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1. FULL D’INFORMACIÓ GENERAL:

2. INFORMACIÓ DE LA COMPETICIÓ CURSES D’ORIENTACIÓ:

I.

Participació

Podran participar a la Final Nacional de Curses d’Orientació les
categories benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil, en les modalitats
Individual (masculí i femení).
-

Participació màxima Individual
ACTE

Barcelona ciutat
Barcelona comarques
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Total

-

BENJAMÍ BENJAMÍ ALEVÍ
ALEVÍ
INFANTIL INFANTIL CADET
CADET JUVENIL JUVENIL
FEMENÍ MASCULÍ FEMENÍ MASCULÍ FEMENÍ MASCULÍ FEMENÍ MASCULÍ FEMENÍ MASCULÍ TOTAL

6
6
6
6
6
6
36

6
6
6
6
6
6
36

6
6
6
6
6
6
36

6
6
6
6
6
6
36

6
6
6
6
6
6
36

6
6
6
6
6
6
36

6
6
6
6
6
6
36

6
6
6
6
6
6
36

6
6
6
6
6
6
36

Equips

Cada Consell Esportiu haurà d’inscriure els seus equips per categoria i
gènere en el full d’inscripció. Es farà constar en el mateix full
d’inscripció d’individual. Els equips estaran formats per 3 esportistes
de la mateixa categoria i gènere. Per tant, es podrà formar un equip
benjamí, un equip aleví, un equip infantil, un equip cadet i un equip
juvenil.
-

Personal tècnic

Es permetrà la presència de personal tècnic (tècnic/a d’esport o
entrenador/a i/o delegat/da) de cada entitat en funció del nombre
d’inscrits/es:
Nombre
Nombre de
d’inscrits/es de
personal tècnic
l’entitat
01 – 05
1
06 – 10
2
11 - 15
3
16 - 20
4
i així successivament

6
6
6
6
6
6
36

60
60
60
60
60
60
360

El personal tècnic actuarà com a màxim responsable dels/de les
seus/seves esportistes, fent-se càrrec del seu comportament i bona
conducta.
No s’admetrà que els/les tutors/es de joc actuïn com a representants
dels Consells Esportius.
II.

Targetes de control

Les entitats participants s’hauran d’adreçar al representant del seu
Consell Esportiu per recollir les targetes de control dels seus
esportistes.

III.

Distàncies de les curses

Benjamí
1250 metres

IV.
-

Aleví
1251 metres

Infantil
1500 metres

Cadet
2250 metres

Juvenil
2500 metres

Sistema de puntuació i classificació
Sistema de classificació

S’aplicarà el sistema de classificació paral·lel que s’especifica a la
normativa de Curses d’Orientació dels JEEC.
-

Puntuació de valors

Es puntuaran les accions de foment del joc net i dels valors de l’esport,
especificades a la normativa de Curses d’Orientació dels JEEC.
V.

Guardons

Els Consells Esportius posaran a disposició de tots/es els/les
esportistes, un diploma nominal de participació, segons el model
establert entre el CCE i la UCEC.
Els/les tres primers/es guardonats/des rebran una medalla. En relació
a la classificació de valors, els guardons seran els mateixos o
equivalents als dels resultats esportius sempre hi quan hagin accions
destacades a mencionar.

VI.

Observacions

El Comitè Organitzador Nacional es reserva el dret de suspendre
aquest esdeveniment (o algunes de les modalitats i/o categories
convocades) si no s’arriba el mínim de participació previst, que és el
següent:
- Mínim de 12 esportistes per a cada categoria i gènere.
- Mínim de 4 equips per a cada categoria.
Aquests esportistes han de representar com a mínim 3 Consells
Esportius d’àmbits territorials diferents.

