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La guia que teniu a les vostres 
mans vol fer-vos fàcil l’arribada a 
la ciutat. Hi trobareu tot un seguit 
d’informació que ben segur que 
serà del vostre interès i que, 
al mateix temps, us ajudarà a 
situar-vos.

Igualada pertany a la comarca 
de l’Anoia i n’és la capital. 
La ciutat es divideix en sis 
districtes: Llevant, Centre, Pla 
de St. Magí, Ponent, Les Comes 
i Sesoliveres- La Massa. En 
cadascun d’aquests districtes 
trobareu diferents serveis i entitats 
comunitàries del vostre interès.

Des de l’Ajuntament es treballa 
cada dia per mantenir i 
augmentar la qualitat de vida 
de la seva ciutadania, entenent 
la ciutat com un espai comú de 
convivència i de referència per a 
totes les persones.

Us convidem a afegir-vos i  a 
participar del nostre projecte. 
Volem que Igualada sigui la 
vostre ciutat.

Pilar Salat i Agramunt
Regidora de Serveis Socials i Salut

Benvinguts i benvingudes a Igualada
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L’Oficina d’Atenció al Ciutadà 
(OAC) i Empadronament ofereix 
un servei d’atenció personalitzada 
a la ciutadania, facilitant la 
informació general del municipi i de 
l’Ajuntament.

També és el lloc on les persones 
nouvingudes us heu d’adreçar 
per tal de donar-vos d’alta en el 
padró municipal d’habitants del 
municipi.

Ajuntament d’Igualada, 
Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
Pl. de l’ Ajuntament, 1
Tel.: 93 805 21 12 / 93 803 19 50
Horari: de dilluns a divendres de 8 del matí a 3 de la tarda i 
dissabte de 9 del matí a 2 del migdia 
(excepte juliol i agost de dilluns a divendres de 8 del matí a 2 del migdia)
E-mail: oficina.ciutada@aj-igualada.net
Pàgina web: www.igualada.cat

Documentació acreditativa d’identitat 

• Espanyols: DNI, passaport o carnet de conduir vigent. 
• Estrangers de la Unió Europea: NIE, passaport o DNI d’origen vigent.
• Estrangers no comunitaris: NIE o passaport vigent.

 Els menors que no tenen el DNI. hauran de portar el llibre de família. 

Documentació acreditativa de residència 

• Escriptura de propietat o contracte de lloguer, l’últim rebut pagat d’un 
contracte de subministrament (llum, aigua, gas o telèfon) del domicili.

 Si qui es vol empadronar no és titular d’aquesta documentació, cal que  
 vingui el titular a signar.

Totes les persones que viuen a 
Igualada han d’estar inscrites al 
padró per tal de poder accedir als 
serveis bàsics (assistència sanitària 
pública, escolarització dels menors,  
serveis socials, entre d’altres). El 
padró també serveix per justificar 
la residència habitual al municipi. 
Els estrangers no comunitaris, 
amb permís de residència no 
permanent, passats dos anys des 
de la data d’inscripció al Padró, 
cal que renoveu l’empadronament  
perquè, sinó, sereu donats de baixa 
automàticament.

Oficina d’Atenció al Ciutadà 
(OAC) i Empadronament

Totes les persones que viuen a 
Igualada han d’estar inscrites 
al padró per tal de poder 
accedir als serveis bàsics 
(assistència sanitària pública, 
escolarització dels menors,  
serveis socials, entre d’altres).

Què necessites per empadronar-te?
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El Cap de Salut (Centre d’Atenció 
Primària) és el primer lloc on heu 
d’anar si teniu un problema de salut. 
Hi trobareu metges de capçalera, 
pediatres, llevadores, odontòlegs 
i infermeres que ofereixen una 
atenció integral. L’Hospital també 
et pot acollir en cas d’urgència, 
hospitalització o part.

Per accedir als serveis sanitaris, cal 
portar la Targeta d’Identificació 
Sanitària (TIS) i demanar dia i hora 
per al professional desitjat. 

Per obtenir la Targeta d’Identificació Sanitària (TIS),     
cal presentar la següent documentació al CAP de Salut Anoia:

• Persones amb nacionalitat espanyola: targeta de la Seguretat Social.
• Persones amb nacionalitat estrangera: passaport vigent, certificat 

d’empadronament i llibre de família (si hi ha fills menors).

És una targeta gratuïta, personal i intransferible que et requeriran a cada 
consulta mèdica i a la farmàcia quan vagis a comprar els medicaments.

CAP de Salut (Centre d’Atenció Primària)
Per a la tramitació de la targeta sanitària, visita al metge de capçalera, 
pediatres, llevadores, odontòlegs i infermeres...

Pg. Jacint Verdaguer, 170
Tel.: 93 805 35 00 / 902 111 444 (cal concertar cita prèvia)
Horari: de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre 
Servei d’urgències: 24 h 
E-mail: atenciociutada.rscc@catsalut.net

Hospital d’Igualada
Per a urgències, hospitalitzacions o parts.

