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Breu història d’Igualada

3

Igualada neix al voltant de l'any mil, al marge esquerre del riu 
Anoia, que dóna nom a la comarca. El nom d'Igualada prové del 
llatí aqualata, que significa on el riu s'eixampla; un riu ben 
aprofitat per proveir d'energia hidràulica els molins.

Té l'origen en una cruïlla de camins, un de militar des de 
Manresa, a través d'Òdena i Montbui, fins als castells més 
llunyans del camp de Tarragona, i el camí ral que comunica 
Barcelona amb Lleida, Aragó i Castella. La seva posició 
enmig de la Conca d'Òdena esdevé un lloc de trobada natu-
ral també per a la pagesia, i afavoreix l'intercanvi i la 
venda de mercaderies.

El primer indici de construcció que tenim de la vila és 
l'edificació d'una capella el 1003 al costat d'una "mota" o 

"força", fortificació de defensa menor, a l’actual plaça de Pius XII. 
La capella consta com a parròquia l'any 1059.

L'any 1381 Igualada rep el títol de “Carrer de Barce-
lona”, queda sota la tutela de la ciutat de Barce-
lona i s’hi equipara en drets, llibertats i 
prerrogatives. La vila va creixent i, entre els 
segles XIV i XV, es construeixen dues muralles 
més, fins que al segle XVIII, s'allarga cap a 
Soldevila i Capdevila, seguint el camí ral.

Si bé durant els primers segles de vida, la vila 
creix a un ritme contingut, pendent d'epidèmies i 

migracions, fou durant els segles XIX i XX, que 
Igualada, a més de rebre el títol de Ciutat i de disposar de 

línia ferroviària, té una expansió espectacular. Les indústries de 
teixits esdevenen les més importants de Catalunya, com 

també les adoberies de pells, que es mecanitzen i són 
el primer centre productor de la península. 
Gradualment sorgeixen les primeres indústries de 
gènere de punt, que assoleixen una importáncia 
cabdal en l’àmbit nacional. Entre els anys 1800 i 
1900, la població es duplica fins arribar als 10.486 

habitants. 

A l'any 2009, la població és de 38.164 habitants, en un 
terme municipal de vuit quilòmetres quadrats.
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Llocs d’interès
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Plaça de Pius XII i
Plaça del Pilar

Indret on va néixer la ciutat 
d’Igualada, a la cruïlla de dos 
camins, al segle XI, a l'entorn 
d’una capella i d’una 
fortificació, la "força" o "mota".

Molí de l’Abadia
Molí fariner medieval, avui 
convertit en adoberia 
documentat al segle XII. 
Formen part del conjunt: la 
resclosa del riu Anoia, el rec i el 
molí de gra. 
C/del Molí de l'Abadia, 
cantonada Ronda del Rec

Sant Jaume
Sesoliveres

Església d’estil romànic, dels 
segles XII-XIII. Restaurada l’any 
1995. Forma part del camí de 
Sant Jaume. Bé cultural 
d’interès nacional. 
Urbanització Sant Jaume 
Sesoliveres, carrer Ermita, s/n.

Passatge de 
Sant Miquel

Carreró medieval situat a 
l’interior del primer recinte 
emmurallat, segles XII-XIII. És 
un dels vestigis més antics de 
la primitiva vila.
Del carrer de Santa Maria a la
plaça de Sant Miquel

Travessia de Sant Roc
Carreró porxat d’origen 
medieval, del segle XIII, 
documentat el 1282. 
Antigament coneguda com la 
plaça Vella. De la plaça de 
l'Ajuntament a la plaça de Sant 
Miquel

Passatge del Capità 
Galí i Passatge del 
Forn 

Passatges formats en el decurs 
dels segles XIV-XV. Traçat de 
caire medieval amb els 
característics passos coberts. 
Del carrer Nou a la plaça de 
l’Ajuntament

Portal de la Font
 Major
Portal corresponent al tercer 
recinte emmurallat, segle XV. 
Denominat també portal de 
Gràcia.
De la plaça de Sant Miquel al 
passeig de les Cabres

