de la Casa de la Festa per 
celebrar la Festa Major. Edat: a partir de 
4 anys. Preu: gratuït. Aforament limitat. 
Dins el programa Creactiva’t.
Amb la col·laboració de Dessota, Aula de 
Música Tradicional de l’Anoia (AMTA) i 
Moixiganguers d’Igualada.
Al Museu de la Pell

19.30 h QUE COMENCI LA
FUNCIÓ! EL CIRC A IGUALADA
(1883-2018)
Inauguració de l’exposició. Un recull 
d’anècdotes, notícies i programes, apor-
tades, en gran part per Josep Elias i Farré 
i d’imatges del pas del circ per Igualada: 
des dels primers acròbates ambulants 
que ens visitaven a finals del s. XIX, fins 
als circs actuals. Romandrà oberta fins al 
8 de setembre.
A la Sala Municipal d’Exposicions

20 h TABALADA MENUDA 
Tots els nens i nenes hi poden participar 
amb un tabal (en companyia d’una per-
sona adulta). Coordinat pels GRALLERS 
D’IGUALADA 
Recorregut: carrer Dr. Joan Mercader, 
plaça de la Creu, carrer de Garcia Fos-
sas, rambla de Sant Isidre, carrer Cus-
tiol, plaça de Pius XII, carrer de Santa 
Maria i plaça de l’Ajuntament.

Dimarts 20

21.30 h CINEMA
SOTA ELS ESTELS 
HOTEL TRANSSILVÀNIA 3:
UNES VACANCES MONSTRUOSES
(Animació) 97 min. (versió en català)
Tercera part de les aventures de cinc 
estrelles al “resort”, on els monstres del 
món poden estar fora de perill de la ci-
vilització humana. En aquesta ocasió, 
Dràcula, la filla Mavis, el gendre Johnny 
i el net Dennis, a més de tota la colla de 
monstres, marxen de creuer i viuen una 
gran aventura. 
Podeu seure a la gespa, fer pícnic i gau-
dir de la pel·lícula amb tota la família.
Al Parc Central

21.30 h TRIA DE LES ESPURNES
Tradicional tria de les espurnes de la 
Coll@nada. Un gran espectacle/concurs 
per als més atrevits.
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada.
A la plaça de Pius XII
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18.30 h ACOMPANYA LA IMAT-
GERIA 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; 
els Gegants del Barri de Xauxa i els Ge-
gants de la Ciutat, acompanyats dels gra-
llers de Dessota. 

Recorregut: carrer Dr. Joan Mercader, 
baixada de Sant Nicolau, plaça de la 
Creu, carrer de Garcia Fossas, rambla 
de Sant Isidre, carrer de Custiol, plaça 
de Pius XII, carrer de Santa Maria i 
plaça de l’Ajuntament.

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

19.30 h ARRIBADA DE LA CER-
CAVILA D’IMATGERIA 
Balls de lluïment. Lliurament del ram a la 
geganta, per part de l’alcalde Marc Cas-
tells i Berzosa. L’Associació de Puntaires 
de l’Anoia farà lliurament d’un mocador 
que han confeccionat artesanalment per 
a la petita geganta d’Igualada. Tot seguit, 
posada del nou davantal del Tonet Blan-
quer, obra de Mercè Martí Bernades, 
alumna de La Gaspar.
Presentació a càrrec de la Salero i la Sa-
lereta
A la plaça de l’Ajuntament

Dimecres 21

11.30 h VISITES AL NOU
EDIFICI DE L’ARXIU COMARCAL 
DE L’ANOIA, ANTIGA “ESCOLA 
TENERIA”. Gratuït. Aforament limitat. 
Inscripcions: martinezd@aj-igualada.net
Punt de trobada a la plaça del Rei Neptú 

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

18 h MICROTEATRE: “Xiques”
amb artistes locals i comarcals.
De les 18 a les 21 h es duran a terme 20 
funcions. 
A diferents espais poc habituals del Tea-
tre de l’Aurora (vegeu venda d’entrades)

18.30 h JUDICI A LA DEMOCRÀ-
CIA. ELS DRETS PERSEGUITS
Presentació de l’exposició, amb motiu de 
la inauguració de la nova seu d’Òmnium 
Cultural. A càrrec del Sr. Marcel Mauri, 
vicepresident de l’entitat.
Ho organitza: Òmnium Cultural.
A l’Empremta (c/ de Santa Maria, 12)



17

20 h CONCERT DE LA JOVE
ORQUESTRA SIMFÒNICA
DE L’ANOIA
Obres d’autors catalans. La Presó de 
Lleida - Versió per a orquestra simfònica 
a càrrec de Concepció Ramió. Director: 
Josep Miquel Mindán
Al Teatre Municipal l’Ateneu (vegeu 
venda d’entrades)

20.30 h TASTETS CAP A LA
SOBIRANIA ETÍLICA
Coneguem les begudes locals i de la terra 
que trobarem a la barra de la Coll@nada. 
Amb explicacions i tastets de cada una
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada.
A la plaça de Pius XII

21 h VERSOTS I BALL PARLAT 
DELS DIABLES D’IGUALADA
A la plaça de l’Ajuntament
Acte amb foc (vegeu recomanacions per 
als actes amb foc)

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

23 h CAMIONET A LA FESTA 
El Camionet a la Festa ens recorda passe-
jant per la ciutat que ja estem de Festes! 
Amb actuació musical sobre el camionet. I 
aquest any, ho celebrem a la nit! 
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada. 
Recorregut: de la plaça Pius XII a la 
rambla de Sant Isidre

0 h ZONA PD
Ho organitza el Casal Popular d’Igualada, 
el Foment. 
A la rambla de Sant Isidre

Exposicions
Fins al 13 de setembre
Metamorfosi. Sergio Suñer
Un recorregut artístic pels diferents 
mètodes pictòrics que l´artista ha expe-
rimentat al llarg de la seva trajectòria. 
Amb el pas dels anys canvia la forma 
d´expressar-se i la matèria en què ho 
plasma.
Al Punt de Lectors de la Biblioteca 
Central d’Igualada

Fins al 15 de setembre 
Montserrat Acosta i Figuerola
(Igualada, 1949-1984). Llum, intimitat 
i realitat
Artista i dissenyadora igualadina que 
deixà un llegat artístic prolífic i molt per-
sonal. El Museu de la Pell reivindica la 
figura d’aquesta dona excepcional amb 
la selecció d’una cinquantena d’obres, 
la majoria inèdites i procedents de la 
col·lecció familiar.
Al Museu de la Pell d’Igualada

Del  12 al 31 d’agost
Judici a la democràcia. Els drets 
perseguits.
Seu Òmnium Anoia > c/ Santa Maria > 
l’Empremta
Exposició per explicar que s’està jutjant 
la democràcia. Dotze plafons que re-
sumeixen d’una forma molt visual i 
entenedora que aquesta macrocausa 
judicial està plena d’irregularitats i vul-
neracions flagrants i constants de drets 
fonamentals.
Ho organitza: Òmnium Anoia.

Dimecres 21
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11 h i 12 h CONTES
DE FESTA MAJOR
Dues sessions de contes esbojarrats a 
càrrec de Keke Shuga: L’estrella Facun-
da i El Gorreta Blava. Aforament limitat. 
Adreçats a infants a partir de 4 anys.
A la sala d’actes de la Biblioteca Cen-
tral d’Igualada

11.30 h VISITES AL NOU EDI-
FICI DE L’ARXIU COMARCAL DE 
L’ANOIA, ANTIGA “ESCOLA TE-
NERIA”. Gratuït. Aforament limitat. 
Inscripcions: martinezd@aj-igualada.net
Punt de trobada a la plaça del Rei 
Neptú 

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

18 h i 19 h NO EM TOQUIS ELS
OUS! 
Empaita el gall i la gallina pels carrers del 
centre. 
18 h Versió per als més menuts (de 5 a 
13 anys) 
19 h Versió XXL (a partir de 14 anys) 
No participen animals en aquest acte; 
són dinamitzadors amb disfressa.
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada. 
A la plaça de Pius XII

18 h MICROTEATRE: “Xiques”
amb artistes locals i comarcals.
De les 18 a les 21 h es duran a terme 20 
funcions. 
A diferents espais poc habituals del Tea-
tre de l’Aurora (vegeu venda d’entrades)

18.30 h ACTE INSTITUCIONAL
HOMENATGE A CARLOS MIGUEL 
SOLÁ, UN ACTOR DE CINE
IGUALADÍ
Durant la dècada dels cinquanta i seixan-
ta va participar en més d’una trentena de 
pel·lícules com Los ladrones somos gen-
te honrada, o El otro árbol de Guernica. 
Fou també actor de teatre, revista, can-

tant, lletrista, compositor i retratista. 
–Va viure 21 anys a Mèxic fins que va 
tornar a Igualada l’any 1991. Miquel Solà 
i Ferrés, de nom artístic Carlos Miguel 
Solà, acompanyat pel periodista Albert 
Caballé recordaran la seva trajectòria.
Al saló de sessions de l’Ajuntament

19.30 h QUO VADIS, JOVENT?
Taula rodona sobre el moviment juvenil a 
la ciutat. Trobem-nos per reflexionar so-
bre els reptes i les oportunitats que tenen 
els joves a la ciutat.
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada. 
A la plaça de Pius XII

19.30 h CONCERT DE LA
BANDA DE MÚSICA
D’IGUALADA
Dirigida per Concepció Ramió, amb un 
repertori variat de peces clàssiques, mu-
sicals, pel·lícules, músiques del món, 
pasdobles i sardanes.
Al carrer nou de Cal Font 

Dijous 22

Euronics Igualada
 

La teva botiga de tecnologia i electrodomèstics 
al Carrer de Sant Carles 89 et desitja: 

Bona festa major! 