Av. Catalunya, 11
Servei d’urgències: 24 h
Tel.: 93 807 55 00
Pàgina web: www.fsianoia.net

Què necessites per obtenir la 
Targeta d’Identificació Sanitària (TIS)?

Accés a la Sanitat
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• DNI/ NIE/ Passaport del pare, mare o tutor/a (original i fotocòpia)
• Llibre de família o altres documents relatius a la filiació (original i fotocòpia)
• Targeta d’identificació sanitària (TIS) de l’alumne/a (original i fotocòpia)
• Altres documents que acreditin aspectes com: condició legal de família 

nombrosa, ser beneficiari de la renda mínima d’inserció, certificat 
de disminució del Departament de Benestar i Família de la persona 
que al·legui aquesta condició (alumne/a, el pare, la mare o el tutor/
a, germà/na de l’alumne), certificat mèdic oficial que acrediti que 
l’alumne/a pateix una malaltia crònica, digestiva endocrina o metabòlica 
i que exigeix una dieta complexa que condiciona de manera determinant 
el seu estat de salut.

A Catalunya és obligatori que 
els nens i les nenes entre 6 i 16 
anys estiguin escolaritzats, però 
s’aconsella que comencin a anar 
a l’escola a partir dels 3 anys, en 
l’etapa d’Educació Infantil que 
s’imparteix en tots els centres.

Per als petits de 0-3 anys, hi ha les 
llars d’infants, que poden ser de 
titularitat municipal o privades, on 
l’assistència és voluntària.

Què necessites per a la preinscripció?

Per escolaritzar els infants cal fer la 
preinscripció al centre escolar o a 
l’Oficina Municipal d’Escolarització 
(OME), durant el període establert 
(acostuma a ser durant els mesos 
de març/abril). La possibilitat de 
matriculació es manté durant tot 
l’any per a aquells nens i nenes que 
s’incorporen al sistema educatiu 
català una vegada ja ha començat 
el curs escolar.

Per escolaritzar 
els infants cal fer 
la preinscripció al 
centre escolar o a 
l’Oficina Municipal 
d’Escolarització (OME)

Educació

Oficina Municipal d’Escolarització 
L’OME és l’oficina on pots adreçar-te per informar-te sobre qualsevol aspecte 
de l’etapa escolar obligatòria i també per sol·licitar plaça per a l’escola 
bressol municipal, educació infantil, educació primària i educació secundària.

C/ de Santa Maria,10
Tel.: 93 803 19 50
Horari: de dilluns a divendres de 8 del matí a 3 de la tarda 
(en els períodes de preinscripció, març/abril, també dijous de 5 a 7 de la tarda)
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Aula de formació per a persones adultes
Centre públic adreçat a la població de més de 18 anys per fer formació bàsica. 
Les activitats que hi podeu realitzar són: lectura i escriptura en català i castellà, 
iniciació a l’anglès, preparació per a l’accés a cicles formatius de grau mitjà i 
graduat escolar de secundària.

CEIP Gabriel Castellà. Av. Montserrat, 38-40
Telèfon: 93 804 37 10
Horari: de 7 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre
E-mail: fa_vergedemontserrat@gencat.net

Convalidació d’estudis
Per tramitar l’homologació de títols estrangers d’educació superior i 
l’homologació i convalidació de títols i estudis estrangers no universitaris.

Subdelegació del Govern a Catalunya. Àrea d’Alta Inspecció d’Educació.
C/ Bergara, 12, 1a planta, Barcelona
Tel.: 93 520 96 81
Horari: de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia
Pàgina web: www.mec.es/mecd/titulos
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A Catalunya poden treballar totes 
les persones a partir dels 16 anys. 
Les persones estrangeres necessiten 
permís de  residència i treball. En 
el cas que es treballi per compte 
d’altri, cal que l’empresa doni d’alta 
a la Seguretat Social. Si es treballa 
per compte propi, cal complir totes 
les obligacions fiscals i donar-se 
d’alta a la Seguretat Social, en 
règim d’autònoms. 

L’Estatut dels treballadors estableix 
el marc general de les relacions 
laborals. Tots els treballadors, 
amb independència del seu 
origen, tenen els mateixos drets i 
obligacions en el treball.

Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
Les persones que busquen feina s’han d’inscriure a la base de dades 
del SOC per poder-los posar en contacte amb aquelles empreses que 
han presentat ofertes laborals adients al seu perfil professional. L’Oficina 
de Treball de la Generalitat (OTG) de l’Anoia ofereix orientació en la 
recerca de feina, consulta d’ofertes, informació sobre cursos de formació 
ocupacional, modalitats i normes de contractació, i també sobre la 
tramitació de les prestacions de l’atur.