Portal d’en Vives
Portal que pertany al tercer 
recinte emmurallat, segle XV. 
Denominat també portal d’en 
Rovires.
De la plaça de Sant Miquel al 
passeig de les Cabres
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Plaça porxada 
Els seus orígens tenen lloc en 
dues antigues places: la Nova i 
la del Blat, al segle XIV.
Última remodelació l’any 1992.
Plaça de l’Ajuntament

Església de
Santa Maria

Temple del renaixement català, 
segle XVII, obra de Pere Blai i 
Rafael Plansó, mestres d’obres. 
Conté un retaule barroc 
realitzat per Josep Sunyer i 
Jacint Morató, on destaca la 
talla de la imatge de la 
Immaculada. Declarada bé 
cultural d’interès nacional.
Plaça  del Bruc
Tel. 93 803 18 15
Horari:
Feiners:
De 9 a 12 h i de 18 a 20 h
Festius:
De 10 a 13 h i de 19 a 21 h

Església del Roser
Església documentada al final  
del segle XVI. L’any 1590 s’hi 
produeix el prodigi de la suor 
de sang del Sant Crist 
d’Igualada. Portal d’estil 
neoclàssic. Restauració de la 
façana efectuada l’any 1994.
Carrer del Roser, 6

Claustre de
l’Escola Pia

Claustre d’estil renaixentista, 
segle XVII. Consolidació 
efectuada l’any 1966 i restaurat 
el 2004. El claustre forma part 
de l’antic convent dels pares 
agustins, que s’instal·len a 
Igualada l’any 1393.
Plaça de Castells, 10
Tel. 93 803 27 00

Ajuntament
Edifici d’estil neoclàssic català, 
any 1883. Projectat per Antoni 
Rovira i Trias i Pau Riera I 
Galtés.
Plaça de l’Ajuntament, 1 

Església de la Soledat
Obra d’estil neogòtic, de l’any 
1869. Projectada per Modest 
Fossas I Pi. 
Carrer de la Soledat, 41

Cementiri Vell
Recinte d’estil neoclàssic, de 
l’any 1819. Projectat per Josep 
Bofarull.
Avinguda de Pau Casals, 26

Font de Neptú
Obra de l’escultor Damià 
Campeny, d’estil neoclàssic. Fou 
inaugurada l’any  1832 per 
commemorar la portada de 
l’aigua des de l’Espelt.
Plaça del Rei

Casa dels 
Padró-Serrals

Edificació d'arquitectura 
popular del segle XVIII. 
Conserva un tram de la muralla 
medieval al seu interior. 
Rehabilitació efectuada el 
1997. En l’actualitat acull el 
Consell Comarcal de l’Anoia.
Plaça de Sant Miquel, 5

Font de la Carota i 
camí de ronda 
medieval

Font adossada a l’interior del 
tercer arc d’un antic abeurador 
públic d’animals. Va ser 
restituïda el 1852, en fer-se el 
passeig de les Cabres. La 
remodelació de 2004, a banda 
de modificar el lloc original 
d’ubicació de la font, mostra un 
fragment del camí de ronda 
medieval descobert en el 
decurs de l’última actuació 
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Llocs d’interès

Ateneu Igualadí de
la Classe Obrera

Equipament inaugurat l’any 
1878. Projectat per Pau Riera i 
Galtés, Pau Salvat i Espasa i 
Josep Pausas i Coll. Acull 
l’entitat, una escola i el teatre 
municipal, restaurat el 1994.
Carrer de Sant Pau, 7-9

Cercle Mercantil,
Industrial i Agrícola

Edifici d’estil eclèctic amb 
elements modernistes, 
inaugurat l’any 1899. Projectat 
per Francesc de B. Sellés I 
Vilaró.
Carrer del Clos, 19-21

L’Escorxador
Edifici industrial modernista, 
inaugurat l’any 1905. Projectat 
per Isidre Gili i Moncunill i Pau 
Salvat I Espasa.
Carrer de Prat de la Riba, s/n

Casa Maria B. Prats
L’edifici és una construcció 
modernista d’habitatges, de 
l’any 1905.
Projectat per Isidre Gili i 
Moncunill.
Carrer Custiol, 9

Cal Ratés
Edifici d’estil modernista, de 
l’any 1908. Projectat per Isidre 
Gili I Moncunill. 
Carrer de Santa Maria, 10