3. INFORMACIÓ DEL DIA DE LA FINAL NACIONAL DE CURSES
D’ORIENTACIÓ:
A Igualada (Anoia), 1 de juny del 2019 celebrem la Final Nacional de
Curses d’orientació dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya.
Els participants de la Final Nacional seran els de les categories
benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil. La jornada consistirà en una
cursa de mitja distància pel Parc Puigcornet i un esprint pel
Parc Valldaura durant el mateix matí.
I. Horari general
HORARI

ACTUACIÓ

8:30h

Obertura del centre de competició

UBICACIÓ

Inscripcions i acreditacions

Estadi Atlètic

(cal lliurar el carnet de JEEC

d’Igualada

degudament tramitat)
9:00h

Inici Cursa esprint

Parc Valldaura

11:00h

Tancament de meta cursa esprint

Parc Valldaura

11:15h

Inici cursa mitja distància

Parc PuigCornet

13:30h

Tancament de meta cursa mitja

Estadi Atlètic

distància

d’Igualada

Entrega de premis Final Nacional de

Estadi Atlètic

Curses d’Orientació.

d’Igualada

14:00h

II. Localització
La competició es disputarà a la ciutat d’Igualada.
El centre de competició serà el mateix en les dues curses, ja que les
zones de cursa estan separades per una distància de 400 metres. El
punt de trobada i centre de competició serà l’Estadi Atlètic Municipal.
Enllaç de localització: AQUÍ
Per tal d’aparcar els cotxes, hi ha una zona de pàrquing davant mateix
de la zona de competició i tots els voltants.

III. Ordre de sortida
Les hores de sortida de la Final Nacional són assignades per sorteig per
l’organització i, per tant, no es canviaran hores de sortida. És
responsabilitat del corredor arribar puntual a la sortida. Si aquest
arriba tard, podrà realitzar el seu recorregut però constarà l’hora de
sortida prefixada.
El mateix dia de la competició i a primera hora (8:30h) podreu
consultar els horaris al centre de control de la competició (Estadi
Atlètic d’Igualada). També, rebreu el horari en els dies previs a la data
de l’esdeveniment.

IV. Normativa tècnica de Curses d’Orientació (UCEC)

1. Modalitats
a) Individual
b) Equips: s’estableix un mínim 3 atletes per categoria i sexe,
sense màxim.

2. Característiques
La cursa d’orientació consisteix en la realització d’un recorregut en el
qual el participant ha de passar per uns punts de control, marcats al
mapa i materialitzats al terreny, en el mínim temps possible.
El recorregut cal fer-lo contra rellotge, o sigui individualment, i amb
l’única ajuda del mapa i la brúixola.
Els controls es materialitzen amb fites, que són prismes de tela de 30
x 30 cm. de base triangular i amb les cares dividides diagonalment
pels colors blanc i taronja. A cada fita hi ha una pinça de control, per
marcar la targeta de control de cada participant.

2.1 Distàncies de les curses
Les distàncies, aproximades i lineals seran:
Benjamí
1.250m

Aleví
1.250
m

Infantil

Cadet

Juvenil

1.500m

2.250m

2.500m

3. Reglament
a) Sortides
La llista d’hores de sortida s’elaborarà de manera que no surtin
alhora corredors/es de la mateixa categoria.
El interval de sortida entre cada participant de la mateixa categoria
serà de 2 minuts, podent modificar-se segons el número de persones
participants.
Si un corredor/a arriba tard a la seva hora de sortida podrà efectuar
la cursa immediatament, però el temps de cursa serà a partir de
l’hora assenyalada a cada targeta i a la llista de sortida.

Els participants de la cursa han d’estar al punt de sortida 10’ abans
de la seva hora de sortida.
b) Targeta de control
Els delegats/des de cada entitat/escola seran els responsables
d’agafar les targetes de control el dia de la cursa i entregar-les als
seus participants: esportistes i adults.
El corredor/a serà el responsable de la seva targeta un cop l’hagi
rebuda.
Els delegats/des hauran d’entregar a l’organització les targetes de
control dels corredor/es que no hagin participat a la cursa.
Els corredor/es als qui falti alguna marca en la targeta de control
seran desqualificats.
c) El mapa
El mapa serà realitzat amb escales adaptades a les categories
escolars. Tindrà el recorregut marcat amb color magenta o fúcsia i
amb:
c.1. Un triangle equilàter de 7 mm de costats que indica exactament
el punt de sortida.
c.2. Un nombre determinat de controls indicats amb circumferències,
ordenats mitjançant números correlatius a partir de l’1.
c.3. Línies rectes entre controls i doble circumferència a meta.
Es marcaran també de color magenta de trama possibles zones de
perill o prohibides i, amb traços sinuosos, possibles punts de pas
obligatori per als corredor/as.
d) Meta
El corredor/a lliurarà la targeta de control i el mapa.
Els delegats/des de cada entitat/escola podran anar a buscar els
mapes a l’organització un cop acabada la cursa.
Si un corredor/a es retira, haurà de passar obligatòriament per la
meta i comunicar-ho als tutors/es de joc de la prova.
e) Presa de temps i resultats
La presa de temps es realitzarà a la mateixa línia de meta, i és
donarà en hores, minuts i segons. En cas que dos corredor/a facin el
mateix temps, ocuparan el mateix lloc a la llista de resultats.