C/ President Companys, 1. Vilanova del Camí
Tel.: 93 805 33 75
Horari: de dilluns a divendres de d’1/4 de 9 del matí a 1 del migdia
E-mail: otg_anoia.soc@gencat.net 

Centre de Serveis per a l’Ocupació
És un espai del Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada, 
des del qual s’ofereixen serveis per facilitar l’accés a l’ocupació a les 
persones que estan en procés de recerca de feina:
*Servei d’orientació professional i club de feina: assessorament per a la 
recerca de feina, orientació laboral i formativa, borsa de treball.  
*Servei de formació professional ocupacional: formació en diferents oficis, 
pràctiques en empreses.

C/ Lleida, 78
Tel.: 93 805 57 10 (cal concertar cita prèvia)
Horari: de dilluns a divendres de 10 del matí a 1 del migdia i 
de 4 de la tarda a 8 del vespre
E-mail: centreocupacio@aj-igualada.net 

Treball
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Centre de Serveis a les Empreses
És un espai del Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada, 
des del qual s’ofereixen serveis per facilitar la creació d’empreses o 
l’autoocupació per part dels emprenedors i emprenedores.

*Servei d’assessorament empresarial: assessorament per fer el pla 
d’empresa, l’accés a finançament i subvencions i els passos i tràmits legals 
per donar d’alta l’activitat.  

*Servei de formació en gestió empresarial: tallers, seminaris i jornades sobre 
diferents aspectes.

Av. Mestre Montaner 86
Tel.: 93 805 04 09 (cal concertar cita prèvia)
Horari: de dilluns a divendres de 9 del matí a 1 del migdia i 
de 4 de la tarda a 8 del vespre
E-mail: centreempreses@aj-igualada.net 

Aprendre a Aprendre
Servei d’orientació i inserció sociolaboral

Casal Cívic Montserrat. C/ Orquídies, 7
Tel.: 93 804 36 61
Horari: de dilluns a divendres de 8 del matí a 3 de la tarda, 
dijous de 8 del matí a 2 del migida i de 3 a 5 de la tarda
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Per poder viure a Catalunya cal 
disposar d’un permís de residència.

El Centre d’Informació pels 
Treballadors i Treballadores 
Estrangers (CITE) és una entitat 
impulsada pel sindicat de CCOO, 
en conveni amb l’Ajuntament 
d’Igualada i el Consell Comarcal 
de l’Anoia, que assessora i dóna 
suport a les persones immigrades, 

Centre d’Informació pels Treballadors i    
Treballadores Estrangers (CITE)
Assessorament legal a les persones immigrades.

Passeig Jacint Verdaguer, 122
Tel.: 93 805 04 94 (cal concertar cita prèvia)
Horari: dimarts i dimecres de 9 del matí a 1 del migdia
E-mail: cite@conc.es

Assessorament i 
orientació sobre la Llei 
d’estrangeria.
Tramitació de permisos 
de treball, residència,  
reagrupament familiar, 
nacionalitat i exempcions 
de visats.

de manera gratuïta, en temes sobre 
la Llei d’estrangeria i la tramitació 
de permisos de treball, residència, 
reagrupament familiar, nacionalitat i 
exempcions de visats.

Assessorament  legal
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Serveis que garanteixen l’accés de 
tota la població als diferents recursos 
i prestacions existents. Promouen una 
millora en la qualitat de vida de les 
persones amb dificultats personals, 
familiars o socials.

Equip Bàsic d’Atenció Social Primària
Serveis d’informació i/o orientació de les prestacions individuals o familiars 
que ofereixen l’Ajuntament d’Igualada, la Generalitat de Catalunya i d’altres. 
És dóna suport a les persones amb dificultats personals, familiars o socials.

C/ Trinitat, 12
Tel.: 93 804 75 81 (cal concertar cita prèvia)
Horari: de dilluns a divendres de 8 del matí a 3 de la tarda 
E-mail: serveissocials@aj-igualada.net

Oficina de Benestar i Família de l’Anoia 
Oficina d’informació i tramitació de recursos i prestacions públiques 
personals i/o familiars (reconeixements de disminució, carnets de família 
nombrosa, prestacions per a fills, etc.)

Pg. Jacint Verdaguer, 67
Tel.: 93 805 17 14
Horari: de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia, 
dimarts i dijous de 4 a 6 de la tarda (agost tancat)
E-mail: obs__igualada.benestar@gencat.net

Càritas
Recurs d’atenció social dependent del bisbat de Vic. Ofereixen informació, 
suport i atenció personal i familiar.

C/ Roca, 3
Tel.: 93 803 27 47
Horari: de dilluns a divendres de 9 del matí a 1 del migdia i 
de 2/4 de 4 a 2/4 de 7 de la tarda
E-mail: caritas-aigualada@bisbatvic.com

Creu Roja
Institució humanitària i internacional que procura una millor   
qualitat de vida de les persones.