Cal Sabaté
Adoberia d’estil modernista, 
anys 1912-1919. Projectada per 
Josep Ros i Ros i denominada 
popularment la catedral dels 
blanquers.
Carrer del Sol, 24-26

Cal Maco
Construcció amb elements 
modernistes, any 1914. 
Projectat per Josep Pausas i 
Coll. Actualment seu de l’Arxiu 
Comarcal de l’Anoia. Restaurat 
l’any 1982.
Plaça de la Creu, 18

Biblioteca Central
Nau d’estil Vinzenci de l’antiga 
fàbrica tèxtil de "Cal Font", any 
1915, i xemeneia, any 1920.
Projectades per Josep Pausas 
Coll. L'edifici fou rehabilitat 
l’any 1999 i acull la Biblioteca 
Central d’Igualada.
Plaça de Cal Font
Tel. 93 804 90 77
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Cal Targarona
Pastisseria d’estil noucentista, 
any 1929.
Carrer del Roser, 17 

Cal Pla
Pastisseria fundada l’any 1888.
Destaca el sostre pintat amb el 
tema d’unes noces d’àngels, 
pintat cap a l’any 1900. 
Rambla Nova, 43 

Llar del Sant Crist
Edificació finalitzada l’any 
1941. Actualment destinada a 
residència d'ancians. Obra de 
Joan Rubió i Bellver, deixeble 
d’Antoni Gaudí.
Carrer Milà i Fontanals, 8
Visites:
Tel. 93 803 12 67 

Església de la
Sagrada Família

Edifici d’arquitectura 
contemporània que s’inclou 
estèticament en l’anomenada 
Escola de Barcelona, any 1969. 
Projectada per Josep M. 
Martorell, Oriol Bohigas i David 
Mackay.
Carretera de Manresa, 103

Cementiri nou
Recinte representatiu de la 
millor arquitectura contemporà 
catalana, inaugurat l’any 1991 i 
projectat per Enric Miralles i 
Carme Pinós.
Carrer dels Països Baixos.
Visites: de dilluns a diumenge
(de l‘1 d’octubre al 31 de 
març)
De 10 a 13 h i de 16 a 19 h 
(de l’1 d’abril al 30 de 
setembre)
De 10 a 13 h i de 16 a 19 h

El barri adober i el rec 
El rec, documentat al segle XIII, 
recull l’aigua del riu Anoia per 
mitjà d’una resclosa i 
originàriament feia funcionar 
molins fariners . Al segle XVIII, 
els adobers d’Igualada van aban-
donar el clos de les muralles 
medievals i s’establiren a frec 
de rec o sèquia. Al seu costat es 
va formar el barri adober, amb 
els característics contraforts 
adossats a les façanes de les 
adoberies. És el sector de la 
ciutat amb més identitat i 
l’únic paisatge industrial 
destinat a l’adob de la pell, exis-
tent a Catalunya.

La Igualadina 
Cotonera

L’edifici de “La Igualadina 
Cotonera” va ser construït en-
tre 1841 i 1842. Aquesta 
circumstància fa que sigui un 
dels primers edificis de la 
revolució industrial construït a 
Catalunya, juntament amb Can 
Miranda de Manresa i el Vapor 
Vell de Sants. Es tracta però, de 
la fàbrica més antiga que es 
conserva a Catalunya 
d’aquestes característiques. 
Declarada Bé Cultural d'Interès 
Nacional el 2006.
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Ruta del nucli antic
Passatge del Capità Galí
Passatge del Forn
Plaça porxada
L' Ajuntament
Cal Ratés
Església de Santa Maria/Fulgentia
Plaça del Pilar
Plaça de Pius XII
Casa Maria B. Prats
Església del Roser
Cal Targarona
Font de neptú
Església de la Soledat
Passatge de Sant Miquel
Casa dels Padró-Serrals
Travessia de Sant Roc
Portal de la Font Major
Portal d'en Vives
Font de la Carota i camí de ronda medieval
Cal Maco
Cal Pla

El barri adober i el Rec
Molí de l'Abadia
Cal Granotes
Museu de la Pell (Cal Boyer)
Cal Sabaté
Museu del Traginer
La Igualadina Cotonera