Euronics Igualada
 

La teva botiga de tecnologia i electrodomèstics 
al Carrer de Sant Carles 89 et desitja: 

Bona festa major! 

@euronicsigualada el toc humà d’un món digital
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22.30 h COMEDIANTS DE
L’ATENEU IGUALADÍ presenten
L’ESTIUET DEL SENYOR MARTÍ
Obra còmica de Lluís Coquard. Ens pre-
senta el pas del temps d’una família, que 
amb la picaresca del seu nebot i la dis-
posició d’un misteriós doctor es rejoveni-
ran fins a extrems sorprenents i ridículs, 
plens de situacions còmiques, que man-
tindran l’espectador atent i divertit fins a 
un final ben sorprenent.
Al Teatre Municipal l’Ateneu (vegeu 
venda d’entrades)

23 h Espectacle THE HALF, 
a càrrec de la Cia. Fora de Lugar
A través d’un llenguatge visual i poètic, i 
una dramatúrgia inspirada en el “Canto 
Cósmico” del poeta nicaragüenc Ernes-
to Cardenal,“The Half” (La meitat) ens 
presenta un món particular en perma-
nent desequilibri, habitat per dos éssers 
al·legòrics i oposats, on serà responsabilitat 
dels seus habitants mantenir-lo estable. 
Al pati del Museu de la Pell (vegeu ven-
da d’entrades)

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

21 h THE MCKENSY’S CLAN
BAND 
Animació musical amb una xaranga 
d’escocesos molt excèntrics que esvalo-
ten el carrer amb gaites, timbals i sobre-
tot gran sentit de l’humor.
Pel nucli antic fins a la plaça de 
l’Ajuntament

21.30h PREGÓ DE FESTA MA-
JOR AMB TONI ALBÀ 
HABEMUS FESTUM
L’actor Toni Albà protagonitzarà el pregó 
de Festa Major i encarnarà un dels per-
sonatges que més l’ha popularitzat. 
A la plaça de l’Ajuntament

22 h MON PETIT MÓN. VINE A 
BALLAR SWING.
Amb la col·laboració de Swing Anoia.
Al carrer nou de Cal Font

22 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)

22.30 h QUICO EL CÉLIO,
EL NOI I EL MUT DE FERRERIES 
presenten 26 ANYS AL 4L 
En aquest concert recordaran les 
cançons més emblemàtiques de la seva 
trajectòria, sense oblidar els temes del 
darrer treball discogràfic. Música d’arrel 
amb una divertida colla de personatges 
que viuen a cavall entre la tradició i la 
modernitat.
A la plaça de l’Ajuntament

22.30 h CONCERT DE LA
COBLA ALMOGAVARENCA 
Fundada a Capellades l’any 2013 i dirigi-
da per Xavier Cassanyes. Gratuït.
Amb la col·laboració de l’Agrupació Sar-
danista d’Igualada
Al claustre de l’Escola Pia d’Igualada

Dijous 22
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11.30 h VISITES AL NOU 
EDIFICI DE L’ARXIU COMARCAL 
DE L’ANOIA, ANTIGA “ESCOLA 
TENERIA”. Gratuït. Aforament limitat. 
Inscripcions: martinezd@aj-igualada.net
Punt de trobada a la plaça del Rei Neptú 

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

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: el Tabal; els Voladors, Tra-
bucaires d’Igualada; el Ball de Sant Mi-
quel i els Diables d’Igualada; Moixigan-
guers d’Igualada; Gegants del Barri de 
Xauxa; Gegants Vells d’Igualada; l’Àliga 
d’Igualada; Ball de Cercolets d’Igualada; 
Ball de Pastorets d’Igualada; Ball de Bas-
tons d’Igualada; portants d’honor; imatge 
de Sant Bartomeu i la Banda de Música 
d’Igualada.
Ho organitza: La FESTHI.

Recorregut: carrer del Roser, plaça de 
Pius XII, carrer de Santa Maria i plaça 
del Bruc
Acte amb foc (vegeu 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 organitzen: Casal Popular d’Igualada 
el Foment I Assoc. Juvenil La Coll@nada 
Al Casal Popular d’Igualada el Foment

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, el Bisbalet, acompanyats dels 
seus músics.
Amb l’Associació Cultural Dessota, pe-
tits Diables d’Igualada, Colla Gegantera 
del Bisbalet i Ass. de Veïns del Barri de 
Xauxa
Al Centre de dia Montserrat i a la Resi-
dència Igualada 

17 h CONCENTRACIÓ
D’ANDRÒMINES
18 h DE CAP AL REC -
5a 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.
A l’av. Gaudí amb carrer Milà i Fonta-
nals

19 h COMEDIANTS de l’Ateneu 
Igualadí presenta “L’ESTIUET DEL SE-
NYOR MARTÍ”
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. Ca-
talunya i carrer de França, a continua-
ció del Parc Central, fins al 27 d’agost

19 h SUPERCOPA DE CATALU-
NYA D’HANDBOL – Final femenina
21 h SUPERCOPA DE CATALU-
NYA D’HANDBOL – Final masculina
Després de 12 anys, torna a Igualada el 
millor handbol de Catalunya
Ho organitzen: Federació Catalana Han-
dbol i Club Handbol Igualada.
Al pavelló de les Comes

19.30 h VESPRES EN HONOR A 
SANT BARTOMEU i TOC DEL TABAL
Vespres solemnes de Sant Bartomeu 
Ho organitzen: Parròquia de Santa Maria 
i FESTHI
A la Basílica de Santa Maria
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20 h MAI IGUALADA
Kahoot populat per descobrir diferents 
aspectes d’Igualada, de forma divertida.
Ho organitza: Cal Cuta i Assoc. Juvenil 
La Coll@nada
A la plaça 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 2019 estaran gestio-
nades per: Adoptagat i 7 vides, Iguala-
da Volei Club, Anoia Rugby Club, Jovent 
Republicà Igualada, Associació Rec on 
Fire, Unión Cultural Extremeña Anoia, 
Unión Deportiva Montserrat Igualada, 
Softball Club Igualada i Gats Igualada.
Horari de Barraques de 21 a 6 h.
A l’espai de barraques, carrer Dr. Joan 
Mercader 

21 h SOPAR POPULAR DE TAPES 
Per començar amb forces el cap de set-
mana de la Festa Major! Sopar popular a 
peu de carrer. 
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada. 
A la plaça de Pius XII

21 h VERSOTS I BALL PARLAT 
del Ball de Sant Miquel i els Diables, 
d’Igualada
A càrrec del Ball de Sant Miquel i els 
Diables d’Igualada
A la plaça de l’Ajuntament
Acte amb foc (vegeu recomanacions per 
als actes amb foc)

21.45 h La PASSACALLE, vigília 
del Sant.
Hi participen: el Tabal; els Voladors, 
els Trabucaires d’Igualada; el Ball de 
Sant Miquel i els Diables, d’Igualada; 
els Moixiganguers d’Igualada; el Ball 
de Cercolets d’Igualada; el Ball de Pas-
torets d’Igualada; el Ball de Bastons 
d’Igualada, els Gegants Vells d’Igualada 
i la Banda de Música d’Igualada.

Els homenatjats són: l’alcalde de la ciu-
tat, el regidor de Promoció Cultural, la 
consellera d’Empresa i Coneixement, la 
consellera de Salut, 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: plaça de l’Ajuntament, ca-
rrer de l’Argent, plaça de la Creu, ca-
rrer de Garcia Fossas, rambla de Sant 
Isidre, carrer d’Òdena, carrer de Sant 
Pau, carrer Esquiladors, carrer del Vi-
dre, carrer de Sant Jordi,  plaça del Rei 
Neptú, carrer de la Soledat fins al nú-
mero 52, plaça del Rei Neptú, carrer 
del Roser i plaça de Pius XII.  
Acte amb foc (vegeu recomanacions per 
als actes amb foc)

22 h Concert
de LORENZO SANTAMARÍA
Concert d’aquest mític cantant mallor-
quí, que oferirà un repertori dels seus 
grans èxits, que el van convertir en un 
artista consagrat els anys 70. Ens mos-
trarà el esperit romàntic i el cor de rock 
and roll.
A la plaça de Cal Font 
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22.30 h ESPECTACLE INICI 
CORREFOC 
A càrrec del grup Mal Llamp, amb motiu 
dels 30 anys de l’entitat.
A la plaça de l’Ajuntament
Acte amb foc (vegeu recomanacions per 
als actes amb foc)

23 h CORREFOC 
Amb els Petits Diables d’Igualada i 
Pixapólvora; el Grup Mal Llamp amb el 
Flameus; els Diables d’Igualada amb la 
Víbria Jove d’Igualada.
Coordina el correfoc: Mal Llamp d’Igualada 
Recorregut: plaça de l’Ajuntament, 
carrer del Born, carrer Nou, carrer de 
Garcia Fossas, plaça de la Creu, carrer 
de St. Sebastià, carrer de Sant Roc, 
plaça de Sant Miquel, carrer de Sant 
Jaume, carrer de Custiol, plaça de Pius 
XII, carrer de Santa Maria i plaça de 
l’Ajuntament. 
Acte amb foc (vegeu recomanacions per 
un correfoc segur)