C/ Les Comes, 34 
Tel.: 93 803 07 89
Horari: de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia i de 4 a 7 de la tarda
E-mail: anoia@anoia.creuroja.org

Atenció social
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El català és la llengua pròpia de 
Catalunya i oficial, juntament amb 
el castellà, que ho és a tot l’Estat 
espanyol. L’aprenentatge del català 
és imprescindible per entendre 
el nostre entorn, per tenir més 
oportunitats de trobar feina, facilita 
la relació amb l’escola dels fills, 
amb el metge, amb els comerços...

Servei Local de Català
S’organitzen cursos de nivell bàsic, adreçats a persones que volen aprendre 
i millorar la comprensió i l’expressió oral de la llengua catalana

C/ de Santa Maria, 10
Tel.: 93 803 19 50 (ext.409)
Horari: de dilluns a divendres de 8 del matí a 1 del migdia
E-mail: igualada@cpnl.cat

Aula de formació per a persones adultes
Cursos d’acolliment lingüístic (nivell bàsic de català).

CEIP Gabriel Castellà. Av. Montserrat,  38-40
Tel.: 93 804 37 10
Horari: de dilluns a divendres de 7 a 2/4 de 9 del vespre
E-mail: fa_vergedemontserrat@gencat.net

Càritas
Cursos de català per a persones nouvingudes.

C/ Roca, 3
Tel.: 93 803 27 47
Horari: dilluns a divendres de 9 del matí a 1 del migdia i 
de 2/4 de 4 a 2/4 de 7 de la tarda
E-mail: caritas-aigualada@bisbatvic.com

Existeix una variada 
oferta de cursos 
gratuïts per a 
l’aprenentatge del 
català

Aprenentatge de la llengua
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A Igualada trobareu agències 
immobiliàries que gestionen la 
compravenda d’habitatges i els 
contractes de lloguer. També 
podeu consultar les seccions dels 
diaris i revistes d’àmbit local, on 
apareix informació d’habitatges 
per llogar i vendre.

Lloguer
• Llogar un habitatge significa viure-hi a canvi de pagar un import periòdic, 

normalment amb caràcter mensual, a la persona propietària de la casa o a 
l’administrador de finques. Els acords entre el propietari i el llogater queden 
escrits en el contracte que firmen les dues parts. 

• La durada del contracte de lloguer d’habitatge es pot pactar lliurement 
per les parts. Si aquest termini és inferior a 5 anys, la Llei d’arrendaments 
urbans vigent obliga el propietari o arrendador a prorrogar any rere any 
el contracte fins a completar el termini de 5 anys, llevat que el llogater o 
l’arrendatari manifesti la voluntat de no prorrogar-lo.

• Normalment abans d’entrar al nou habitatge s’exigeix un dipòsit de 
garantia que equival a dos o tres mesos de lloguer. Es tracta d’una garantia 
per al propietari que permet també fer front als possibles honoraris de 
l’agent o intermediari, si n’hi ha. El propietari li haurà de retornar aquest 
dipòsit quan marxi, sempre que hagi deixat l’habitatge en bon estat.

Compra
• Al mercat immobiliari hi ha dues modalitats d’accés a l’habitatge: 

els habitatges de nova construcció i els de segona mà.
• La compra d’un habitatge es pot fer mitjançant un document privat o 

contracte de compravenda. Però per tal que la compra tingui validesa i 
pugui ser inscrita en el Registre de la propietat, cal adreçar-se a un notari 
amb la finalitat que pugui estendre una escriptura pública. 

Habitatge

Ajuntament d’Igualada, Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
Informació dels pisos de protecció oficial (pròximes construccions, bases de 
la convocatòria...) i de promoció municipal.

Pl. de l’ Ajuntament, 1
Tel.: 93 805 21 12 / 93 803 19 50
Horari: de dilluns a divendres de 8 del matí a 3 de la tarda
i dissabte de 9 del matí a 2 del migdia 
(excepte juliol i agost de dilluns a divendres de 8 del matí a 2 del migdia)
E-mail: oficina.ciutada@aj-igualada.net

Algunes indicacions
Els règims d’allotjament més 
habituals són: viure en règim de 
lloguer o en règim de propietat. 
En qualsevol dels casos l’habitatge 
representa una despesa important 
en el pressupost familiar, que pot 
arribar fins a una tercera part o més 
del pressupost mensual. 
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Serveis i equipaments culturals

L’Institut Municipal de Cultura 
d’Igualada compta amb diferents 
recursos per tal de garantir l’accés 
de tothom a la cultura en les seves 
diferents vessants: l’art, el teatre, la 
música, la dansa, el foment de la 
literatura, les festes, la lectura, entre 
d’altres. La diversitat cultural, unes 
polítiques que afavoreixin la inclusió 
i la participació de tota la ciutadania 
són garantia de cohesió social, de 
vitalitat de la societat civil i de pau. 

Institut Municipal de Cultura
Oficina d’informació d’activitats culturals i festives d’Igualada.