L'Eixample
L'Escorxador
La Llar del Sant Crist
Claustre de l'Escola Pia
La Biblioteca Central
Cercle Mercantil
Ateneu Igualadí. Teatre Municipal l'Ateneu
Gasogen de Cal Pasqual
Església de la Sagrada Família

Els afores
Cementiri nou
Cementiri Vell
Molí de l'Abadia
Sant Jaume Sesoliveres
Vil·la romana de l'Espelt
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Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia
Museu de la Pell

L’edificació de Cal Boyer correspon 
a una antiga fàbrica tèxtil cotonera 
de final del segle XIX. Seu central 
del Museu de la Pell d’Igualada i 
Comarcal de l’Anoia. Coneguda 
també com a "Vapor Nou". 
Rehabilitada a partir de l’any 1986.
El Museu de la Pell d’Igualada i 
Comarcal de l’Anoia integra el 
Museu de la Pell, l’adoberia de Cal 
Granotes (s. XVIII), la secció "L’home 
i l´aigua" i el Gasogen de Can 
Pasqual. Tres àmbits configuren el 
recorregut expositiu: la pell en la 
història i la seva significació cultural 
en la civilització mediterrània; un 
univers de pell, que ens acosta a la 
diversitat dels usos i utilitats 
d’aquesta matèria; i dels clots als 
bombos, on s’explica, amb l’ajut de 
la maquinària, l’evolució tècnica de 
la producció del cuir fins a la 
definitiva mecanització. 
Carrer Dr. Joan Mercader, s/n
Tel. i fax 93 804 67 52
m.igualada@diba.es

L’home i l´aigua
Ubicat en l’edifici de Cal Boyer, 
mostra una visió general dels 
diferents aspectes del món de 
l’aigua relacionats amb la nostra 
societat: què és l’aigua? l’aigua a la 
Terra, elevació, transport i la seva 
distribució, l’aigua a la llar, l’aigua i 
la salut i el seu aprofitament 
econòmic. Presenta una canal on es 
pot experimentar. 
Carrer Dr. Joan Mercader, s/n
Tel. i fax 93 804 67 52
m.igualada@diba.es

Cal Granotes
Antiga adoberia del segle XVIII on 
s’explica l’antic sistema d’adobar 
vegetalment les pells, utilitzat abans 
de la industrialització. Conserva les 
dues plantes característiques d’una 
adoberia preindustrial: la ribera i 
l’estenedor.
A banda de les visites habituals, un 
diumenge al mes poden concertar-
se sessions teatralitzades destinades 
a un públic familiar, on després d’un 
sucamulla podem obtenir el diplo-
ma d’aprenent de blanquer. 
Baixada de la Unió, s/n
(proper a Cal Boyer)

Horari de visita museus:
de dimarts a divendres de10 a 14 h 
i de 16 a 18,30 h; 
dissabtes diumenges i festius d’11 a 
14 h; horari més ampli per a 
escoles i grups, de 9 a 18 hores, 
prèvia reserva.
C/ Dr. Joan Mercader, s/n
Tel. i fax 93 804 67 52
m.igualada@diba.es



Fulgentia: Exposició permanent d'art religiós
El nucli antic

Instal·lació que acull 71 peces d'orfebreria i objectes de culte, que amb el 
pas del temps han esdevingut veritables obres d'art, provinents de setze 
parròquies de l'Arxiprestat. 
 
Visita lliure: de dilluns a diumenge d'11 a 12 h
Visita comentada: l'últim diumenge de mes
d'11 a 2/4 d'1 del migdia
Lloc: galeries del 1r pis de la Basílica de
Santa Maria (Plaça del Bruc)
Reserves especials: Tel. 93 803 05 28

35 36 37
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Gasogen de
Cal Pasqual

Va ser instal·lat després de la 
guerra civil en aquesta fàbrica 
tèxtil. Destinat a l’obtenció de gas 
pobre, com a energia per als motors 
dels telers. És l’únic conservat a 
Catalunya i probablement a Europa. 
Extensió del Museu de la Pell. 
Poden concertar-se visites de grup 
trucant al Museu. 
Carrer Sant Carles, 39
Informació per a visites:
Tel. 93 804 67 52
m.igualada@diba.es 

