
 
 

 
rrrrec festival 2011 

 
L’associació cultural, sense ànim de lucre, “Amics del Rec d’Igualada” es va 

crear l’octubre de 2009 per la defensa i posada en valor del barri del Rec. Des 

de llavors hem organitzat concerts, passejades, exposicions de fotografies i 

d’idees del barri i fins i tot un debat electoral.  Ara volem organitzar el proper 1 

d’octubre, amb el recolzament de molts amics i entitats que participen de forma 

desinteressada, una jornada cultural que ens permetrà seguir difonent la 

bellesa d’aquest barri i reivindicar el Rec com una zona cultural potent de la 

ciutat. Totes les activitats programades són gratuïtes perquè tothom gaudeixi 

d’aquesta festa. 

 
 
* Tallers d’art rrrrec festival, de 10 a 13’30h a l’espai del vapor de baix, C/. 
Creueta 31. 
 
1.Taller de coreografia 
Adreçat  a tots els públics (cal portar calçat còmode tipus esportiu i no cal cap 
experiència en dansa) 
Serà amb música en directe 
De 10h a 11h 
Durada: 1h   
No cal inscripció 
Taller ofert per l’Estudi de dansa dell'Arte i Ciart Dansa. 
 
2.Taller de rat-penats de paper 
Adreçat a infants de 5 anys en endavant 
Cal inscripció prèvia gratuïta, enviant un mail a: amicsdelrec@gmail.com 
Dos torns de taller: de 11h a 12h primer torn 
de 12’15h a 13’15 segon torn. 
Taller ofert per Arian Morera i Teresa Riba. 



 
3. Taller d’instal�lació escultòrica: “L’arbre de la fraternitat” 
Adreçat a infants i adults per a realitzar-lo entre tots 
Amb pasta de paper i diferents materials  
No cal inscripció 
Taller ofert per Marilú Mtnez-Ruiz del Projecte ArtEnzila  &  Associació Rec in 
art. 
 
4. Taller instal�lació: “El banc de records, somnis i desitjos pel Rec” 
Adreçat a infants i adults per a realitzar-lo entre tots 
Porta un objecte petit, simbòlic i sense valor material que vulguis dipositar 
juntament amb un record, somni o desig pel barri del rec. Així tots junts podrem 
gaudir dels beneficis 
No cal inscripció 
Taller ofert per Carmina Orgué. 
 
5. Taller instal�lació: “Un espai compartit” 
Adreçat a infants i adults per a realitzar-lo entre tots 
No cal inscripció 
Taller ofert per Carmina Orgué. 
 
6. Taller de Mandalas 
Adreçat a infants de 5 anys en endavant 
No cal inscripció 
Taller ofert per Factoria d'art Pilar Carballo. 
 
7. Taller de petits mosaics 
Adreçat a infants de 5 anys en endavant 
No cal inscripció 
Taller ofert per Factoria d'art Pilar Carballo. 
 
8. Taller “Treballem la pell”  
Adreçat a infants i adults per a realitzar-lo entre tots 
Confecció d’un petit objecte (clauer, punt de llibre, penjoll) per entrar 
en contacte amb el treball artesà de la pell a partir del repujat i l'encerat final 
Durada aproximada 1h 
No cal inscripció 
Taller ofert pel Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia. 
 
9. Taller d’stencils per samarretes 
Adreçat a infants i adults per a realitzar-lo entre tots 
Estampació amb plantilles per samarretes. Cal portar una samarreta per a 
poder-la estampar 
No cal inscripció 
Taller ofert pel col�lectiu d’stencils: “No té nom”. 
 
 
 
 
 



10. Taller d'estampació i disseny 
Adreçat a infants i adults per a realitzar-lo entre tots  
Estampació amb plantilles per samarretes 
No cal inscripció 
Taller ofert pel col.lectiu disseny=igualada. 
 
11. Taller de Moixigangues 
Adreçat a infants i adults 
No cal inscripció 
Taller ofert pels Moixiganguers d’Igualada. 
 
 
I a més hi hauran pel recinte:  Performances d’interacció oferts per Elisabeth 
Serra i David Martín del Col�lectiu ElDit & Associació Rec in art amb dues 
intervencions: El performance "Somriu: Videovigilància"  i  l’Instal�lació de 
"Regala't un petó". 
 
També tindrem pintada de graffitis amb la participació de Patricia Picón de 
l’Associació Rec in art, el Roger Projecte Estiluno, el Marc Vera, Emak i Fhoam. 
 
 
* 10’30h a l’espai de l’Adoberia, C/ rec 15 
Actuació del grup: de "PROTONS Percussió d'Igualada" amb motiu de la 
inauguració de l’exposició “REC-GRAVAT” cedida per l’Escola  municipal 
d’art Gaspar Camps d’Igualada 
11h Inauguració de l’exposició que podrà visitar-se: 
Dissabte 1 i Diumenge 2 de 11’00h a 14’00h i de 18’00h a 20’00h 
Dissabte 8 i Diumenge 9 de 11’00h a 14’00h i de 18’00h a 20’00h. 
 
 
* 11’30h. Passejada per racons del rec de la mà del blanquer Magí Puig. Lloc 
de sortida: museu de Cal Granotes. Per inscripcions gratuïtes, enviar un mail a: 
amicsdelrec@gmail.com 
 
 
* 12’30h. Lectura de cançons. Músics igualadins llegeixen Bob Dylan.  
Acte a càrrec de Paranoia Accions que es realitzarà a l’espai del vapor de baix. 
 
 
* 13’30h. Vermut-debat amb opinions contraposades sobre el futur del nostre 
barri  
Acte a càrrec d’Oriol Solà que es realitzarà a l’espai del vapor de baix. 
 
 
 
 
 
 
 



*  A la tarda des de les 17 hores i fins la matinada el festival de música al pati 
del vapor de baix amb grups que tenen les seves arrels al Rec,  amb 
videoprojeccions, música de dj’s i el cap de cartell, els mítics U-tòpics que es 
reuneixen després de 20 anys  pel rec. La resta de grups són: 
 
17:00h: Last Flight To Chicago (rock indy) 
18:15h: Kork (trash) 
19:30h: Fraktal (death metal) 
20:45h: Lumbre (rumba fusió) 
22:00h: 777 (rock) 
23:00h: Day-Dream (De-Rec) (pop-rock) 
12:30h: U-tòpics (pop-rock) 
 
 
* I actuació de dansa entre els arbres:  
La companyia Ciart Dansa presenta "Camins" 
Peça de dansa contemporània que podreu veure en un dels canvis d’escenari. 
Durada: 11' 
 
 