C/ Santa Maria, 10
Tel.: 93 803 19 50
Horari: de dilluns a divendres de 8 del matí a 3 de la tarda
E-mail: imc@aj-igualada.net

Punt d’Informació i Difusió Cultural i Turística
Espai de difusió de les activitats culturals i sala d’exposicions.

C/ Garcia Fossas, 2
Tel.: 93 801 91 16
Horari: de dimarts a divendres de 7 a 9  del vespre, 
dissabtes i festius d’11 del matí a 2 del migdia i de 6 de la tarda a 9 del vespre
E-mail: turisme@aj-igualada.net

Biblioteca Central d’Igualada
És un servei municipal obert a tothom, amb la finalitat de satisfer les 
necessitats d’informació, de lectura, d’educació permanent i de convivència 
de tots els ciutadans i ciutadanes.

Pl. de Cal Font
Tel.: 93 804 90 77
Horari: de dimarts a dissabte de 10 del matí a 1 del migdia i 
de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre
E-mail: b.igualada.c@diba.es

Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia
Espai cultural integrat pel Museu de la Pell, l’Adoberia de Cal Granotes 
(edifici del s.XVII), la secció “L’home i l’aigua” i el gasogen de Can Pasqual.

C/ Doctor Joan Mercader, 3
Tel.: 93 804 67 52
Horari: de dimarts a divendres d’11 del matí a 1 del migdia i de 4 a 2/4 
de 7 de la tarda. 
Els dissabtes, diumenges i festius d’11 del matí a 2 del migdia
E-mail: m.igualada@diba.es

L’Institut Municipal de Cultura edita l’agenda d’activitats culturals, en la qual 
podreu trobar tota la informació sobre exposicions, teatre i d’altres.Guia d’acollida | Ajuntament d’Igualada



Centre Cívic de Fàtima
Av. Pietat, 42-44
Tel.: 93 805 26 21
Horari: de dilluns a divendres de 8 del matí a 3 de la tarda i 
de 5 de la tarda a 2/4 d’11 de la nit
Els dissabtes de 9 del matí a 1 del migdia i 
de 4 de la tarda a 2/4 de 10 del vespre
E-mail: centre.civic@aj-igualada.net

Espai Cívic Centre
C/ Trinitat, 12
Tel.: 93 806 81 01
Horari: de dilluns a divendres de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia i 
de 3 de la tarda a 11 de la nit
Dissabtes d’11 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 11 de la nit
E-mail: espai.civic@aj-igualada.net

Casal Cívic Montserrat
C/ Orquídies, 7
Tel.: 93 804 36 61
Horari: de dilluns a divendres de 10 del matí a 1 del migdia i 
de 3 de la tarda a 10 del vespre, dissabtes de 10 del matí a 2 del migdia i 
de 4 de la tarda a 8 del vespre
E-mail: casalcivicmontserrat@yahoo.es

Casal de la Gent Gran
Pg. Jacint Verdaguer, 67
Tel.: 93 803 33 12
Horari: de dilluns a diumenge de 10 del matí a 8 del vespre
E-mail: cggigualada@yahoo.es

Els Equipaments Cívics 
ofereixen espais i 
activitats ludicoculturals i 
socials que s’adrecen a 
la població en general, 
amb programació 
específica per a infants, 
joves i adults.

Els equipaments cívics editen programes d’activitats quadrimestrals. Guia d’acollida | Ajuntament d’Igualada



La ciutat compta amb diversos 
serveis infantils i juvenils, i per tenir-
ne informació us podeu adreçar 
al departament de Joventut o anar 
directament a les diferents entitats 
per conèixer la programació anual 
d’activitats.

Durant tot l’any, existeixen un seguit 
d’activitats per a infants i joves 
perquè aprofitin el temps lliure fent 
excursions, tallers, jugant...

Departament de joventut
Oficina d’informació d’activitats per a infància i joventut tant dels serveis 
municipals (casals d’estiu, estiu jove, saló de la infància...) com d’altres entitats 
que fan activitats a Igualada. 

La Kaserna. Trv. Sant Jaume, s/n
Tel.: 93 804 18 01
Horari: de dilluns a divendres de 8 del matí a 3 de la tarda
E-mail: joventut@aj-igualada.net
Pàgina web: www.igualadajove.cat

La Kaserna
Equipament juvenil adreçat a joves de 14 a 35 anys, on es proposen tallers 
diversos, espai de cíber gratuït, sala de consoles, sala d’exposicions i espai 
d’estudi.

Trv. St. Jaume, s/n
Tel.: 93 804 18 01
Horari: matins de dimarts a divendres de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia, 
dissabtes de 10 del matí a 2 del migdia, tardes de dilluns a dijous de 5 de la tarda 
a 10 del vespre, divendres i dissabtes de 5 de la tarda a 10 del vespre
E-mail: kaserna@aj-igualada.net

Punt Municipal d’Informació Juvenil
Espai d’informació en l’àmbit formatiu, laboral, social, cultural, d’oci i lleure i 
habitatge,... Atenció individualitzada i connexió a internet.