Museu del Traginer
Col·lecció Antoni Ros

El Museu del Traginer (Col·lecció 
Antoni Ros) explica l’evolució del 
transport emprant mitjans de sang, 
i alhora mostra les relacions entre 
els diferents oficis que feien 
possible el desenvolupament del fet 
traginer a casa nostra.
Distribuït en tres grans àrees 
temàtiques (oficis, selles i guar-
niments i carros i carruatges), el 
museu està orientat per tal de 
garantir l'accés adaptat de 
qualsevol visitant.
Horari de visita:
De dimarts a dissabtes de 10 a 13 h 
i de 15 a 17 h
Diumenges i festius de 10 a 14 h
Dilluns tancat
Informació de visites:
Tel. 93 804 88 52 / 609 03 38 67
www.museudeltraginer.com

La vil·la romana
de l'Espelt

El terme vila (en català vil·la) 
designa una casa rural -mas o 
masia- d'època romana (s. II-I a. C. i 
V-VI d. C.) Aquestes vil·les, moltes 
vegades propietat d'amos absen-
tistes, en el temps es convertien en 
residències permanents per defugir 
l’onerosa vida municipal.
La vil·la de l'Espelt, construïda en 
posició dominant, en un lloc 
assolellat, està situada prop d'una 
via per donar sortida a la producció 
i prop d'un corrent d'aigua.
Informació per a visites:
Tel. 93 804 67 52
m.igualada@diba.es 
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Els Pastorets
Desembre · gener 
El Grup de Teatre Esbart Igualadí 
presenta des de l'any 1959 Els 
Pastorets, de Josep Maria Folch i 
Torres, al Teatre Municipal l'Ateneu.

Cavalcada dels
Reis d'Orient
5 de gener
La cavalcada de Reis  es realitza des 
de l'any 1895. Es caracteritza per 
l'espectacular desfilada de la 
comitiva, a la tarda, formada per 
les carrosses dels tres Reis d'Orient i 
més de set-cents patges al darrere 
curosament vestits. El més singular 
és que utilitzen escales de fusta per 
pujar als balcons de les cases i 
reparteixen els regals per tota la 
ciutat, lliurant-los directament als 
nens i les nenes.

Fira de Reis
6 de gener 
La Fira de Reis d'Igualada és la més 
antiga de la ciutat, reconeguda per 
un Privilegi Reial de l'any 1373.
Actualment, els productes princi-
pals que s'hi ofereixen són els 
planters, l'artesania, les joguines, 
l'alimentació i d’altres de venda 
ambulant, ubicats al llarg del 
passeig Verdaguer.

Els Tres Tombs
Gener
És una de les festes gremials més 
antigues de Catalunya i se celebra 
sense interrupcions des de 1822. El 
diumenge després de Sant Antoni, 
l'Antic Gremi de Traginers d'Igua-
lada ens recorda l'extraordinari 
paper dels carros i dels animals en 
el desenvolupament de les ciutats. 
La desfilada permet evocar les 
nostres arrels. Hi veureu carros 
carregats de gom a gom, cavalls 
ben pentinats i l'antiga diligència 
d'Igualada, element que no podeu 
deixar d'admirar. Festa d'Interès 
Turístic Nacional

Festival
Internacional d'Orgue
Gener · febrer · març
Aquest esdeveniment musical és 
una oportunitat única per gaudir 
de la sonoritat de l'orgue de la 
basílica de Santa Maria, que des del 
1758 presideix la tribuna de 
l'epístola. Un gran ventall d’intèr-
prets internacionals i de casa 
nostra són presents a cada edició 
del Festival.

Processons de 
Setmana Santa
Març · abril
Processó del Sant Crist d'Igua-
lada
 El Divendres Sant, a l'església del 
Roser, es commemora el fet 
prodigiós de la suor de sang del 
Sant Crist d'Igualada el 1590. Avui 
encara es celebra el dimarts de 
Pasqua una processó, per recordar 
el trasllat de la imatge des de 

l'església del Roser fins a l'altar de 
la Minerva de la basílica de Santa 
Maria.
Processons del barri de Fàtima
La Cofradía de Jesús Nazareno, 
María Santísima de los Dolores y 
Santo Entierro, fundada el 1969, 
organitza processons de caire 
popular, inspirades en les formes 
tradicionals andaluses. Dijous Sant, 
Divendres Sant, i el diumenge de 
Pasqua al matí 