Si un/a corredor/a perdés la targeta de control, l’estripés o la
manipulés, no passés tots els controls o no els visités en l’ordre
establert, serà desqualificat.
f) Respecte al medi ambient
Els organitzadors i participants estaran obligats a vetllar per
preservar el medi natural on es desenvolupa la cursa d’orientació.
Els organitzadors i participants vetllaran per mantenir neta la zona de
sortida i arribada a meta. Els corredor/es no podran trepitjar camps
conreats o malmetre elements naturals o artificials, i seran
desqualificats si es comprova aquest supòsit.
g) Respecte al present reglament i incidències
El responsable de cada centre escolar o entitat haurà de conèixer
aquesta reglamentació i exposar-la de manera entenedora als
participants. Els possibles incidents no recollits en aquest reglament
seran interpretats pel comitè de competició segons la reglamentació
aplicable.
L’entitat o el participant que no respecti aquesta reglamentació serà
desqualificat/da o penalitzat/da.
h) Extracte del reglament de competició Curses d’Orientació:
L’honestedat esportiva de l’orientador és un principi fonamental.
h.1. Les curses d’orientació es practiquen en silenci i els corredor/es no
poden intercanviar informació de cap tipus durant la competició.
h.2. No està permès fer la totalitat o part d’un recorregut en
col·laboració amb un o més corredor/es.
h.3. No està permès seguir un altre corredor/a per aprofitar-se del seu
millor nivell tècnic.
h.4. Cal fer el recorregut en l’ordre oficial dels controls.
h.5. L’assistència és obligatòria en cas d’accident d’un corredor/a.
h.6. Tots els participants han de respectar tercers, així com les
propietats privades, conreus i zones de repoblació forestal i tot el
material de la competició.
h.7. Cal que tots els participants respectin els altres corredors/es de les
altres categories.
h.8. La zona de competició està prohibida als corredor/es fora de cursa
així com als acompanyants.
h.9. El corredor/a que no acabi el recorregut està obligat a notificar-ho
al control d’arribada.

h.10. L’organització té dret a verificar la targeta de control en tot
moment.
h.11. Cap participant no pot deixar cap tipus de deixalla ni malmetre
cap element de la naturalesa al lloc de la trobada.
h.12. Qualsevol infracció d’aquest codi d’ètica esportiva pot ser motiu
de desqualificació.
h.13. Cada corredor/a i entitat participant accepten el reglament de les
curses d’orientació i participen, exclusivament, sota la seva
responsabilitat.

4. Sistemes de puntuació i classificació i guardons
a) En l’àmbit local, comarcal i intercomarcal cada consell esportiu
podrà escollir entre qualsevol dels sistemes de puntuació i
classificació de l’apartat 2.5.3 de la normativa general dels JEEC.
b) Els consells esportius hauran de repartir com a mínim un diploma
nominal de participació a TOTS els participants en l’àmbit localcomarcal, intercomarcal, en les categories de primària, segons el
model establert entre el CCE i la UCEC.
c) En el cas que es lliurin guardons en funció de la classificació, i que
s’estigui utilitzant el sistema paral·lel de puntuació i classificació,
els guardons corresponents als valors hauran de ser els mateixos
que els corresponents als resultats esportius, o com a mínim del
mateix valor.

5. Especificitats de l’àmbit supracomarcal
5.1 Sistema de puntuació i classificació
En les fases territorials i nacionals, s’aplicarà el
classificació paral·lel que s’especifica a continuació:

INDIVIDUAL

Es realitzarà segons les marques
obtingudes.
La
classificació
individual
s’aconseguirà restant el temps de
sortida al temps d’arribada de cada
corredor/a.
Per poder validar els temps, cada
participant haurà de realitzar el
circuit
en
l’ordre
establert
i
presentarà a meta la targeta de
control amb totes les marques
correctes
de
les
pinces
de
cadascuna de les fites del recorregut
corresponent.
La classificació es farà de manera
descendent, ordenant les marques
de millor a pitjor de la seva
categoria, prova i sexe.

