
 

 

 

 

 

 



IGUALADA 
Igualada és la capital de la comarca de l’Anoia i està situada al mig de la Conca 
d’Òdena. Està assentada a les terrasses fluvials situades al nord del riu Anoia, el curs del 
qual transcorre d’est a oest al llarg de tot el municipi. Això fa que la ciutat tingui una 
orografia caracteritzada per desnivells nord-sud, amb salts de fins a 20 metres entre 
terrasses, cosa que ha dificultat tradicionalment la mobilitat a peu en aquest eix. Les 
distàncies internes, tot i els pendents d’algunes zones, faciliten la mobilitat a peu i/o en 
bicicleta, ja que com a màxim arriben als 6 km. La major part del teixit urbà del 
municipi és compacte, si bé compta amb alguns nuclis situats a tocar del casc central 
amb una urbanització més dispersa. Els municipis de Santa Margarida de Montbui i 
Vilanova del Camí formen pràcticament, també, un continu urbà amb el teixit urbà 
d’Igualada. 

 

 

Com arribar a Igualada 
 

En cotxe 

 

Barcelona – Igualada. SORTIDA 555 

Autovia A2 Barcelona Lleida. Agafant aquesta sortida arribareu al polígon de Les 
Comes. Seguint recte s’ha de travessar 2 rotondes, i a la 3ª rotonda, girarem a la dreta. 
Continuarem recte i al final del carrer ja trobarem el poliesportiu Les Comes. 

Lleida – Igualada. SORTIDA 555 

 
Autovia A2 Lleida Barcelona.  Agafant aquesta sortida arribareu al polígon de Les 
Comes. Seguint recte s’ha de travessar 2 rotondes, i a la 3ª rotonda, girarem a la dreta. 
Continuarem recte i al final del carrer ja trobarem el poliesportiu Les Comes. 

 



Tarragona – Igualada 

 
Autopista AP-7, carretera N-340 i C-244 

Girona – Igualada. SORTIDA 555. 

Autovia A2 Barcelona Lleida. Agafant aquesta sortida arribareu al polígon de Les 
Comes. Seguint recte s’ha de travessar 2 rotondes, i a la 3ª rotonda, girarem a la dreta. 
Continuarem recte i al final del carrer ja trobarem el poliesportiu Les Comes. 

 

En tren 

Sortida dels trens: Pl-Espanya Barcelona. Durada: 1.20h 

Ubicació de l’estació: la parada es troba a 20 minuts del Polígon Les Comes 

El bus urbà passa cada 20 minuts (de dill a div; cada 30 min els dissabtes)  
 
 
En bus 
 
 
Des de Barcelona: Surt un bus cada 30 minuts (horaris aquí) i para a Igualada en 3 
punts. 

L’opció Bus Express és la més ràpida, és directe i tarda 45 minuts. Per anar al barri del 
Rec, és aconsellable baixar a la 2a parada, al passeig Verdaguer. Després, a peu, s’ha 
de creuar la plaça de Cal Font i la Rambla fins arribar al barri del Rec (5 minuts a peu). 
 
 
Taxi Igualada 
 
El servei de taxis del municipi d’Igualada ofereix un servei les 24 hores del dia i durant 
tots els dies de l’any. 
  
Actualment, les parades habituals pel servei de taxi es troben situades a: 

 Hospital d’Igualada - Av. Catalunya, 11 
 Estació d'autobusos - Pg. Verdaguer s/n 
 Plaça de la Creu cantonada amb el carrer Nou 

 
 
Trucant al servei de ràdio taxi al telèfon 93 804 53 53. 

Hi ha una organització que cobreix els serveis de nit. Així, i en coordinació amb la 
Policia Local (93 804 81 81), es podrà sol.licitar un transport nocturn per un servei 
d'urgència, de les 24h a les 6h. 

 



 

QUÈ PODEM VISITAR 
 

 
 
Basílica renaixentista de Santa Maria 
 
La capella romànica, sota l’advocació de santa Maria i sant Pere, apareix esmentada 
el 1003, dependent de la parròquia d’Òdena. El 1059, en l’acte de consagració del 
temple, adquireix ja els atributs de parròquia. Durant el segle XIV el temple s’amplià 
amb capelles d’estil gòtic i ja en ple segle XVI es construí el campanar, que alberga 
actualment sis campanes, beneïdes el 1990, a més d’una setena beneïda el 1950. 
També hi ha exposada una campana del segle XVIII. El segle XVII, en fer-se insuficient 
l’antic, s’aixeca el temple actual, el primer projecte del qual era de Pere Blai, fent-se 
càrrec de l’obra posteriorment Rafael Plançó i Pau Ginestar. Entre 1702 i 1733 es 
construeix la capella del Santíssim i del Sant Crist i entre 1718 i 1747 es construeix el 
retaule major. Durant la guerra civil de 1936 l’edifici, buidat, es converteix en mercat i 
garatge. Entre 1939 i 1944 tornà a recuperar la seva fesomia, adquirint el 1949 el títol de 
basílica menor. 
 