La Kaserna. Trv. St. Jaume, s/n
Tel.: 93 804 18 01
Horari: de dilluns a dijous de 6 de la tarda a 9 del vespre, 
divendres i dissabtes de 6 de la tarda a 10 del vespre
E-mail: pij@aj-igualada.net

Serveis i equipaments 
infantils i juvenils

Guia d’acollida | Ajuntament d’Igualada



Joves en acció
Programa de dinamització juvenil adreçat a joves a partir de 12 anys. 
Desenvolupament d’activitats al voltant de centres d’interès.

Casal Cívic Montserrat. C/ Orquídies, 7
Tel.: 93 804 36 61
Horari: de dilluns a divendres de 10 del matí a 1 del migdia i de 3 de la 
tarda a les 10 del vespre, dissabtes de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de 
la tarda a 8 del vespre
E-mail: casalcivicmontserrat@yahoo.es

Casa del parc
Espai familiar adreçat a infants de 0 a 3 anys i als seus pares i mares.

Parc del Xipreret
Tel.: 93 803 19 50
Horari: horaris variables, trucar per informar-se.

Ludoteca
Espai de joc adreçat a nens de 5 a 12 anys.

Espai Cívic Centre. C/ Trinitat, 12 
Tel.: 93 805 57 34
Horari: de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 8 del vespre

Ludoteca - Sala lectura 
Espais de joc i de lectura adreçats a nens de 5 a 14 anys.

Casal Cívic Montserrat. C/ Orquídies, 7
Tel.: 93 804 36 61
Horari: de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 8 del vespre



Patronat Municipal d’Esports
Oficina d’informació d’activitats i serveis esportius municipals.

C/ Carles Riba, s/n
Tel.: 93 805 42 10
Horari: de dilluns a divendres de 8 del matí a 3 de la tarda
E-mail: info@pmeigualada.org 

Si us agrada l’activitat física 
i l’esport, a Igualada podeu 
practicar-lo en els diferents 
equipaments esportius de la ciutat i 
participar en les activitats esportives 
que s’organitzen. 

Podeu adreçar-vos al Patronat 
Municipal d’Esports per demanar 
informació sobre les activitats 
i també sobre el lloguer de les 
instal·lacions esportives.

Serveis i 
equipaments esportius

Activitats esportives

• Escoles esportives amb la col·laboració de les entitats esportives 
d’Igualada

• Activitats aquàtiques
• Programació d’activitat física: gent gran, dones...
• Campionats de lleure: futbol 7, bàsquet.
• Organització d’activitats puntuals: cursa popular, activitats d’estiu...

Entrada puntual i/o lloguer d’instal·lacions esportives

• Camps de futbol
• Pistes poliesportives
• Pavellons esportius
• Estadi atlètic
• Piscines

El Patronat municipal d’esports edita anualment la programació d’activitats.
Guia d’acollida | Ajuntament d’Igualada



• Contenidors verds: vidre (envasos de vidre: ampolles de 
beguda, pots de conserva,...). No hi hem de llençar vidres de 
finestres, de bombetes,... perquè s’han de dur a la deixalleria.

• Contenidors blaus: paper i cartró (paper de cel·lulosa, és 
a dir, que no sigui d’alumini, cel·lofana o plastificat), sempre 
que no estigui brut de pintures o olis. 

• Contenidors grocs: envasos de plàstic, llaunes i tetra-brics.  
         

• Contenidors marró clar: matèria orgànica (restes de 
menjar, papers de cuina, tovallons de paper bruts, restes de 
jardineria, etc.)

• Contenidors verd fosc: rebuig, la  resta de deixalles 
que no es poden posar a altres contenidors, sempre 
que no siguin residus especials com piles, olis, pintures, 
electrodomèstics,...que cal dur a la deixalleria.

Horari de llençar les escombraries: de 8 a 10 del vespre

A casa s’ha de separar els 
principals tipus de deixalles perquè 
es puguin reciclar. Cada tipus de 
deixalla s’ha de llençar dins del seu 
contenidor.

Als carrers d’Igualada trobareu 
contenidors per a la recollida selectiva 
de vidre, de paper i cartró, d’envasos, 
de matèria orgànica i de rebuig.

Deixalleria Municipal
La deixalleria municipal és una instal·lació que permet fer una recollida 
selectiva d’aquelles fraccions dels residus municipals per a les quals no hi ha 
un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer. 

Polígon Industrial les Comes, c/ França, 24
Tel.: 93 804 92 41
Horari: de dilluns a divendres de 10 del matí a 1 del migdia i de 4 a 7 de 
la tarda, dissabtes de 9 a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre

Recollida de mobles i voluminosos
Horari de recollida: els divendres a partir de les 10 del vespre, trucant prèviament.
Tel.: 93 805 50 59

Medi ambient
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El civisme és el conjunt de qualitats 
que permeten a la ciutadania 
viure en una comunitat respectant 
unes normes de convivència 
pacífica i solidària. Convivència 
implica una interrelació i suposa 
un aprenentatge per part de tots 

• Tothom té el dret d’utilitzar els espais públics de la ciutat, els serveis, les 
instal·lacions, i el mobiliari urbà, respectant en tot cas el dret que també 
tenen els altres d’usar-los i de gaudir-ne, i amb l’obligació d’utilitzar-los 
correctament.