La Mostra, Fira de Teatre 
Infantil i Juvenil de 
Catalunya
Abril
El mes d’abril, qualsevol cantonada 
i racó d'Igualada s'omple amb més 
de 100 espectacles per a nenes i 
nens, joves i per a tota la família. 
Teatre, titelles, màgia, circ i anima-
ció per carrers, places i teatres del 
nucli antic, conformen un certamen 
excepcional que no us podeu 
perdre.
www.lamostraigualada.cat

Imagina:
Festival d'Estiu 
d'Igualada
Juliol
És un festival de festivals que 
inclou:

European Balloon Festival
És una concentració internacional 
de globus aerostàtics, que realitzen 
diverses exhibicions i proves de 
competició al llarg de quatre dies. 
En aquest festival participen una 
quarantena de pilots de Catalunya i 
d'arreu del món.
www.ebf.cat
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Anòlia
Aquest festival omple  les nits de
juliol durant tres setmanes, amb 
una quinzena de concerts dirigits a 
públic jove i no tan jove, repartits en 
diferents espais oberts de la ciutat. 
Altres propostes (festival de vídeo I 
activitats esportives) complemen-
ten els actes lúdics del festival. 
www.igualadaimagina.cat

Festa Major
Agost
Sant Bartomeu (24 d'agost) és el 
patró que presideix les festes 
d'agost d'Igualada. Durant una 
setmana la ciutat bull d'activitats 
festives i tradicionals. No us podeu 
perdre el pregó del divendres ni la 
cercavila tradicional del dissabte, 
presidida per l'Àliga de la ciutat, on 
destaquen els gegants de la ciutat, 
Ferran i Isabel, el Tonet Blanquer i la 
Conxita Teixidora, amb tot el seguici 
de la imatgeria festiva.

El ball de les cinc places del 
diumenge és el plat fort de la festa. 
Simultàniament i en diferents pla-
ces del nucli antic podeu gaudir de 
multitud de propostes per a tots els 
gustos i edats (ball popular, folk, 
infantil, rock, DJ i la popular plaça 
més verda)

Fira Multisectorial
Setembre 
La Fira de setembre (últim cap de 
setmana) és un exponent de la 
diversitat de l'oferta econòmica de 
la comarca i una demostració de la 
potencialitat dels sectors econòmics 
representats en el camp industrial, 
comercial i de serveis. A més dels 
actes tradicionals, pot visitar-se la 
mostra de productes i serveis. 

Fira d'antiguitats,
art i artesania
Cada últim diumenge de mes, a 
excepció dels mesos de juliol i agost, 
la plaça de l'Ajuntament esdevé 
durant tot el matí un immens 
mercat dedicat a les antiguitats, el 
col·leccionisme i l'artesania.

Altres festes
Al febrer, la rua de Carnaval recorre 
els principals carrers de la ciutat 
amb les seves carrosses presidides 
pel rei Carnestoltes.  El 23 d'abril la 

plaça de Cal Font esdevé l'aparador 
de llibres i roses de la festa de Sant 
Jordi. El 24 de juny se celebra la 
festa de Sant Joan i l'arribada de la 
Flama del Canigó a la plaça de 
l'Ajuntament. L'11 de setembre es 
commemora la diada nacional de 
Catalunya amb conferències i 
concerts. Al novembre, amb motiu 
de Santa Cecília s'organitzen 
concerts per tota la ciutat. Per les 
festes de Nadal s'inaugura el 
pessebre, que presideix la plaça de 
l'Ajuntament, i s'hi realitzen les 
tradicionals cantades nadalenques. 