 

 
 
Claustre renaixentista de l'antic convent dels Agustins 
 
El convent, situat a la plaça Castells, fou fundat l’any 1393 en l’emplaçament de 
l’església de santa Maria Egipcíaca. El 1858 passà a mans de l’orde escolapi -establert 
a Igualada des de 1732-, on establí el seu col·legi. Una de les reformes que s’hi 
portaren a terme el dotà d’una façana de clares influències modernistes. 
No obstant això, la peça arquitectònica clau del conjunt el constitueix el claustre 
renaixentista d’influència italianitzant, de planta trapezoidal i de dos pisos, construït 
entre 1612 i 1670. Les arcades, de mig punt, al primer pis presenten un ritme més lent 
que al segon. Les columnes són d’ordre toscà amb les bases de tipus àtic. Al mig de 
cadascuna de les ales hi ha un escut vorejat per una data, que correspondria a l’any 
de construcció: tres són agustinians i el quart, de l’any 1670, correspon a l’escut 
d’armes de la família Cornet, que va sufragar la despesa d’aquesta ala del claustre. 
Correspondria, molt probablement, al tercer claustre del convent. A l’ala paral·lela al 
carrer hi ha una porta tapiada que bé podria correspondre a l’entrada. A l’ala 
paral·lela a l’església hi ha dos arcs apuntats tapiats que podrien correspondre a 



l’antiga església de santa Maria Egipcíaca, i a l’ala oposada una altra porta tapiada 
devia donar a la desapareguda sala capitular. 
 
 

 
 
El Rec 
 
És l’element més representatiu de l’urbanisme igualadí. En sentit estricte, es tracta 
d’una sèquia que ressegueix d’est a oest el nucli antic per la seva banda sud. En sentit 
ampli, el Rec s’ha configurat com un barri industrial on s’han concentrat els blanquers, 
és a dir, l’ofici d’adobar pells, un dels més tradicionals d’Igualada. Destinat a proveir 
aigua per a les operacions d’adobatge, el rec té una llargada de més de tres 
quilòmetres i discorre des del Molí Nou on rep l’aigua de l’Anoia per mitjà d’una 
resclosa fins a l’antic Molí de l’Abadia situat al final de l’actual carrer de Badalona. A 
mesura que a partir del segle XVIII les adoberies es van instal·lar a la vora del rec, s’hi 
va formar un barri amb una fesomia pròpia, que avui encara conserva restes d’un 
urbanisme preindustrial. Malauradament les recents intervencions urbanístiques no han 
afavorit ni han fomentat la conservació del seu entorn ni les seves característiques 
arquitectòniques. 
 

 
 
Església romànica de Sant Jaume Sesoliveres 
 
Situada dins el terme del castell d’Òdena, apareix citada per primer cop l’any 1059. El 
monestir montserratí va servir aquesta església fins el segle XV, passant llavors a mans 
d’un beneficiat de santa Maria d’Igualada i després a l’ordre dels agustins i 
posteriorment als escolapis fins 1835. L’any 1858 recuperà el servei religiós fins a finals 
de segle. 
 
 
Es tracta d’un temple romànic, d’una nau rectangular i un absis semicircular, amb dues 
portes d’arc de mig punt. La coberta original de la nau era de volta de canó, 
possiblement apuntat, i la de l’absis, de quart d’esfera. El segle XIV la porta de migdia 
va ser tapiada i la de ponent eixamplada i adovellada. El segle XV s’obrí de nou la 
porta de migdia i es tapià la de ponent, així com s’afegiren els contraforts, es construí 
el campanar d’espadanya i s’aixecà un porxó a la part superior, eliminant la volta de 
la nau, que fou substituïda per un sostre pla. Aquest porxo superior possiblement es 
tancà cap al 1632. El segle XVIII es va portar a terme l’última reforma, substituint el 
sostre pla del segle XV per una volta de rajoles i guix i es va aixecar una nova 
espadanya. 
 