0 h LA REBUDA I FESTA DE LA 
PASSACALLE 
Comencem a animar la nit amb PD’s, tot 
esperant l’arribada de la Passacalle
Ho organitzen: FESTHI i l’ Assoc. Juvenil 
La Coll@nada
A la plaça de Pius XII

0.30 h Concert d’ OBESES
+ DR. PRATS
Tornen els herois, la revolució, 
l’excel·lència. Torna el grup de culte de 
l’escena musical catalana amb el 5è disc 
Fills de les Estrelles. Obeses és referèn-
cia del virtuosisme, bon gust i plaer des-
enfrenat.
Dr. Prats, amb el nou disc Venim de 
lluny, reflex perfecte del moment actual. 
És una explosió festiva que explora una 
multitud d’estils sense cap prejudici. 
Una proposta optimista, però també crí-
tica.
Al Parc Central

1 h CONCERT amb LASTA SANCO 
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada 
A la plaça de Pius XII

1.30 h ESPAI BARRAQUES 
– ZONA PD’S, amb AKA MUFFINS, Dj i 
productor d’Igualada i VIRGI, Dj, cantau-
tora i productora de Calaf.
A l’espai de barraques, al carrer Dr. 
Joan Mercader

2.30 h LA FESTA DE LA
PASSACALLE
Amb PD’s de l’escena musical igualadina
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada 
A la plaça de Pius XII
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d’agost 2019

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 i els Gegants 
del Barri de Xauxa.
Amb l’Associació Cultural Dessota, Petits 
Diables, Mal Llamp, Barri de Xauxa i Dia-
bles d’Igualada
A la Llar del Sant Crist, Pare Vilaseca i 
Clínica Sant Josep 

10 h 40è CAMPIONAT DE TEN-
NIS 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 PARTI-
DES RÀPIDES D’ESCACS
Inscripcions fins dijous 22 a les 14 h al Ser-
vei d’esports de l’Ajuntament d’Igualada. 
Ho organitza: Club d’Escacs d’Igualada. 
Gratuït.
A l’Ateneu Igualadí

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)

11.30 h VISITES AL NOU EDI-
FICI DE L’ARXIU COMARCAL DE 
L’ANOIA, ANTIGA “ESCOLA TE-
NERIA”. Gratuït. Aforament limitat. 
Inscripcions: martinezd@aj-igualada.net
Punt de trobada a la plaça del Rei Neptú 

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 a 16.30 h FES-TA EL DINAR
Veniu amb la vostra colla o família i feu-
vos el dinar! 
Recordeu-vos de portar taula i cadira.
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 de futbol entre el Club Futbol Igua-
lada i equip a determinar
Ho organitza: Club Futbol Igualada.
Al camp de futbol de les Comes 1

18 h FUTBOL: XV TROFEU AVI 
FESTA MAJOR
Homenatge al 7è president, Sr. Pere 
Soler i Vilaró. 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 2

Dissabte 24
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18 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; Agrupació Folklòrica amb el 
Galop de la Gitana, acompanyats pels 
grallers Gallarda d’Igualada; els Moi-
xiganguers d’Igualada; el Bisbalet, la 
Cinta i els Capgrossos Carme i Caterina, 
acompanyats dels grallers del Bisbalet; 
els nanos acompanyats dels Grallers 
d’Igualada; els capgrossos de la ciutat 
acompanyats del Punt de Malura; gegan-
tons Pia i Tomeu; Tonet Blanquer i Conxi-
ta Teixidora; Petits Gegants de la Ciutat, 
amb els seus músics; Gegants del Barri 
de Xauxa; Gegants de la ciutat, acom-
panyats dels Grallers de Dessota; Àliga 
d’Igualada, acompanyada pels seus mú-
sics; Ball de Gitanes, Bitrac Dansa amb 
el Ball de Cercolets d’Igualada, amb els 
grallers de Santa Madrona. 

Exhibició dels diferents balls i grups 
de foc i imatgeria en arribar a la plaça. 
Presentacions a càrrec de la Salero i la 
Salereta
L’Associació Cultural Dessota gestiona la 
imatgeria municipal no de foc. 
Recorregut: plaça de Pius XII, carrer de 
Custiol, rambla de Sant Isidre, carrer de 
Garcia Fossas, plaça de la Creu, carrer 
de l’Argent i plaça de l’Ajuntament.
Acte amb foc (vegeu recomanacions per 
un correfoc segur)

19 h MISSA FESTIVA en honor a 
Sant Bartomeu
Ho organitzen: la parròquia de Santa Ma-
ria d’Igualada i la FESTHI.
A la Basílica de Santa Maria

20 h PROCESSÓ DE 
SANT BARTOMEU 
El Tabal; els Voladors, els Trabucaires 
d’Igualada; el Drac d’Igualada i la Víbria 
d’Igualada amb els Diables d’Igualada; 
el Ball de Sant Miquel i els Diables, 
d’Igualada; els Moixiganguers d’Igualada; 
els Gegants Vells d’Igualada; 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; po-
licia de mitja gala; el penó de la ciutat 
a cavall amb els portadors d’enguany, 
Coral Infantil Gatzara d’Igualada, autori-
tats, corporació municipal i la Banda de 
Música d’Igualada.
Amb la col·laboració de la FESTHI
Recorregut: plaça del Bruc, carrer de 
Santa Maria, plaça de Pius XII, carrer 
de Custiol, rambla de Sant Isidre, carrer 
de Garcia Fossas, plaça de la Creu, car-
rer de l’Argent, plaça de l’Ajuntament, 
carrer del Born i plaça del Bruc.

Arribada de la processó amb l’entrada 
de Sant Bartomeu a la plaça de 
l’Ajuntament. Entrada de la imatge a la 
basílica de Santa 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)
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20 h PARTIT DE FUTBOL – Memo-
rial Drs. Botet. Trofeu Ciutat Igualada
Partit entre UD Montserrat i equip a de-
terminar
Ho organitza: UD Montserrat
Al camp de futbol de les Comes 2

21 h TEATRE: AUDIÈNCIA I-REAL 
a càrrec de la Cia .Toni Albà
Advertència: Qualsevol semblança amb 
la realitat és pura coincidència. 
“Hi havia una vegada un rei...” Així co-
mencen molts contes i llegendes popu-
lars que continuen fascinant les ments 
més innocents de la nostra societat. 
Aquestes ments imaginen mons merave-
llosos que li són totalment inaccessibles.
Al Teatre Municipal l’Ateneu (vegeu 
venda d’entrades)

22 h SOPAR DE CERCANIT
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

22.30 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

23 h CERCANIT
L’espectacular correbars d’Igualada tor-
na als carrers de la ciutat per Festa Major
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada.
Recorregut: plaça de Sant Miquel, 
plaça de Pius XII, plaça del Pilar, carrer 
nou, carrer de Garcia Fossas, rambla de 
Sant Isidre, carrer de Custiol i plaça de 
Pius XII.
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23 h a 7 h BARRAQUES - FES-
TIVAL IGUALADA ROCK CITY’19 
23 h THE CAPACES
Explosiva banda de punk, hardcore i 
rock’n’roll que amb la impressionant 
cantant Martillo Capaces al capdavant, 
i amb 6 discos publicats, són tota una 
institució de la música underground de 
casa nostra. A l’IRC presenten el seu darrer 
disc “Rawness” i podem assegurar que 
no deixaran a ningú indiferent.

0 h IMPERIAL JADE 
Fan rock clàssic amb arrels als anys 70. 
Després de tocar a festivals tan impor-
tants com el Rock Fest Barcelona o el 
Resurrection Fest, els anomenats “Led 
Zeppelin d’aquí” vindran a Igualada a pre-
sentar l’aclamat nou vinil “On the Rise”. 
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1 h BLOWFUSE
Banda molt jove de Barcelona que amb 
punk rock, grunge, rock alternatiu i funk 
ens traslladaran a aquella meravello-
sa dècada que van ser els anys 90. En 
directe són tan divertits com bojos, tan 
furiosos com melòdics. Presentaran 
l’última bomba discogràfica anomenada 
“Daily Ritual”. 