On comprar
El comerç és una de les activitats 
que més ha afavorit la vinguda de 
visitants a la ciutat.
Els orígens comercials es troben en 
els mercaders que, ja en el segle XI, 
mantenien relacions d'intercanvi i 
comercials. Una activitat prou 
definida per poder parlar l'any 1196 
d'un antic mercadal.
Us proposem una passejada pel cen-
tre comercial, visitar les botigues del 
nucli antic, al voltant de la Rambla i 
dels carrers per a vianants de 
l'Argent i de Sant Magí, i el mercat 
de la Masuca.
També és tradicional "la botiga al 
carrer", un dissabte de febrer i un de 
setembre. Consisteix en parades als 
carrers del nucli antic per liquidar a 
molt bon preu les restes de la 
temporada anterior.
Un tipus de comerç característic és 
el que es coneix com a "botigues de 
fàbrica". Són botigues que 
ofereixen, a preus molt baixos, roba 
de mostraris, peces de temporades 
anteriors i vendes especials. Aquesta 
especialització va començar a partir 
d’empreses de gèneres de punt 
igualadines, però ara també hi ha 
productes fabricats fora de la ciutat. 
La majoria d'aquestes botigues les 
trobareu entre el carrer de Santa 
Caterina i l'avinguda Balmes. 



Camí de Sant Jaume al seu pas per Igualada

Amb la denominació de Camí de Sant Jaume es fa referència al conegut 
“Camino de Santiago”, que són els antics camins utilitzats des de temps 
ancestrals per peregrins que es dirigien o tornaven a Santiago de Composte-
la. El Camí a Catalunya compta amb l'itinerari que va de Montserrat a Lleida, 
Zaragossa i Logroño. La ciutat d'Igualada forma part d'aquest camí que 
s'inicia en un lloc tant simbòlic com el Monestir de Montserrat i finalitza a 
Igualada, amb un tram de 24,6 Km. Es tracta de la primera etapa del popular 
camí que travessa la ciutat per arribar a  l'església de Sant Jaume Sesoliveres, 
construïda a final del segle XII, que des d'un principi va dependre de la 
comunitat benedictina de Montserrat, i era pas obligat dels pelegrins del 
camí de Sant Jaume que seguien la ruta d'Aragó. La segona etapa és Igualada 
- Cervera de 36,5 Km.
En l'actualitat els peregrins poden segellar la seva credencial a la recepció de 
l'Ajuntament d'Igualada (Pl. de l'Ajuntament, 1). 
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La Tossa de Montbui (a 4 km)
Ermita preromànica. L’origen es remunta quan el comte Borrell II atorgà el 
terme de Montbui al bisbat de Vic. És un excel·lent mirador per observar 
tota la conca d’Òdena. És bé cultural d'interès nacional.
Informació per a visites:
Tel. 93 803 47 37
Santa Margarida de Montbui

El castell de Claramunt (a 7 km)
Castell documentat al segle X. El conjunt compta amb tres recintes de 
muralla i destaca una torre poligonal del segle XIII i restes d'altres torres, 
murs i de dues esglésies, una romànica i una altra de gòtica. És bé cultural 
d'interès nacional.
Informació per a visites:
Tel. 670 225 516 / 93 808 60 75 / 93 808 64 42
La Pobla de Claramunt

Museu Molí Paperer (a 10 km)
El Museu Molí Paperer de Capellades és un museu especialitzat en la 
fabricació i la història del paper. Ubicat en un antic molí paperer del segle 
XVIII és un museu viu on encara s'elabora paper fet a mà.
Informació per a visites:
Tel. 93 801 28 50
Capellades

Parc Natural de Montserrat (a 33 km)
Montserrat configura una unitat geogràfica amb unes característiques 
que li atorguen singularitat. Símbol de Catalunya.
Els edificis principals són el monestir benedictí i l’església, on es venera la 
imatge romànica de la Mare de Déu de Montserrat. 
Informació per a visites:
Tel. 93 877 77 77

A prop d'Igualada
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Imatges d’ahir

Pl. Ajuntament, 1910 
AFMI 1337 

Plaça del Rei, 1893 
AFMI 4114 

Antiga adoberia d'Igualada, 1945 
AFMI 674



www.igualada.cat

PUNT DE DIFUSIÓ CULTURAL I TURÍSTICA D'IGUALADA
C/ Garcia Fossas, 2 (Pl. de la Creu) · 08700 - IGUALADA

turisme@aj-igualada.net 
Horari d’atenció al públic: 

De dimarts a divendres de 19 a 21 h
Dissabtes i diumenges de 11 a 14 h

i de 18 a 21 h

de difusió cultural
i turística

Tel. 93 801 91 16
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www.igualadaturisme.cat 