 



 
 

 
 
L'Asil del Sant Crist 
 
Edifici de caire monumental construït entre els anys 1931 i 1941 per l’arquitecte Joan 
Rubió Bellver amb el llegat de les germanes Castells, articulant espais amb autonomia 
funcional: dues ales laterals unides a la part anterior pel vestíbul i a la part posterior per 
la capella, creant un simbòlic claustre central. L’obra, seguida pels marmessors Josep 
M. Torrents i Miquel Pla, utilitza la pedra sense desbastar aconseguint un resultat de 
noblesa monolítica, trencada únicament a les crestes que coronen l’edifici. El 
gaudinisme de l’edifici rau en la combinació d’elements neohistoricistes (torrassa-
campanar, arcs apuntats, volta de creueria, vitralls...) amb elements estructurals nous 
(arcs parabòlics) i elements de l’arquitectura popular, tant tècnics (falsa cúpula) com 
constructius (galeria porxada). 
 
 

 
 
 
Nucli antic amb testimonis de la muralla i els seus portals 
 
La vila va néixer al segle X a redós d’una força o mota, una fortificació avançada del 
castell d’Òdena, situada a prop de l’església de Santa Maria, a l’actual plaça de Pius 
XII. A mesura que anà creixent degut a la seva situació geogràfica i la protecció reial 
de què gaudia, anà ampliant el seu recinte de muralles, independitzant-se 
definitivament del castell d’Òdena. Així se succeïren tres recintes diferents 
corresponents als segles XII-XIII, XIV i XV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Parc i Cementiri Nou 
 
Aquest recinte es troba al carrer dels Països Baixos, en el polígon industrial de les 
Comes. Respon al projecte presentat per Enric Miralles i Carme Pinós, guanyador del 
concurs convocat per l’Ajuntament d’Igualada l’any 1983. El projecte de cementiri 
nou, res més allunyat de la concepció d’un cementiri tradicional, pretenia mostrar la 
instal·lació com un parc on passejar, sense la necessitat d’haver d’estar envoltat de les 
imatges típiques d’aquest tipus de recintes. La proposta era fer un tall en el sòl, a les 
parets del qual anirien situats els nínxols. Gran part del cementiri està ubicada dins una 
gran fossa que fa que s’integri en el terreny i el paisatge. A totes les dependències del 
recinte abunden racons, objectes i detalls que juguen constantment amb la llum i 
l’ombra, donant a tota aquesta construcció un gran simbolisme. El nou cementiri, del 
qual n’han fet ampli ressò publicacions especialitzades, ha estat guardonat amb el 
premi FAD d’arquitectura.  
 
 

 
 
Museu del tren en miniatura 
 
La visita guiada us permetrà viatjar, en una hora i mitja, del tren real al tren miniatura i 
gaudir d'una experiència original i inoblidable. 
Oci i cultura ferroviària combinats en un espai de més de 500 m2 que neix amb el 
repte de ser un referent en modelisme ferroviari al nostre país i amb la voluntat d'ésser 
un organisme viu que us sorpendrà amb futures novetats ja en marxa, com l'enorme 
maqueta escala 1 en la que estem treballant, el tren tripulat, etc. 
 
SENYORS VIATGERS, PUGIN AL TREN QUE PARTIM! 
 
www.railhome.com 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ON MENJAR 
 

   BAR RESTAURANT CURUCÚ 

Tapes, entrepans, brases, amanides 

Avinguda Països Catalans 101  
Igualada, 08700, (Barcelona) 

  938 05 11 97 

  654 299 317 

http://www.barcurucu.com 

HORARIS 

De dimarts a diumenge: 8.00 - 00.00 hores 

 
 

     Cor Verd 

Restaurant Vegà 

Avinguda Països Catalana, 99-101 

08700 Igualada 

Telèfon 686 072 071 

 



 

 

  EL MOSS 

Avinguda Paissos Catalans 103 

08700 Igualada, Spain 

Telèfon  938 06 65 96 

 

 

 

  CA LA MARI 

C/Carles Riba, s/n 

08700 Igualada 

Al mateix Complex Esportiu de Les Comes 

 

 

 



 
 
ON DORMIR 

                  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPLEX ESPORTIU LES COMES 
www.esportigualada.cat 

C/Carles Riba, s/n 

08700 Igualada (Barcelona)  

 

 

Pista 

            

                  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
Igualada Hoquei Club 

 

L'Igualada Hoquei Club va ser fundat el 4 de maig de 1950 i la seva creació va ser el 
fruit de la notable presència que aquest esport havia assolit a la capital de l'Anoia des 
que gairebé quatre anys abans hi comencessin a arribar els primers patins i s'iniciés una 
veritable febre entre el jovent local, que va desenvocar en el primer partit, jugat a la 
pista de ball del Cinema Modern, posteriorment anomenat Astória, el 20 de novembre 
de 1949. El naixement de l'Igualada va ser el resultat del cisme que hi va haver entre els 
pioners de l'hoquei a Igualada, que van quedar dividits entre el Club Patín i l'entitat 
que hauria d'esdevenir un dels clubs més importants del món d'aquesta modalitat 
esportiva. Sis mesos després de la fundació, l'Igualada HC va participar en la seva 
primera competició oficial, el Campionat de Catalunya de Segona Divisió. El primer 
partit que va jugar l'IHC va ser a la pista de l'Escuela de Trabajo de Reus; es va perdre 
per 4-3. En canvi, el debut en competició oficial va ser la victòria per 3-1 davant el 
Club Patín. L'Igualada va acabar el campionat en sisena posició. 