2 h HAMLET
Considerats un dels millors grups de me-
tal de la història d’aquest gènere musical 
a l’Estat espanyol. Vindran per primera 
vegada a Igualada a presentar el nou i 
aclamat disc “Berlín”. A l’IRC ’19 repas-
saran tota la discografia, destacant els 
mítics temes de metal alternatiu que els 
van fer populars als anys 90.
A l’espai barraques, al c/ Dr. Joan Mercader

0 h DISCO MÒBIL 
AMB THE CHANCLETTES
Vine a gaudir de la millor proposta mu-
sical per a la nit més boja de la Festa 
Major. 
Música, ball, performances i divertiment 
esbojarrat en un recorregut excepcional 
per la teva memòria musical, televisiva i 
cinematogràfica neuronal
A la plaça de la Creu

0 h ZONA PD
Ho organitza el Casal Popular d’Igualada, 
el Foment. 
A la rambla de Sant Isidre

1 h MANEL FUENTES 
& THE SPRING’S TEAM
Acompanyat per la seva banda, Manel 
Fuentes fa un recorregut de més de dues 
hores pels principals èxits del mític can-
tant Bruce Springsteen. Un xou especta-
cular de la mà d’una de les principals es-
trelles de l’entreteniment del nostre país.
A la plaça de Cal Font

CONCERTS AL TERRITORI
FESTIU
1.30 h SHERPAH
3 h JAZZWOMAN
5 h PD’S
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 TORNEIG DE PETANCA FES-
TA MAJOR IGUALADA
Ho organitza: Associació Petanca Fàtima 
2013
A les pistes de petanca del Parc Valldaura 

9.30 h CERCAVILA D’ANADA 
A OFICI
Els voladors, Trabucaires d’Igualada; el 
Drac d’Igualada, la Víbria d’Igualada i 
els Diables d’Igualada; el Ball de Sant 
Miquel i els Diables, d’Igualada; els ge-
gantons, Pia i Tomeu; la Conxita Teixi-
dora; en Tonet Blanquer; els nanos amb 
els grallers de Dessota; els Gegants del 
Barri de Xauxa; els Petits Gegants de la 
Ciutat i els Gegants de la Ciutat amb els 
grallers de Dessota; l‘Àliga d’Igualada; el 
Ball de Cercolets d’Igualada; el Ball de 
Pastorets d’Igualada; el Ball de Bastons 
d’Igualada; el Tabal; els portants d’honor 

del Sant; el penó de la ciutat amb els por-
tadors d’enguany, la Coral Infantil Gatza-
ra; la Salero de la ciutat; la Salereta, les 
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.
Amb la col·laboració de la FESTHI.
Recorregut: rambla de Sant Isidre, car-
rer de Custiol, plaça del Pilar, carrer del 
Born, plaça de l’Ajuntament, carrer de 
Santa Maria i plaça del Bruc. 
Acte amb foc (vegeu recomanacions per 
als actes amb foc)

10 h XVIII CAMPIONAT DE BIT-
LLES 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). 

10 h OFICI SOLEMNE EN 
HONOR A SANT BARTOMEU 
Presidit pel Pare Pere Codina i Mas, cla-
retià Amb la participació de la Schola 
Cantorum, 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 BARTO-
MEU, obra de l’artista igualadí Albert 
Vendrell, per part de membres d’entitats 
de cultura popular i tradicional i vincu-
lades a la festa. La patrocina Gràfiques 
Lluc.

Diumenge 25
d’agost 2019
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Seguidament, 
TRADICIONALS ESPADATS 
a càrrec dels Moixiganguers d’Igualada. 
REPIC DE CAMPANES des de la Ba-
sílica i CERCAVILA D’ENTRADA A 
PLAÇA del seguici popular.
Recorregut: plaça del Bruc, c. de Santa 
Maria i plaça de l‘Ajuntament.
Acte amb foc (vegeu recomanacions per 
als actes amb foc)

12.15 h INICI DE L’EXHIBICIÓ
CASTELLERA
amb els Moixiganguers d’Igualada
Colla Joves Xiquets de Valls i Colla Caste-
llera Capgrossos de Mataró.
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 Gita-
nes, Ball de Bastons d’Igualada, Ball de 
Cercolets d’Igualada i Ball de Pastorets 
d’Igualada.
Ho organitza: la FESTHI.
A la plaça de Pius XII

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 BACK TO CLASSICS 
a càrrec de la Cia. Planeta Trampolí
Espectacle de llit elàstic fresc, proper 
i íntim per a tota la família, on el circ 
més clàssic es fusiona amb cultures 
urbanes a través del ball, la música i 
l’art del turntablism 
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 

19.30 h FESTA AL FOMENT amb 
concert de TRES DE PEGO + PD 
fins les 0 h
per animar l´última nit de la Festa Major
Ho organitza: Casal Popular d’Igualada 
el Foment i Assoc. Juvenil La Coll@nada 
A la rambla de Sant Isidre

19.30 h RETORN DEL SANT 
des de la Basílica de Santa Maria a 
l’església del Roser 
Hi participen: el Tabal; els Voladors, Tra-
bucaires d’Igualada; el Ball de Sant Mi-
quel i els Diables, d’Igualada; Moixigan-
guers d’Igualada; Gegants del Barri de 

Xauxa; 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: plaça del Bruc, carrer de 
Santa Maria, plaça de Pius XII i carrer 
del Roser
Acte amb foc (vegeu recomanacions per 
als actes amb foc)

20 h LA NENA DELS PARDALS, 
a càrrec de la Cia. Teatre al Detall
Un espectacle amb música en directe. 
Quan el Gran Timoner ordena exterminar 
els pardals del país perquè es mengen el 
gra, una nena, la Ming Li, decideix por-
tar-li la contrària i seguir les directrius del 
seu cor. Un espectacle poètic i emocio-
nant sobre els petits herois quotidians, 
sobre el respecte a la vida i la saviesa 
innata dels nens. Premi Mostra 2018. 
Al Teatre Municipal l’Ateneu (vegeu 
venda d’entrades)

Diumenge 25

El nou model GRAVITYMASTER GWR-B1000 amb una
caixa monocasc de carboni.
No és només ultra resistent, també és ultra lleugera.
S’enllaça amb el telèfon intel·ligent, és Ràdio Controlat
i Solar. Els homes d’acer escullen la fibra de carboni.

MÉS FORT I
LLEUGER QUE MAI

Imatge:

Fàcil configuració mitjançant
l’aplicació de l’Smartphone
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20 h Concert 
de FESTA MAJOR 
amb l’ORQUESTRA METROPOL
Celebren els 20 anys amb el millor re-
pertori de la seva història. Preparen un 
concert ple de sorpreses, inoblidable, 
dedicat a la llibertat d’expressió. Amb 
un repertori atrevit, de compromís i per 
damunt de tot, divertit. Una particular 
posada en escena que no us deixarà in-
diferents.
A la plaça de l’Ajuntament

LA REVETLLA POPULAR DE LES 
PLACES 

22 h CONCERT DE SUU
La jove cantautora Suu (Premi Enderrock 
de la crítica) a millor artista revelació per 
l’àlbum de debut, “Natural” (Halley Re-
cords, 2018). Compaginant els estudis, 
la música i una abundant activitat a les 
xarxes socials, la barcelonina està acu-
mulant un èxit que només fa que créixer. 

Va debutar amb el disc “Natural”, amb 
una barreja d’estils com el pop, reggae, 
ska, i rumba.
A la plaça de Cal Font

23 h KARAOKE KIDS 
de KaraokesBand.
“El misteri de les lletres”. A través de la 
música intentaran dur a terme un entre-
nament exprés als nens amb l’esperança 
que puguin convertir-se en els nous he-
rois i salvar el futur de l’abecedari erroni.
Al carrer de Sant Jordi

0 h CONCERTS 
Seguim la festa a la plaça de Pius XII
1 h ALBERCOCKS
2.30 h TRIBADE
4.30 h PD’S
Ho organitzen: Casal Popular d’Igualada el 
Foment i l’Assoc. Juvenil La Coll@nada. 
A la plaça de Pius XII

0 h ZONA COUNTRY 
Vine a ballar country i line dance. 
Amb la col·laboració de Country Ateneu 
A la rambla Sant Isidre

0 h TAPEO SOUND SYSTEM 
Una de pop, una de rock, una de rum-
ba, una de disco, una de reggae, etc. 
Tapeo per a tothom! Espectacle musi-
cal variat, innovador, festiu i humorís-
tic, perquè la millor canya sempre va 
ben acompanyada.
A la plaça de la Creu

0 h BALL amb l’orquestra 
METROPOL 
Tenen repertoris de concert i de ball es-
pectaculars! Innovadors, moderns, clàs-
sics… et sorprendran! Aquesta tempo-
rada 2019, amb 12 músics i 5 cantants 
han fet un salt en el seu espectacle per 
afegir molts temes en el repertori.
A la plaça de l’Ajuntament

Diumenge 25
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0 h VAPARIR TOUR
A FLAIXBAC estan muntant la millor nit 
de la teva vida. Un xou musical espec-
tacular per saltar, cantar, ballar, suar i 
cridar al món que estem més vius que 
mai! Amb Carles Pérez, Andreu Presas, 
Jordi Plans, el Gran Germán...i sobretot 
tots vosaltres.
Junts, fem-ho inoblidable.
A la plaça de Cal Font

0 – 7 h ESPAI BARRAQUES – 
8a edició del RRREC FESTIVAL 
0 h STEVE SMYTH
& THE DIABLOS
Un còctel de folk, de rock i blues. Al senyor 
Smyth no li fa falta cap banda. Amb ell 
i la guitarra n’hi ha prou, però va acom-
panyat de Quico Tretze (al baix) i Oriol 
Planells (a la bateria). Els tres formen un 
tàndem perfecte.

1.30 h LES CRUET
Banda del Montseny formada per la Lau-
ra Crehuet a la guitarra i veu, el Xavi Gar-
cia a la guitarra i l’Oscar Montero al baix. 
La proposta musical és clara: hardcore 
i punk primigeni: guitarres elèctriques 
distorsionades i estridents, potent secció 
rítmica.