• Les fonts públiques i els estanys no es poden utilitzar per banyar-se, 
rentar-hi roba, llençar productes o objectes, etc. Tampoc es pot alterar la 
sortida de l’aigua o qualsevol actuació similar.

• Els jardins públics s’han de respectar i protegir, i les plantes no poden ser 
arrencades o danyades.

• És prohibit fer necessitats fisiològiques, com ara defecar, orinar, escopir 
en qualsevol dels espais públics.

• No es poden abandonar a la via pública vehicles, mobles, animals morts, etc.
• En cas d’obres, no es poden deixar runes o materials a les voreres o al 

mig del carrer.
• A les vies  públiques, altres  zones de concurrència  pública i a 

l’interior dels  domicilis particulars, a les escales i patis o celoberts dels 
habitatges, els ciutadans han d’evitar activitats sorolloses que pertorbin 
la qualitat de vida dels altres o puguin afectar la salut de les persones. Es 
prohibeix tota activitat pertorbadora del repòs d’altri, en especial des les 
9 del vespre a les 8 del matí.

• Està prohibit el consum de begudes alcohòliques a la via pública, fora 
dels establiments del ram de l’hostaleria, quiosc de begudes i similars.

• La col·locació de cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius, papers 
enganxats o qualsevol altra forma de publicitat, anunci o propaganda, 
haurà d’efectuar-se únicament en els llocs expressament habilitats a 
aquest efecte per l’autoritat municipal. 

• Els animals domèstics (gossos i gats) cal censar-los a l’Ajuntament. 
Per sortir a passejar, cal portar-lo lligat i recollir-ne els excrements. Si 
es tracta d’un gos potencialment perillós, cal portar-lo amb morrió  i 
disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil.

• No es pot col·locar o estendre roba a les finestres, balcons i altres parts 
dels immobles visibles des de la via pública, objectes que atemptin 
contra l’estètica de l’entorn.

• En les voreres i els passos de vianants no es pot obstruir el pas, ni amb 
objectes ni amb grups de persones.

els ciutadans que la conformen. 
La convivència i el civisme són 
dos elements interrelacionats que 
es fonamenten en les relacions 
solidàries, tolerants i respectuoses 
amb el medi urbà i amb la resta de 
conciutadanes i conciutadans.

Civisme i convivència
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Cicle nadalenc

 • Els Pastorets Desembre - gener

 • Cavalcada dels Reis d’Orient 5 de gener

 • Fira dels Reis 6 de gener

Els Tres Tombs (festa de l’Antic Gremi de Traginers) Gener

Rua de carnestoltes Febrer

Festival Internacional d’Orgue Gener - febrer - març

Processons de Setmana Santa Març - abril

Sant Jordi (Diada del llibre i la rosa) 23 d’abril

Mostra de Teatre Infantil i Juvenil de Catalunya Maig

Sant Joan (Revetlla, Correfoc i Flama del Canigó) 24 de juny

Imagina, Festival d’estiu d’Igualada Juliol

 • Anòlia Juliol

 • European Balloon Festival Juliol

 • Aerosport Juliol

Festa Major Agost (voltants del 24,   
  st. Bartomeu) 

Diada Nacional de Catalunya 11 de setembre

Fira Multisectorial Finals del mes de setembre

Festa de Santa Cecília Mitjan del mes de novembre

Fira d’antiguitats, art i artesania  Últim diumenge de cada mes

El calendari festiu català és, sens 
dubte, viu, ric i ple de cultura: 
celebracions de caràcter popular 
que són signe de la nostra identitat 
i que mostren la part més acollidora 
i entusiasta del nostre país: l’Onze 
de Setembre, Festa Nacional de 
Catalunya; la celebració de Sant 

Jordi, patró de Catalunya; la revetlla 
de Sant Joan, el capvespre del 
23 juny, la nit més curta de l’any; 
les festes de Nadal (Nadal, Cap 
d’Any i Reis); la Setmana Santa i 
Pasqua; la Festa Major celebrada 
als voltants de sant Bartomeu, patró 
d’Igualada.

Fires i festes

A Igualada existeix un important teixit associatiu que agrupa persones entorn 
de diferents entitats i associacions de caire social, cultural, ambiental,... 

Pots trobar-ne més informació a la pàgina web de l’Ajuntament: www.igualada.catGuia d’acollida | Ajuntament d’Igualada



Igualada disposa de tres línies 
urbanes d’autobusos que comencen 
el seu servei a 2/4 de 6 del matí i el 
finalitzen a 2/4 d’11 de la nit.  