 
 

 

La progressió de l'hoquei igualadí havia començat i la ciutat va disposar ràpidament 
d'una pista més gran, gràcies a l'ampliació de la inicial. El nou escenari ja va acollir un 
partit de la selecció espanyola, que acabava de guanyar el seu primer mundial. La 
temporada següent l'IHC va aconseguir el seu primer ascens i es va classificar per jugar 
a Segona Divisió Preferent. La ciutat vivia intensament l'esport i se succeïen visites 
d'equips grans per jugar amistosos. El 18 de maig de 1952 Igualada va viure el seu 
primer partit internacional, amb la visita del Stuttgarter Rollsportclub alemany, que es 
va imposar per 3-4 als locals. 

La temporada 1954-55 l'Igualada va aconseguir l'ascens a Primera Divisió i es va 



proclamar vencedor del Campionat d'Espanya de Segona Divisió, el primer gran èxit 
de l'entitat i que la va fer mereixedora del Pergamí d'Honor de la federació. 

La consolidació 

El 7 de novembre de 1959 l'Igualada va inaugurar la pista de l'Estadi del Xipreret, 
envoltada per un velòdrom, amb capacitat per a 800 espectadors i que va suposar un 
gran pas endavant per al club i per a l'esport igualadí. La progressió del club seguia 
creixent i no va tardar a arribar un nou èxit, ja que l'equip es va proclamar sotscampió 
d'Espanya de Primera Divisió a Salt, darrere de l'Espanyol, que es va emportar el triomf 
final no sense polèmica. 

Aquesta època brillant, però, va donar pas a uns anys plens de dificultats, que es van 
encetar amb el descens a Segona el 1964, tot i que dues temporades més tard es va 
aconseguir recuperar la categoria; l'Igualada es va convertir en el rei de les 
promocions, ja que en va jugar cinc en cinc anys consecutius. Malgrat les dificultats, 
però, l'IHC va ser un dels catorze equips que van tenir el privilegi d'estrenar la Divisió 
d'Honor de l'hoquei patins espanyol, el 1969. 

Anys difícils 
La dècada dels setanta va ser especialmet dura per a l'Igualada HC, que la 
temporada 1972-73 va retornar a Primera Divisió després de perdre una nova 
promoció. L'equip va patir un nou descens i l'entitat tenia un futur molt negre, que fins i 
tot amenaçava la seva continuïtat, precisament coincidint amb les seves noces 
d'argent. 

La temporada 1975-76 l'IHC va haver de decidir si es mantenia en una Primera Divisió 
econòmicament suïcida o si feia un pas enrere i baixava a Segona. La decisió va ser 
mantenir la categoria, això sí, amb el compromís dels jugadors a jugar sense cobrar. 
Això no obstant, aquell mateix any la trajectòria esportiva va abocar finalment l'equip 
al descens. Les coses no van millorar a Segona i la directiva va decidir la desaparició 
del primer equip, tot i mantenir el treball i les esperances en els juvenils. Després, la 
temporada 1978-79 l'IHC va tenir l'oportunitat de retornar a Primera Divisió, arran d'una 
reestructuració. No es va aconseguir muntar un equip amb jugadors sèniors, així que 
l'única possibilitat era sacrificar els juvenils, que encara tenien un any més per arribar a 
la màxima categoria, però que van acceptar el repte de jugar a Primera tot i la seva 
joventut i inexperiència. Aquella decisió va ser clau per al futur de l'Igualada HC, que 
aquell any va finalitzar la lliga en onzena posició. 

 
L'època prodigiosa 

La temporada 1980-81 l'equip va salvar la categoria, tot i la crisi econòmica i social 
que afectava l'entitat. Però un grup de persones joves, vinculades amb el club a través 
del seu treball amb els juvenils, va decidir agafar les regnes de l'IHC. Era l'inici d'un 
rellançament que ben pocs podien imaginar fins on arribaria. Després de dues 
temporades de transició, l'Igualada va iniciar una nova etapa. Entre les novetats hi 
havia el trasllat a la pista de les Escoles Pies, que va esdevenir el primer pavelló cobert 
de l'hoquei igualadí. La pista va ser l'escenari, la temporada 1983-84, del retorn de l'IHC 
a la Divisió d'Honor, després d'un èpic partit final a la pista del Cambrils. 