2.45 h TUYA
Rock , pop , folk i pinzellades ben traça-
des d’electrònica i noise conviuen per 
donar forma i sentit a un nou pas cap a 
alguna cosa molt pròpia, amarga, dolça 
i fresca.

4 h AKKAN
És el nou projecte de dos dels músics 
més talentosos d’aquest país, Gunsal 
Moreno (Begun) i Marc Fernández (oce-
llot). Un viatge electrònic a través de la 
multiculturalitat revestit de house i psi-
codèlia. Europa, Àfrica i Amèrica Llatina 
aporten matisos a una base eminentment 
dirigida a la pista de ball.

A l’espai de barraques, al carrer Dr. 
Joan Mercader

Diumenge 25
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Dilluns 26

11.30 h AMBAUKA amb la 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; ca-
pgrossos 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; Pe-
tits Gegants de la Ciutat; 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: plaça de Cal Font, carrer de 
l’Aurora, carrer de St. Magí, rambla de 
St. Isidre, carrer de Custiol, plaça de 
Pius XII, carrer de Santa Maria i plaça 
de l’Ajuntament.
Acte amb foc (vegeu recomanacions per 
als actes amb foc)

19.30 h CANTADA
D’HAVANERES
amb el grup HAVÁNAME
Tres veus femenines originàries del Ca-
rib que fusionen amb ritmes i cançons 
populars cubanes, acompanyades de 
guitarra i percussió. Han estat el grup re-
velació de l’última Cantada d’Havaneres 
de Calella de Palafrugell.
La Comissió de Festes del barri de la 
Font Vella prepararà el rom cremat.
A l’amfiteatre del parc de l’Estació Vella

20 h BALLADA DE SARDANES
amb la COBLA CIUTAT 
DE TERRASSA 
Amb la col·laboració de l’Agrupació Sar-
danista d´Igualada.
Al carrer nou de Cal Font

23 h PIROMUSICAL 
amb l’espectacle IL·LUSIONA’T!
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 fes-
ta 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: plaça 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
Després de la tornada del Tonet a la feina 
vine a la ja tradicional pujada de cadires 
al Clein.
Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada.
A la rambla Sant Isidre
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ACTE INSTITUCIONAL
HOMENATGE A CARLOS MIGUEL SOLÀ,
UN ACTOR DE CINE IGUALADÍ

Durant la dècada dels cinquanta i seixanta va participar en més d’una trentena de 
pel·lícules com Los ladrones somos gente honrada, o El otro árbol de Guernica. Fou 
també actor de teatre i de revista, cantant, lletrista, compositor i retratista. –Va viure 
21 anys a Mèxic fins que va tornar a Igualada l’any 1991. Miquel Solà i Ferrés, de nom 
artístic Carlos Miguel Solà,  acompanyat pel periodista Albert Caballé recordaran la seva 
trajectòria.

Dijous 22 d’agost a les 18.30 h al saló de sessions de l’Ajuntament

CONTES DE LA FESTA MAJOR
DE MARIA ÀNGELS GUAL ARIBAU

Set contes dedicats a la nostra Festa Major. Els protagonistes són les imatges festives que 
veiem desfilar durant aquests dies. En aquest llibre prenen vida, una vida diferent a la nos-
tra, però també tenen les seves il·lusions, els seus somnis i sentiments. Sabrem per què 
ens acompanyen des de fa centúries en les festes populars més importants.
  
M. Àngels Gual Aribau, actualment jubilada, va iniciar la trajectòria professional l’any 
1962 a l’Escola Mowgli on va treballar els cinc primers anys per passar a Barcelona, on 
va cursar estudis a l’Escola Massana i es va llicenciar en Belles Arts per la Universitat 
de Barcelona. L’any 1982 va iniciar el projecte de l’actual Escola Municipal d’Art Gaspar 
Camps d’Igualada. Directora des del 1982 fins el 1997, va deixar definitivament la do-
cència en jubilar-se. 

Va col·laborar amb el CECI i altres entitats en la organització d’actes culturals relacionats 
amb la pintura i escultura. Ha participat en nombroses exposicions col·lectives i indivi-
duals. Va participar en diferents tallers d’escriptura a Igualada i Barcelona. El Nadal del 
2006 va publicar el llibre: Contes de la nit de Reis. Set contes que parlen d’aquesta festa 
tan entranyable. El 2013 presenta, Contes de Traginers.
Contes de la Festa Major tanca la trilogia de contes dedicats a les nostres festes populars. 
Autora de les il·lustracions, ha donat a cada conte una personalitat diferenciada. 

Dilluns 19 d’agost a les 18 h al Museu de la Pell d’Igualada
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La Coral Infantil Gatzara d’Igualada és una entitat cultural sense ànim de lucre que 
neix el 15 de febrer de 1969, fruit d’un grup de gent que formaven part de la Coral 
Mixta de l’Schola Cantorum que es van trobar amb la necessitat de realitzar activitats 
musicals per a la quitxalla. D’aquesta tasca, se’n fan càrrec en un principi la Mercè 
Garcia, l’Antònia Valls i en Lluís Solà.

La coral comença amb una vintena de nens i tot just dos anys després de començar, al 
1971, ja passa a estar vinculada al Secretariat de Corals Infantils de Catalunya (SCIC), 
fet que marca un canvi en l’orientació de l’entitat.

Al llarg d’aquests cinquanta anys d’història, la coral ha tingut diferents llocs d’assaig: 
l’Escola de Música, el Col·legi dels germans Maristes i el de les Mares Escolàpies fins 
que s’instal·là en un antic local situat a la travessia Sant Magí, on es va assajar fins al 
curs 2008-2009. Actualment, els assaigs són a l’Espai Cívic Centre. 

Participa en diverses trobades anuals a Catalunya com el Juguem Cantant (grup de pe-
tits) i les Trobades Generals organitzades pel SCIC (grups de mitjans, grans i més grans).

Des de la fundació la coral infantil Gatzara ha fomentat els intercanvis amb diferents 
corals d’arreu: a Catalunya, el País Basc, França, Alemanya, Itàlia, Portugal, Mallorca. 
Ha realitzat concerts en tots aquests llocs, on ha donat a conèixer la ciutat d’Igualada i 
la música del Principat. 

Al llarg de tots aquests anys, la coral infantil Gatzara ha volgut orientar les activitats en 
l’educació musical dels infants i donar a conèixer el moviment del cant coral català per 
ajudar a conèixer els repertoris tradicionals i populars d’aquí i altres països.

50è aniversari
de la coral infantil
Gatzara
d’Igualada, 

portadora del penó
de la ciutat 
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ESTAMPA DEL SANT
En primer terme, l’estampa representa la imatge barroca de plata de Sant Bartomeu de 

l’any 1695, recreada mitjançant la tècnica de la tessel·lació digital i amb colors vermells. 

En segon terme, i en color blau, trobem una imatge anatòmica dels músculs, que en 

anàglif, representa el martiri al qual fou sotmès el sant. Així doncs, es crea una imatge 

on es poden veure les dues formes amb l’ajuda d’unes ulleres amb la lent blava i ver-

mella, depenent si tanquem un ull o l’altre.

Albert Vendrell Ortiz

Nascut a Igualada el 1982, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i gra-

duat en gràfica publicitària a La Gaspar. Actualment treballa com a dissenyador gràfic a 

La Veu de l’Anoia, i és ¼ de Quartada, estudi de disseny i comunicació.

Quan es jubili es dedicarà a dibuixar horts i plantarà un còmic, o a l’inrevés…
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EL CARTELL
Al juny l’escola municipal d’art i disseny La Gaspar, va unir cultura, empresa i disseny 
celebrant la 3a edició de LA GASPAR DESIGN FEST; amb el títol #deixantempremta 
obrint les portes del talent a la ciutat. Dins d’aquest context,  l’Adoberia La Bella va esde-
venir l’escenari de la tercera edició del WORKSHOP de 8 a 8 h; una marató de disseny 
per treballar el cartell de la Festa Major d’Igualada dirigida pel reconegut dissenyador 
Raúl Ramos, de l’estudi Pinkmorro i Cofundador del Festival Blanc, qui va ajudar el 
nombrós grup d’alumnes i exalumnes participants a conceptualitzar i dissenyar el cartell. 
  
L’activitat va rebre el suport de l’Ajuntament d’Igualada. El cartell escollit de la Festa Ma-
jor d’enguany ha estat l’obra de Claudia Hohnhaussen i Aaron Soriano, tots dos alumnes 
de 1r curs del cicle formatiu de grau superior de Gràfica Publicitària de La Gaspar. Han 
volgut plasmar un  cartell que fos trencador i que pogués contenir una imatge que trans-
metés festa, bogeria, alegria, tradició...i explicar tot allò que volen que sigui Igualada: 
una societat creativa i innovadora.

Aaron Soriano Jiménez va néixer a Igualada el 30 d’abril de l’any 2000. Actualment cur-
sa el grau superior de Gràfica publicitària a l’Escola d’Art i Disseny La Gaspar.
Des de petit sempre li va agradar dibuixar. Quan tenia 12 anys va fer una visita a l’escola 
on estudia i va tenir molt clar que volia dedicar-se al món de les arts gràfiques.