EQUIPS

CLASSIFICACIÓ ESPORTIVA

Es realitzarà segons les marques
obtingudes
de
la
classificació
individual.
Es comptabilitzaran els 3 millors
resultats per prova, gènere i
categoria de cada equip.
El barem de puntuació serà el
següent:
1er/a classificat/ada: 1 punt,
2on/a
classificat/ada:
2
punts,
3er/a classificat/ada: 3 punts,
4rt/a classificat/ada: 4 punts,
i així successivament fins arribar
al/la darrer/a classificat/ada
La classificació s’establirà per ordre
ascendent, de menor a major
puntuació.

sistema

de

CLASSIFICACIÓ DE VALORS

Es farà
una classificació
per
categoria i gènere (veure punt 5.2
Puntuació de Valors).
Hi haurà uns tutors de valors que
observaran el comportament de tots
els membres (esportistes, personal
tècnic i públic).
El resultat de l’observació es
mesurarà amb uns ítems i
s’enregistrarà a una graella.

Es farà
una classificació
per
categoria i gènere (veure punt 5.2
Puntuació de Valors).
Hi haurà uns tutors de valors que
observaran el comportament de tots
els membres (esportistes, personal
tècnic i públic).
El resultat de l’observació es
mesurarà amb uns ítems i
s’enregistrarà a una graella.

5.2 Puntuació de valors
a) Accions bàsiques
a.1) Salutacions inicial i final entre tutors de joc, tècnics/es, i
esportistes.
a.2) Salutació inicial i final dels esportistes al públic.
a.3) Puntualitat en l’arribada a la instal·lació/punt de trobada.
a.4) Equipament adequat per la pràctica de l’activitat física i que no
suposi cap tipus de perill físic pels esportistes.
Barem de puntuació:

2 punts – Quan s’ha actuat d’acord amb l’ítem.

0 punts – Quan no s’ha actuat d’acord amb l’ítem.
b) Accions complementàries
b.1) Fer un bon ús del material i espai, tant esportiu com
complementari (espai de joc, material esportiu, vestidor, mobiliari,
medi ambient, etc.).
b.2) Respectar tots els agents (companys/es, adversaris/es, públic i
tutor/a de joc).
b.3) Animar, tant els companys com els adversaris, independentment
del resultat.
b.4)Realitzar els aspectes bàsics d'una pràctica esportiva saludable:
escalfament i hidratació
b.5) Reconèixer/ felicitar les bones accions del/la adversari/a,
independentment del resultat.
b.6) Ajudar a un/a adversari/a en una situació complicada.
b.7) Realitzar alguna acció extraordinària que ha destacat pels valors
que aporta, de manera individual o col·lectiva.
Barem de puntuació:
De l’ítem 1 al 5, estaran en joc 3 punts per a cada agent i
s’aconseguiran segons el següent criteri:

3 punts – Quan s’ha actuat d’acord amb el que recull
l’ítem que s’està valorant.

2 punts – Quan s’ha actuat d’acord amb el que recull
l’ítem però amb aspectes a millorar.

1 punt – Quan s’ha actuat lluny del que recull l’ítem
però l’acció no es considera greu envers la
convivència, el bon clima, la ètica o la salut.
0 punts – Quan no s’ha actuat d’acord amb el que
recull l’ítem i l’acció es considera greu envers la
convivència, el bon clima, la ètica o la salut. En cas
que es produeixi per part d’algun dels agents de
l’equip, suposarà la pèrdua de la puntuació
acumulada
d’aquell equip de l’ítem que s’està valorant, que
passarà a ser de 0 punts en total.





De l’ítem 6 i 7, i com a mesura correctora al factor sort, estaran en
joc 2 punts per a cada agent segons el següent criteri:
 2 punts – Quan s’ha produït l’acció i s’ha actuat
d’acord amb l’ítem.
 1 punt – Quan no s’ha produït l’acció.
 0 punts – Quan s’ha produït l’acció i NO s’ha actuat
d’acord amb l’ítem.
c) Accions recomanades
c.1) Incorporar altres accions que contribueixin a fomentar el treball en
equip, la cooperació per a l’assoliment d’un objectiu comú i a l’educació
dels infants i el joves a través de l’esport.
Barem de puntuació:




2 punts – Quan s’ha actuat d’acord amb l’ítem.
0 punts – Quan no s’ha actuat d’acord amb l’ítem.