Ens podem desplaçar cap a la resta 
de municipis de la comarca i a les 
principals ciutats de Catalunya, 
mitjançant la xarxa d’autobusos i 
els Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya. 

Autobús urbà
Trajecte
• Línia I: Fàtima - Les Comes: C/ de Joan Serra i Constansó - Ronda de Fàtima
• Línia II: Les Comes - Fàtima: Ronda de Fàtima - C/ de Joan Serra i Constansó
• Línia Transversal (minibus): Pg. Verdaguer (CAP de Salut) - Av. Catalunya 

(Hospital nou)
 Tel.: 93 804 12 13 (consulteu horaris i tarifes)

Autobús interurbà
Trajectes
• Sta. Margarida de Montbui – Igualada – Vilanova del Camí
 Tel.: 93 803 12 13 (consulteu horaris i tarifes) S.A. Masats

• Igualada – Manresa
 Tel.: 93 803 12 13 (consulteu horaris i tarifes) S.A. Masats

• Igualada – Barcelona
 Tel.: 902 447 726 (consulteu horaris i tarifes) Hispano Igualadina

• Barcelona – Igualada – Lleida
 Tel.: 93 265 65 92 (consulteu horaris i tarifes) Alsina Graells

Tren
Trajecte
• Igualada – Martorell – Barcelona
 Tel.: 93 205 15 15 (consulteu horaris i tarifes) 
 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Taxis
Parada
• Passeig Verdaguer (Estació Nova)
 Tel.: 93 804 53 53 

El bitllet només és vàlid per a un sol 
trajecte, tot i que hi ha abonaments 
o targetes multiviatge que permeten 
efectuar un nombre limitat o il·limitat 
de viatges durant un període 
de temps determinat en zones 
concretes.

Podem utilitzar els taxis per desplaçar-
nos, demanat amb antelació el seu 
servei o acudint a la parada.

Transports
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NotesAjuntament                            
Pl. Ajuntament, 1 
93 803 19 50

Oficina d’Atenció al Ciutadà    
Pl. Ajuntament, 1     
93 805 21 12

Consell Comarcal de l’Anoia   
Pl. Sant Miquel, 5 
93 805 15 85

Policia Local 
Av. Pau Casals, 10 
93 804 81 81 (urgències 092) 

Mossos d’Esquadra                
Av. Països  Catalans, 20-22     
93 804 23 62 (urgències 088)

Bombers                               
C/ Masquefa, 42                    
93 803 03 13 (urgències 085)

Policia Nacional                    
C/ Prat de la Riba, 13       
93 803 79 79 (urgències 091)

Guàrdia civil                          
C/ de les Comes, 36                
93 803 12 66 (urgències 062)

Urgències mèdiques                   
(urgències 061)

Telèfon d’emergències                  
(urgències 112)

Protecció civil                        
Av. Pau Casals, 10           
93 803 12 34

Oficina Comarcal  
d’informació al Consumidor
Pl. Sant Miquel, 5
93 805 15 85

DNI/Passaport                       
C/ Prat de la Riba, 13              
93 805 28 41

Hisenda                                
Pg.Verdaguer, 84                    
93 804 65 61

Deixalleria municipal              
C/ de França, 24                    
93 804 92 41

Recollida de mobles                   
93 805 50 59

CAP de Salut                         
Pg. Verdaguer, 170                 
93 805 35 00

Hospital                                
Av. Catalunya, 11                 
93 807 55 00  

Estació de tren
Pg. Verdaguer, s/n
93 803 09 38           

Estació d’autobusos
Pg. Verdaguer, s/n
93 804 44 51

Sanitat respon
902 11 14 44

Equip d’Atenció a la Dona (EAD)
C/ Santa Maria, 10
636 36 56 31



Plànol d’ubicació
Igualada

 1 Ajuntament (G-7)

 2 Hospital (G-4)

 3 CAP de Salut Anoia (J-7)

 4 Policia Municipal (J-7)

 5 Estació de tren (J-7)

 6 Estació d’autobusos (K-7)

 7 Mercat Municipal (I-7)

 8 Mossos d’Esquadra (F-3)

 9 Consell Comarcal de l’Anoia (G-8)

 10 Creu Roja (D-4)

 11 Càritas (E-7)

 12 OME (G-8)

13 Serveis Socials d’Atenció Primària (H-7)

 14 Centre Cívic de Fàtima (C-6)

15 Casal Cívic Montserrat (K-6)

 16 Espai Cívic Centre (H-7)

 17 Deixalleria Municipal (J-2)

 18 Complex esportiu les Comes (G-1)

 19 La Kaserna (G-8)

 20 Ludoteca (H-7)

 21 Punt d’informació i difusió cultural i turística (F-7)

 22 Biblioteca (G-7)

 23 Servei Local de Català (G-8)

 24 Aula de formació per a adults (K-7)

 25 Oficina de Benestar i Família (G-7)

26 CITE (H-7)
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