Claudia Hohnhaussen Monner va néixer el 24 de gener del 2000 a Barcelona i als 
quatre anys va venir a viure a Igualada. Es considera una persona creativa i amb molta 
imaginació. Actualment està cursant el grau superior de Gràfica Publicitària a La Gaspar 
i fent pràctiques al diari de la Veu de l’Anoia. El que més l’apassiona és dibuixar tant a 
mà com digitalment.
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EL DAVANTAL
DEL TONET
En aquesta tercera edició de La Gaspar Design Fest, organizada per l’Escola munipal 
d’art i disseny La Gaspar d’Igualada, el WORKSHOP de 8 a 8 h va créixer, oferint a més 
de l’opció en l’àmbit del disseny gràfic una altra en l’àmbit del cuir. 

Dirigida per la reconeguda dissenyadora i artesana del cuir Olya Dubovik, de l’estudi 
Lubochka, es pretenia crear un nou “outfit” per al Tonet Blanquer. Durant la jornada 
alumnes i exalumnes van dissenyar i confeccionar 4 prototips, d’entre els quals va resul-
tar guanyador el davantal en pell d’adob vegetal de la Mercè Martí Bernadas, alumna de 
primer curs del cicle formatiu d’Artesania de Complements de Cuir.

EL MOCADOR
DE LA PETITA GEGANTA DE LA CIUTAT
L’Associació de Puntaires de l’Anoia fa donació d’un mocador fet de puntes al coixí,  
per a la Geganta Petita d’Igualada. El disseny està fet a joc amb el que l’any 2013, se li 
va fer a la Geganta d’Igualada.
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CONSELLS PER A ACTES AMB FOC
I UN CORREFOC SEGUR

PER AL CORREFOC
• Porta roba de cotó de màniga llarga i pantalons llargs, barret de palla amb ales,
   calçat tapat no sintètic i mocador de cotó per cobrir-te el clatell.
• Utilitza taps per a les orelles i ulleres de protecció.
• Informa’t bé del recorregut i dels punts d’assistència sanitària existents.
• No toquis ni manipulis la pirotècnia que trobis al llarg del correfoc. 
• Deixa pas a bestiari, diables, músics i membres de l’organització. No obstaculitzis
   l’espai d’actuació i segueix les seves indicacions.
• No llencis aigua damunt del públic ni de les colles participants.
• Retira els vehicles i obstacles que puguin trobar-se al llarg de l’itinerari.
• Enrotlla els tendals, recull la roba estesa i tanca portes i finestres. 

• Protegeix els vidres d’aparadors i finestres amb cartrons gruixuts.

PER ALS ACTES AMB FOC 
Per evitar riscos mentre passen els elements de foc a les cercaviles, és recomanable: 
Portar com a mínim ulleres de sol o elements de protecció ocular. Deixar una
distància de seguretat respecte les actuacions. Tenir especial cura de la quitxalla, 
evitant exposar-la a primera línia.
L’organització aconsella a les persones amb problemes d’oïda o amb sensibilitat 
auditiva, en especial la gent gran i els infants, que adoptin mesures de prevenció 
utilitzant taps per a les orelles en els actes en els quals participin els trabucaires
i actes de foc.

Els actes que presenten aquest logotip tenen un espai reservat per a perso-
nes amb mobilitat reduïda.

ACTES AMB FOC
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Serveis de nits de qualitat a l’Espai Barraques (c/ Dr. Joan Mercader – c/ del Sol) i al Territori Festiu (pl. Pius XII):

Info Salut
Informació útil sobre 
salut, drogues,
sexualitat i altres 
temes que et poden 
interessar.

Personal format
En formació bàsica en 
prevenció i reducció 
de riscos en l’oci 
nocturn. Et poden 
donar un cop de mà.

Aliments
Oferta d’aliments 
sòlids per recarregar 
piles.

Consulta propostes!

Info Transport
Recull d’alternatives 
de transport per 
trobar la millor forma 
d’arribar a casa en 
transport públic.

Preservatius
Per prevenir malalties 
de transmissió sexual
i embarassos no 
desitjats.

Opcions alcohol
0%
Oferta de begudes 
i combinats sense 
alcohol.
Beure és una opció,
no una obligació.

Info Alcoholèmia
Regletes perquè 
puguis calcular el 
nivell aproximat 
d’alcoholèmia.

Aigua fresca
Accés garantit a 
l’aigua potable per 
prevenir el risc de 
deshidratació.

Preventius
Creu Roja ubicada al 
pati del Museu de la 
Pell.

A l’espai Barraques.

NO ARRISQUIS LA GRESCA
GAUDEIX DE LA FESTA!
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Que l’alcohol i les drogues no t’arruïnin la festa! Si no beus...
* El dia següent no tindràs ressaca, recordaràs les anècdotes i hauràs estalviat diners.

* Coneixeràs gent, podràs cantar, parlar, ballar i gaudiràs conscientment de tot el que facis. Tu ets la festa!

Si beus, fes-ho amb moderació
* Beu a poc a poc per donar temps al fetge de metabolitzar l’alcohol.

* Alterna el consum amb aliments i begudes no alcohòliques.

* Evita les barreges i les begudes energètiques.

* Si alguna persona ha consumit i es troba sota els efectes de substàncies. Fes-li costat i ajuda-la davant de qualsevol 

situació.

Relacions afectives saludables
* El veritable consentiment es dona en plenes facultats, de forma compartida, explícita, inequívoca i és reversible. 

Només el “sí” és “sí”.

* Si tens relacions sexuals, que siguin amb protecció. Els preservatius són l’únic mètode  anticonceptiu que evita el 

contagi de les ITS, inclosa la infecció pel VIH.

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

En qualsevol acte i davant d’aglomeracions
* Beu aigua i protegeix-te del sol per evitar la deshidratació. No esperis a tenir set.

* 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 amistats o família per si us separeu.

Davant qualsevol emergència,  truca al 112.

NO ARRISQUIS LA GRESCA
GAUDEIX DE LA FESTA!
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Durant les nits del 23, 24 
i 25 d’agost existiran els 
següents dispositius:
• Equip itinerant, per a la preven-

ció i reducció de riscos associats
a l’oci nocturn.
• Punt Lila fix i equip itinerant 
per a l’abordatge de les violències 
sexuals.

+info del projecte
Nits de Qualitat: 
https://ja.cat/2bogG 
o aquí: 

Tu ets el millor exemple! 
Les famílies juguem un paper clau a l’hora de protegir les persones menors 
d’edat del consum d’alcohol i d’altres substàncies. Cal parlar-ne obertament, 
mostrar coherència amb el nostre discurs, fixar límits assumibles i estimular
el seu esperit crític.
L’alcohol és responsabilitat de tothom. Amb l’alcohol, menys és millor.

Necessites suport? 

Contacta amb nosaltres o consulta: https://ja.cat/SrTEA i https://ja.cat/Dbywh
o aquí: 

Sanitat i Salut Pública a la teva disposició

Alternatives
de transport:

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

programaprevencio@aj-igualada.net    

93.803.19.50 · Ext. 4409 

638.904.206 

Per a una mobilitat saludable i segura, si beus 
o prens medicaments que afectin la conduc-
ció, recorda que tens a la teva disposició:

Autobús urbà
Masats Transports Generals
www.masatstransport.com 

Autobús interurbà
Alsa www.alsa.es/ca
Hispano Igualadina www.igualadina.com
Masats Transports Grals www.masatstransport.com
Montferri www.montferri.com  

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

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

+INFO FM SALUT!

+INFO PREVENCIÓ DE
LES ADDICCIONS

Bon estiu i bona Festa Major 2019!
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El Servei d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament d’Igualada posa a disposició de la ciu-

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

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

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

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

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

Divendres 23 d’agost
De 00:00 a 06:00 h

• Punt Lila fix d’informació i atenció amb dues professionals a la zona de les Bar-
raques (c/ del Sol) 

• Punt Lila itinerant amb dues professionals que prestaran servei a diversos espais 
de la ciutat.

Dissabte 24 d’agost
De 00:00 a 07:00 h

Diumenge 25 d’agost
De 00:00 a 07:00 h

Mirades
sexuades no desitjades 

i continuades

Comentaris
masclistes, lesbofòbics, 
gaifòbics i transfòbics

Invasió
continuada de l’espai 

vital

Acorralaments Violació
amb intimidació i/o 
amb violència física

Tocaments
puntuals o continus no 

desitjats

Aquesta Festa 
Major 
no en deixem 
passar ni una!

Dispositiu de 
Punt Lila de 
l’Ajuntament 
d’Igualada

900 900 120

De quines agressions estem parlant?

Quan?

On?

L’entitat La Coll@nada disposarà d’un Punt Lila autogestionat a la plaça de Pius XII en horari nocturn.