S'havia aconseguit l'objectiu, però el repte era ara consolidar l'equip a la màxima 
categoria. La temporada 1984-85 es va assolir la permanència, no sense dificultats. I 
l'any següent encara va ser més dramàtic, fins al punt que l'Igualada es va veure 
abocat a una nova i intensa promoció, que es va poder resoldre de manera 
satisfactòria. L'any següent no hi va haver promoció, però sí patiment fins a la darrera 
jornada, en què una inoblidable victòria a Cerdanyola assegurava la permanència. Al 
final de temporada ningú no podia imaginar que l'Igualada, que mantenia la seva 
aposta pels equips bases i la incorporació de jugadors joves amb projecció, estava 
cridat a ser l'equip revelació de la temporada 1987-88, en què l'Igualada, que ja 



jugava a la pista del poliesportiu de les Comes, va sorprendre tothom i va aconseguir 
una tercera posició final tan inesperada com merescuda. 

El millor, però, encara havia d'arribar. La temporada següent l'Igualada ja era un equip 
que alguns tenien en compte, però els joves jugadors que l'integraven ja no es van 
conformar amb ser una sorpresa, sinó que van anar consolidant una trajectòria que els 
va deixar amb el títol de lliga al seu abast. Finalment, el 16 d'abril de 1989, a la pista de 
Riazor de la Corunya, l'Igualada guanyava el partit amb el Dominicos (5-6) i es 
convertia per primer cop en la seva història en el campió de la Divisió d'Honor 
d'hoquei. Aquella mateixa temporada, l'IHC va jugar les finals de la Copa del Rei i de 
la Copa de la CERS. 

D'aleshores ençà, l'Igualada HC s'ha consolidat com el millor equip europeu de la 
dècada dels 90. Tot i que després de la primera lliga, les limitacions econòmiques de 
l'entitat l'han obligat a lluitar en condicions desiguals amb equips molt més potents i 
farcits de grans jugadors -com el Liceo de la Corunya primer i el FC Barcelona, desprès-
, l'IHC ha aconseguit un palmarès realment excepcional, que inclou sis Copes 
d'Europa, cinc Supercopes d'Europa, cinc Lligues espanyoles, 2 Copes del Rei, 1 
Supercopa d'Espanya i 4 Lligues catalanes. 

Entre les dates més destacades d'aquesta història recent destaquen les del 24 de 
febrer de 1992, quan va guanyar a les Comes la segona lliga espanyola; el 5 de juny 
de 1993, en què es va proclamar per primera vegada campió d'Europa, a la pista del 
Benfica; la temporada 1993-94, en què l'equip va aconseguir cinc títols; la doble 
exhibició protagonitzada en la fase fina de la Copa d'Europa de la temporada 97-98, 
quan va superar el Barça i el Vercelli per un doble 8 a 1, o la fase final de la mateixa 
competició que va acollir la pista de les Comes el maig de 1999, que va suposar la 
sisena Copa d'Europa de l'entitat, amb el valor afegit d'haver-la guanyada davant el 
seu públic en una vibrant final disputada amb el Porto i que es va haver de decidir a la 
tanda de penals. 

 
La calma 

Tot i que a l'any 2000, l'Igualada HC va aixecar el seu últim títol (la Supercopa 
d'Europa), el nou mil·leni va canviar la dinàmica de l'equip. Tot i que, durant la primera 
dècada dels dos mil, va seguir als llocs capdavanter de la classificació, jugant la 
Champions i disputant fases finals de la Copa del Rei, des del 2007 i fins a l'actualitat, 
les coses han sigut diferents. Econòmicament, la situació del club va canviar molt, a 
partir de l'any 2008.  
Ara, l'equip lluita per salvar-se i competir per la Copa de la Cers. 
 
 
 

Secció de Patinatge Artístic 

La secció de patinatge Artístic de l’Igualada Hoquei Club, forma part del club, des de 
fa més de 20 anys. 

Des del 2007, se li ha donat un tomb a la secció, renovant l’equip tècnic, i organitzant 
un nou organigrama dins del club. 

Amb un total de 40 patinadors/es,  i amb les directrius de les entrenadores actuals,  la 
secció, va aconseguint els seus objectius. 

 



ACCESOS  
https://goo.gl/maps/92rFxm1mi452 

 

 
 

 

   


