
AGENDA

CONCERT
Igualada

25 anys després del seu primer concert, 
els Hysteriofunk continuen amb la ma-
teixa empenta. Una banda inclassifica-
ble navega entre el Jazz Rock, el Pro-
gressiu i el Funk
Diumenge a la 1 del migdia al Kiosk del 
Rec

FINEART
Igualada 

VISITA A L’EXPOSICIÓ del col·lectiu inLOFT..
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al Celler 
i molí d’oli de l’Antic Sindicat de Vinya-
ters d’Igualada

ESPECTACLE MUSICAL
Vilanova del Camí 

Espectacle musical “The Woman in the 
Mirror”.
Diumenge a les 7 de la tarda a Can Pa-
passeit

CINEMA
La Pobla de Claramunt 

Projecció de la pel.lícula “El parque má-
gico”. Una precoç nena de vuit anys amb 
un do per l’enginyeria dissenya un es-
pectacular parc d’atraccions imaginari 
i acaba descobrint que s’ha fet realitat.
Diumenge a les 12 del migdia a l’Ateneu 
Gumersind Bisbal

DILLUNS 14 
CONFERÈNCIA 

Igualada 
Francesc Canosa ens proposa “La con-
questa de l’0est de Catalunya. El Canal 
d’Urgell, un miracle de fa cinc segles”. 
Des de un dels pobles més petits de Ca-
talunya neix una història molt gran, uni-
versal. Organitza AUGA. 
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

CONCERT 
Igualada 

Cicle de Concerts De Prop. Concert de 
guitarres + Combo de jazz. Concerts or-
ganitzats per l’Escola Municipal de Mú-
sica 
Dilluns a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central

DIMARTS 15  
PRESENTACIÓ LITERÀRIA 

Igualada 
L’autora catalana Coia Valls presenta 
la seva nova novel·la, “L’alquímia de la 
vida”, ambientada al segle XV. Presenta-
ció a càrrec de Bernat Roca.
Dimarts a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central

DIVENDRES 11 
TEATRE
Igualada 

“Elles”. Un homenatge musical a les 
tietes, besàvies, cosines i altres que 
ja no hi són, creat per Josep Maria Ri-
baudí (Kabrota).
Divendres a les 8 del vespre al Teatre 
de l’Aurora

FINEART
Igualada 

TALLER “La llum i la fotografia” amb 
Josep Bou. En aquest taller cercarem 
com aplicar i entendre el paper de la 
llum en la fotografia i produccions ví-
deo-gràfiques..
Divendres a les 7 de la tarda a l’Agru-
pació Fotogràfica Igualada

CLUB DE LECTURA
Òdena 

Nova trobada del club de lectura de 
novel·la per comentar “L’aroma del 
temps” de Núria Pradas.
Divendres a les 7 de la tarda a la Bibli-
oteca l’Atzavara

CINEMA
Capellades 

“Delicioso” ens situa a la França del 
segle XVIII. Als inicis de la Revolució 
Francesa, el prestigi d’una casa noble 
depèn sobretot de la qualitat de la seva 
taula. Quan el talentós cuiner Mance-
ron és acomiadat pel Duc de Chamfort, 
perd el gust per cuinar i decideix tor-
nar a casa seva al camp.
Divendres a les 7 de la tarda al cinema 
La Lliga

DISSABTE 12 

TEATRE
Igualada 

“Elles”. Un homenatge musical a les 
tietes, besàvies, cosines i altres que 
ja no hi són, creat per Josep Maria Ri-
baudí (Kabrota).
Dissabte a les 8 del vespre al Teatre 
de l’Aurora

FINEART
Igualada 

TALLER “La llum i la fotografia” amb 
Josep Bou. En aquest taller cercarem 
com aplicar i entendre el paper de la 

llum en la fotografia i produccions ví-
deo-gràfiques..
Dissabte a les 10 del matí i a les 4 
de la tarda a l’Agrupació Fotogràfica 
Igualada

FINEART
Igualada 

Visita a l’exposició de l‘Aula de foto-
grafia Lídia Carbonell..
Dissabte a les 6 de la tarda a l’Escor-
xador

FINEART
Igualada 

XERRADA“La situació avui al món del 
VIH” Amb el Dr. Emili Letang i la Dra. 
Anna Gamell. En acabar, visita comen-
tada a l’exposició de Dani Planas..
Dissabte a 1/4 de 8 del vespre al Por-
tal del Llevador

ESPECTACLE MUSICAL
Vilanova del Camí 

Espectacle musical “The Woman in the 
Mirror”.
Dissabte a 2/4 de 9 del vespre a Can 
Papasseit

TEATRE
Sant Martí de Tous 

“Unic”, un espectacle de clown con-
temporani i comèdia física, que fa ús 
del llenguatge universal del gest i les 
emocions
Dissabte a les 7 de la tarda a la Casa 
del Teatre Nu

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Copons 

Presentació del llibre “El parlar de 
l’Alta Segarra” de Mn. Carles Riera
Dissabte a les 12 del migdia a la sala 
polivalent.

DIUMENGE 13
TEATRE
Igualada 

“El pes d’un cos”. L’actriu Laia Marull 
es posa a la pell d’una filla que ha de 
cuidar del seu pare qui, després de pa-
tir un ictus, viu un procés de deteriora-
ment físic i mental.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu

FESTIVAL INTERNACIONAL 
D’ORGUE
Igualada 

Concert a càrrec de Brice Montagnoux 
(orgue) i Eva Villegas (clarinet). Inter-
pretaran composicions de Bach, Mar-
cello, Mozart, Franck, Saint-Saëns, i 
Tomasi..
Diumenge a les 6 de la tarda a la basí-
lica de Santa Maria

DIMECRES 16 
TALLER DE POESIA

Òdena 
Taller de poesia infantil “Benvinguda 
primavera”. A càrrec de Mª Àngels 
Oliva. Adreçat a nens i nenes de 8 a 
12 anys..
Dimecres a les 2/4 de 6 de la tarda a 
la Biblioteca l’Atzavara

DIJOUS 17  
CLUB DE MÚSICA

Igualada 
En aquestes audicions obertes a 
tothom els assistents descobreixen 
l’obra de grans compositors, de la 
mà de la musicòloga Anna Romeu i 
Solà. Avui és el torn de l’obra “Peer 
Gynt”, d’Eduard Grieg.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

DIÀLEGS CAPITALS
Igualada 

Yayo Herrero, antropòloga i enginye-
ra, conversarà amb Pere Fullana, 
enginyer especialista en l’anàlisi del 
cicle de vida i canvi climàtic, per ex-
posar els principals reptes mediam-
bientals actuals la noció de col·lapse 
ecològic.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu

CONCERT 
Igualada 

Cicle de Concerts De Prop. Concert-
divulgatiu sobre música antiga. Con-
certs organitzats per l’Escola Muni-
cipal de Música 
Dijous a les 8 del vespre a l’auditori 
de l’Escola Municipal de Música

7 D’EXPERIÈNCIES
Piera 

“Lliçons d’una pandèmia”. A través 
d’una lúcida anàlisi dels principals 
factors socials i científics d’aquesta 
crisi sanitària l’investigador i divul-
gador científic Salvador Macip ens 
ofereix les claus d’un necessari canvi 
de paradigma..
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca
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