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

Dispositiu de Punt Lila de La Coll@nada

Contra la violència masclista Atenció 24 h
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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 20430-2019 / Tiratge: 21.500 exemplars / Cartell: Aaron So-
riano Jiménez i Claudia Hohnhaussen Monner / Maquetació: Àrea, estudi de publicitat, sl / Fotografies FM’18: 
Joan Solé / Publicitat: Àrea, estudi de publicitat, sl / Impressió: Unigrafic SL / Distribució: Discom Publicitat
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ENTRADES
TEATRE MUNICIPAL L’ATENEU
DIMECRES
20 h Concert de LA JOVE ORQUESTRA SIMFÒNICA DE L’ANOIA, 
Al Punt de Difusió del c/ Garcia Fossas el 19 i 20 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
COMEDIANTS de l’Ateneu Igualadí 
Al Punt de Difusió del c/ Garcia Fossas del 19 al 21 d’agost i el 
mateix dia una hora abans a la taquilla del teatre 
Preus: 8 € i 6 € socis
DISSABTE
21 h TEATRE: AUDIÈNCIA I-REAL a càrrec de la Cia. Toni Albà
Al Punt de Difusió del c/ de Garcia Fossas del 19 al 23 d’agost 
i el mateix dia una hora abans a la taquilla del teatre i a www.
ticketea.com a partir del 2 d’agost
Preu: 12 € i descomptes habituals (20% - 40%)
DIUMENGE
20 h LA NENA DELS PARDALS, a càrrec de la Cia. Teatre al Detall
Al Punt de Difusió del c/ de Garcia Fossas del 19 al 24 d’agost 
i el mateix dia una hora abans a la taquilla del teatre i a www.
ticketea.com a partir del 2 d’agost
Preu: 5 € i 3 € fins als 16 anys.

MUSEU DE LA PELL D’IGUALADA
DIJOUS 
23 h Espectacle THE HALF, a càrrec de la Cia. Fora de Lugar
Al Punt de Difusió del c/ Garcia Fossas del 19 al 21 d’agost i el 
mateix dia una hora abans al mateix lloc de l’espectacle
Preus: 12 € i descomptes habituals (20 % - 40 %)

TEATRE AURORA
Venda d’entrades únicament a la taquilla del Teatre de l’Aurora. 
DURANT LA FESTA MAJOR 
Dilluns 19 d’agost: de 18 a 20 h. Dimarts 20, dimecres 21 i 
dijous 22 d’agost: de 17 a 21 h (ininterrompudament durant les 
representacions). Més informació: www.teatreaurora.cat  
PREUS 
Xiques: Dimarts 20, dimecres 21 i dijous 22 d’agost. Preus: 8 € 
(una entrada per un espectacle). Abonaments (per al mateix espec-
tacle o per a diferents espectacles): 2 entrades x 14 € / 3 entrades 
x 18 € / 4 entrades x 20 € / 5 entrades x 25 € + una consumició. 

PROGRAMA DE BUTXACA

Els actes que presenten aquest logotip te-
nen un espai reservat per a persones amb 
mobilitat reduïda.

DILLUNS, 19 D’AGOST
Durant el matí, PENJADA DE DOMASSOS DEL SEGUICI POPULAR a diversos carrers i places del centre
6 h ENGALANAMENT FESTIU DELS CARRERS a rambla de Sant Isidre, rambla General Vives, carrer de 
l’Argent, plaça de Pius XII
11 h Visita guiada a l’exposició retrospectiva de les pintures de MONTSERRAT ACOSTA I FIGUEROLA 
al Museu de la Pell d’Igualada
17.30 h EL PETIT TABALER. A la pl. de Cal Font
18 h TAST DE LA POMADA. Al Casal Popular d’Igualada, el Foment
18 h ARRIBADA DE L’AIGUA DE LES FONTS DE SANT MAGÍ I DE LA BRUFAGANYA. Al carrer de Sant Magí
18 h CONTES DE FESTA MAJOR. Al Museu de la Pell d’Igualada
18.30 h TABALADA. Pl. de Cal Font, c/de Sant Magí, rbl. de Sant Isidre, c/Custiol i pl. de Pius XII
19 h TAST D’IMATGERIA. Al pati de la Casa de la Festa del Museu de la Pell
19.30 h Inauguració de l’exposició: REVELA LA CONCA. Al Casal Popular d’Igualada, el Foment
20 h CONTA CONTES. A la pista de l’Ateneu Igualadí
20 h PREGÓ DE LA COLL@NADA, inici de la Festa Major a la plaça de Pius XII
21h MANIFESTACIÓ. A la plaça de Pius XII
22h SOPAR D’INICI DE FESTES. A la plaça de Pius XII
23 h ZONA PD. A la rambla de Sant Isidre 
DIMARTS, 20 D’AGOST
11.30 h VISITES AL NOU EDIFICI DE L’ARXIU COMARCAL DE L’ANOIA, ANTIGA “ESCOLA TENERIA”.  
Plaça del Rei Neptú
11.30 h COLL@NADETA. A la plaça de Pius XII
12 h PRESENTACIÓ DEL TABAL. L’ESTAMPA DEL SANT, I LLIURAMENT DEL PENÓ DE LA CIUTAT. 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 h MICROTEATRE: “Xiques” A diferents espais del Teatre de l’Aurora. (vegeu venda d’entrades) 
18.30 h TE’N RECORDES? Lectures, música i pel·lícules de la nostra vida. A la sala d’exposicions de la Bi-
blioteca Central d’Igualada
19 h MÚSIQUES DE LA FESTA. Al Museu de la Pell
19.30 h QUE COMENCI LA FUNCIÓ! EL CIRC A IGUALADA. A la Sala Municipal d’Exposicions
20 h TABALADA MENUDA. Des del c/ Dr. Joan Mercader fins la plaça de l’Ajuntament
21.30 h CINEMA SOTA ELS ESTELS. HOTEL TRANSSILVÀNIA 3. Al Parc Central
21.30 h TRIA DE LES ESPURNES. A la plaça de Pius XII
DIMECRES, 21 D´AGOST
11.30 h VISITES AL NOU EDIFICI DE L’ARXIU COMARCAL DE L’ANOIA. Plaça del Rei Neptú  
12 h LA FAMÍLIA A TAULA. A la plaça de Pius XII
18 h MICROTEATRE: “Xiques”. A diferents espais del Teatre de l’Aurora (vegeu venda d’entrades)
18.30 h JUDICI A LA DEMOCRÀCIA. ELS DRETS PERSEGUITS. A l’Empremta (c/ de Santa Maria, 12)
18.30 h ACOMPANYA LA IMATGERIA FESTIVA. Des del c/ Dr. Joan Mercader fins la plaça de l’Ajuntament
19 h O-BIRRING. A la plaça de Pius XII
19.30 h ARRIBADA DE LA CERCAVILA D’IMATGERIA. A 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 TASTETS CAP A LA SOBIRANIA ETÍLICA. A la plaça de Pius XII
21 h VERSOTS I BALL PARLAT DELS DIABLES D’IGUALADA. A la plaça de l’Ajuntament. Acte amb foc 
21.30 h TAST DE LA PÓLVORA. A la plaça de l’Ajuntament. Acte amb foc
23 h CAMIONET A LA FESTA. De la plaça Pius XII a la rambla Sant Isidre 
0 h ZONA PD. A la rambla Sant Isidre
DIJOUS, 22 D’AGOST 
11 h i 12 h CONTES DE FESTA MAJOR. A la Biblioteca Central d’Igualada
11.30 h VISITES AL NOU EDIFICI DE L’ARXIU COMARCAL DE L’ANOIA. Plaça del Rei Neptú 
13 h VERMUT DIABÒLIC. A la plaça de Pius XII
18 h i 19 h NO EM TOQUIS ELS OUS! A la plaça de Pius XII
18 h MICROTEATRE: “Xiques”. A diferents espais del Teatre de l’Aurora (vegeu venda d’entrades)
18.30 h HOMENATGE A CARLOS MIGUEL SOLÁ. Al Saló de Sessions de l’Ajuntament
19.30 h QUO VADIS, JOVENT? A la plaça de Pius XII
19.30 h CONCERT DE LA BANDA DE MÚSICA D’IGUALADA. Al carrer nou de Cal Font
21 h THE MCKENSY’S CLAN BAND. Pel nucli antic fins a la plaça de l’Ajuntament
21.30 h PREGÓ DE FESTA MAJOR AMB TONI ALBÀ. A la plaça de l’Ajuntament
22 h MÓN PETIT MÓN. VINE A BALLAR SWING. Al carrer nou de Cal Font
22 h OPERACIÓ CIGRÓ. A la plaça de Pius XII (vegeu venda d’entrades)
22.30 h QUICO, EL CELIO, EL NOI I EL MUT DE FERRERIES presenten, 26 ANYS AL 4L. A la plaça de l’Ajuntament 



ACTES ASSOCIACIÓ JUVENIL LA COLLANADA
• Sopar inici Festa Major: 8 € 
  (Venda de tiquets a lacollanada@gmail.com o enllaç
  Instagram @collanada.) 
• Operació cigró: 8 €
• Sopar popular de tapes: preu varia segons la tapa
  (2 € - 4 € / tapa)
• Sopar de Cercanit + Cercanit: 15 € - Cercanit: 12 €.
  (Venda de tiquets per a aquestes activitats a la mateixa plaça
  de Pius XII)

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 Cul-
tural 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 22 d’agost al dilluns 26 d’agost, 
fins a les 22 h, sempre que no estigui fent alguna sortida.

PER A UNA FESTA MAJOR
SOSTENIBLE, FES-TE
RESPONSABLE DELS
TEUS RESIDUS I RECICLA!
Amb l’objectiu d’assolir un 60 % de recollida selectiva l’any 
2020, tots els actes disposaran dels nous contenidors de reco-
llida selectiva. Informa’t sobre si els gots i la vaixella són com-
postables. En aquest cas, cal llençar-los al contenidor marró 
d’orgànica. La teva col·laboració és imprescindible.
Moltes gràcies per fer-ho possible!  

TRÀNSIT DE VEHICLES 
La rambla de Sant Isidre romandrà tallada des de les 19 h del 
dijous, 22 d’agost, fins les 2 h del dimarts, 27 d’agost.
La resta de dies de la Festa Major, es tallarà també quan sigui 
necessari per al muntatge i desenvolupament dels actes progra-
mats. Aquests tancaments puntuals també afectaran la la resta 
de carrers i places en què es realitzin les activitats previstes

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 19 al 
23 d’agost, de 18 a 21 h. Dissabte 24 d’11 a 14 i de 18 a 21 h i 
diumenge 25 d’11 a 14 i de 18.30 a 20.30 h. Dilluns 26 tancat.

22.30 h CONCERT DE LA COBLA ALMOGAVARENCA. Claustre de l’Escola Pia d’Igualada 
22.30 h L’ESTIUET DEL SENYOR MARTÍ. Al Teatre Municipal l’Ateneu (vegeu venda d’entrades)
23 h THE HALF, a càrrec de la Cia Fora de Lugar. Al Pati del Museu de la Pell (vegeu venda d’entrades)
0 h DISCO CIGRÓ. A la plaça de Pius XII
DIVENDRES, 23 D’AGOST
11.30 h VISITES AL NOU EDIFICI DE L’ARXIU COMARCAL DE L’ANOIA. Plaça del Rei Neptú 
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 plaça del Bruc. Acte amb foc 
13 h VERMUT DE LA TRONADA. Al Casal Popular d’Igualada el Foment
16.15 h ELS GEGANTS VISITEN LA GENT GRAN. Al Centre de dia Montserrat
17 h CONCENTRACIÓ D’ANDRÒMINES.
18 h 5a BAIXADA D’ANDRÒMINES. A l’Av. Gaudí amb c/ Milà i Fontanals
19 h L’ESTIUET DEL SENYOR MARTÍ. 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
19 h SUPERCOPA DE CATALUNYA D’HANDBOL – Final femenina. Al pavelló de les Comes
21 h SUPERCOPA DE CATALUNYA D’HANDBOL – Final masculina. Al pavelló de les Comes
19.30 h VESPRES EN HONOR A SANT BARTOMEU i TOC DEL TABAL. A la Basílica de Santa Maria
20 h MAI IGUALADA. A la plaça de Pius XII
21 h TAST AL REC – BARRAQUES. A l’espai de barraques, c/ Dr. Joan Mercader 
21h SOPAR POPULAR DE TAPES. A la plaça de Pius XII
21 h VERSOTS I BALL PARLAT del Ball de Sant Miquel i els Diables, d’Igualada. A la plaça de l’Ajuntament. Acte amb foc
21.45 h La PASSACALLE. Des de la plaça de l’Ajuntament, fins la plaça de Pius XII. Acte amb foc 
22 h Concert de LORENZO SANTAMARIA. A la plaça de Cal Font
22.30 h ESPECTACLE INICI CORREFOC. A la plaça de l’Ajuntament. Acte amb foc
23 h CORREFOC Recorregut: plaça de l’Ajuntament, carrer del Born, carrer Nou, carrer de Garcia Fossas, plaça 
de la Creu, carrer de St. Sebastià, carrer de Sant Roc, plaça de Sant Miquel, carrer de Sant Jaume, carrer de Custiol, 
plaça de Pius XII, carrer de Santa Maria i plaça de l’Ajuntament. Acte amb foc 
0 h LA REBUDA I FESTA DE LA PASSACALLE. A la plaça de Pius XII
0.30 h Concert d’ OBESES + DR. PRATS. Al Parc Central
1 h CONCERT amb LASTA SANCO. A la plaça de Pius XII
1.30 h ESPAI BARRAQUES – ZONA PD’S, amb AKA MUFFINS I DJ VIRGI. A l’espai de barraques, c/ Dr. Joan Mercader
2.30 h LA FESTA DE LA PASSACALLE. A la plaça de Pius XII
DISSABTE, 24 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 40è 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 (carrer de Sant Magí)
11.30 h VISITES AL NOU EDIFICI DE L’ARXIU COMARCAL DE L’ANOIA. Plaça del Rei Neptú 
12 h TIRADES POPULARS DE BITLLES CATALANES. A la plaça de l’Ajuntament
12 a 16.30 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: XV TROFEU AVI FESTA MAJOR. Al Camp de Futbol de Les Comes 2
18 h CERCAVILA TRADICIONAL. Des de la plaça de Pius XII fins la plaça de l’Ajuntament. Acte amb foc
19 h MISSA FESTIVA en honor a Sant Bartomeu. A la Basílica de Santa Maria
20 h PROCESSÓ DE SANT BARTOMEU. Des de la plaça del Bruc a la plaça del Ajuntament. Acte amb foc 
20 h PARTIT DE FUTBOL. Al camp de futbol de Les Comes 2
21 h TEATRE: AUDIÈNCIA I-REAL. Al Teatre Municipal l’Ateneu (vegeu venda d’entrades)
22 h SOPAR DE CERCANIT. A la plaça de Pius XII
22.30 h Ball amb l’Orquestra NEW MARABÚ. A la plaça de l’Ajuntament
23 h CERCANIT. Comença a la pl. Sant Miquel i acaba a la pl. de Pius XII
23 h a 7 h BARRAQUES - FESTIVAL IGUALADA ROCK CITY’19 
23 h THE CAPACES/ 0 h IMPERIAL JADE/ 1 h BLOWFUSE /2 h HAMLET. Al carrer Dr. Joan Mercader
0 h DISCO MÒBIL AMB THE CHANCLETTES. A la plaça de la Creu
0 h ZONA PD. A la rambla de Sant Isidre
1 h MANEL FUENTES & THE SPRING’S TEAM. A la plaça de Cal Font
CONCERTS AL TERRITORI FESTIU. A la plaça de Pius XII 1.30 h SHERPAH/ 3 h JAZZWOMAN/ 5 h PD’S
DIUMENGE, 25 D’AGOST
8 h MATINADES. Pel nucli antic de la ciutat 
9.30 h CERCAVILA D’ANADA A OFICI. Des de la rambla de Sant Isidre fins la plaça del Bruc. Acte amb foc 
9 h TORNEIG DE PETANCA FESTA MAJOR IGUALADA. A les pistes de petanca del Parc Valldaura 
10 h XVIII CAMPIONAT DE BITLLES CATALANES ENTRE CLUBS DE CATALUNYA. Al camp de bitlles del 
poliesportiu les Comes (davant de la piscina coberta). 
10 h OFICI SOLEMNE EN HONOR A SANT BARTOMEU. A la Basílica de Santa Maria
Seguidament, TRADICIONALS ESPADATS, REPIC DE CAMPANES i CERCAVILA D’ENTRADA A PLAÇA. 
Plaça de l‘Ajuntament. Acte amb foc
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 PARTIT DE FUTBOL DE FESTA MAJOR. Al camp de futbol de les Comes 1
18.30 h ESPAI XARXA amb BACK TO CLASSICS. Al carrer de Sant Jordi 
19.30 h FESTA AL FOMENT amb concert de TRES DE PEGO + PD fins les 0 h. A la rambla de Sant Isidre
19.30 h RETORN DEL SANT. Des de la plaça del Bruc fins el carrer del Roser. Acte amb foc
20 h LA NENA DELS PARDALS. Al Teatre Municipal l’Ateneu (vegeu venda d’entrades)
20 h Concert de FESTA MAJOR amb l’Orquestra METROPOL. A la plaça de l’Ajuntament 
LA REVETLLA POPULAR DE LES PLACES. 22 h CONCERT DE SUU. Pl. de cal Font/ 23 h KARAOKE KIDS 
de KaraokesBand. Al C/ de Sant Jordi
0 h CONCERTS a la Plaça de Pius XII 1 h ALBERCOCKS/ 2.30 h TRIBADE/ 4.30 h PD’S. 
0 h ZONA COUNTRY. A la rambla Sant Isidre
0 h TAPEO SOUND SYSTEM. A la plaça de la Creu
0 h BALL amb l’orquestra METROPOL. A la plaça de l’Ajuntament
0 – 7 h ESPAI BARRAQUES – 8a edició del RRREC FESTIVAL. 0 h STEVE SMYTH & THE DIABLOS / 1.30 
h LES CRUET/ 2.45 h TUYA/ 4 h AKKAN. C/ Dr. Joan Mercader
0 h VAPARIR TOUR. A la plaça de Cal Font
DILLUNS, 26 D´AGOST
11.30 h AMBAUKA amb la Festa de l’Escuma. A la plaça de l’Ajuntament
19 h CERCAVILA MENUDA. Des de la plaça de Cal Font fins la  plaça de l’Ajuntament. Acte amb foc 
19.30 h CANTADA D’HAVANERES amb el grup HAVÁNAME. Parc de l’Estació Vella 
20 h BALLADA DE SARDANES amb la COBLA CIUTAT DE TERRASSA. Al carrer nou de Cal Font
23 h PIROMUSICAL. Al Parc Central 
23.45 h EL TONET I LA CONXITA SE’N TORNEN A LA FEINA I ADÉU-SIAU FESTA. Des de la plaça de 
l’Ajuntament fins el c/ de Joan Mercader
1 h TRADICIONAL PUJADA DE CADIRES AL CLEIN. A la rambla Sant Isidre