5.3 Guardons
A banda del diploma nominal de participació a TOTS els participants,
es lliuraran els guardons següents:
 medalles als 3 primers esportistes i/o equips de la classificació
esportiva de cada categoria i gènere.

 medalles (o altres guardons del mateix valor o superior) als 3
primers esportistes i/o equips de la classificació en valors de cada
categoria i gènere.
 en els equips de les categories prebenjamí, benjamí i aleví:
medalles als 3 primers equips de la classificació integrada de cada
sexe.

V. Protocol d’actuació en cas d’accident:
*Per aquells/es esportistes que pertanyen als consells esportius de:
Girona, Baix Camp, Tarragonès, Consell de l’Esport Escolar de
Barcelona i Sabadell, hauran de posar-se en contacte amb els seus
respectius consells i demanar aquesta informació.
La resta de consells esportius hauran de seguir el següent protocol:
Quan un esportista assegurat pateix un accident esportiu cobert en
pòlissa, requereix assistència d’ urgència, ha de trucar al telèfon
902 102 264, on li indicarán el centre concertat d’assistència
d’urgències més proper. En aquest centre s’haurà d’identificar com
a participant d’una activitat organitzada per UCEC o un dels seus
Consells Esportius adherits, mitjançant:


El seu DNI (si en té) o el seu nom i cognoms

L’assistència d’urgència es limita a les 12 hores següents a haverse produït l’accident, en cas contrari haurà d’omplir el Comunicació
d’accident i seguir el protocol d’assistència ordinària no urgent.
B.- EMPLENAMENT
D’ACCIDENT

DEL

DOCUMENT

DE

COMUNICACIÓ

En qualsevol cas, l’assegurat o els seus responsables emplenarà el
corresponent document de Comunicació d’accident dins de les 72
hores següents a haver-se produït l’accident.
Aquest document de Comunicació serà facilitat pel Consell Esportiu
o entitat col·laboradora que correspongui.
Juntament amb aquest document emplenat i signat pel lesionat (o
els seus responsables) i pel representat de l’organització que dona
fe dels fets, s’ha d’adjuntar el DNI (si en té) i la documentació
mèdica que el Centre Sanitari hagi entregat al lesionat (informe
mèdic,
diagnòstic,
etc.)
i
ENVIAR
A
L’EMAIL:
autorizaciones.ucec@fiatc.es

C.- SOL·LICITUD DE CONTINUITAT D’ASSISTÈNCIA DESPRÈS
DE LA URGÈNCIA O DE LA PRIMERA VISITA NO URGENT
Si després de una primera atenció mèdica, a criteri dels facultatius
que han atés l’assegurat, cal una nova assistència (exploracions
complementàries, rehabilitació, visites successives...), un cop
emplenat i enviat el document de Comunicació d’Accident ,junt
amb l’informe mèdic, per tenir dret a continuar el tractament
mèdic caldrà fer una petició d’autorització al nº de telèfon 902 102
264 o a l’email autorizaciones.ucec@fiatc.es
Un cop rebuda l’autorització, l’assegurat podrà anar al professional
o Centre mèdic concertat amb Fiatc per rebre l’assistència
prescrita.

VI. Informació addicional:
I.

Informació tècnica i distàncies
Aquí podeu baixar un PDF informatiu sobre el Funcionament
bàsic d’una cursa d’orientació.
Temps de guanyador aproximat de la Final Nacional de Curses
d’Orientació:
● 25-30 minuts MITJA
● 12-15 minuts ESPRINT

Distàncies, desnivells, nombre de fites i escala:
CURSA MITJA: Aviat
CATEGORIA
Prebenjamí
Benjamí masculí
Benjamí femení
Aleví masculí
Aleví femení
Infantil masculí
Infantil femení
Cadet masculí
Cadet femení
Juvenil masculí
Juvenil femení
C1 OPEN
C2 Iniciació

DISTÀNCIA
1000 m
850 m
850 m
1200 m
1100 m
2100m
1900 m
2800 m
2600 m
36000 m
3300 m
4560 m
3400 m

DESNIVELL
5m
5m
5m
25 m
25 m
50 m
40 m
70 m
55 m
85 m
60 m
110 m
45 m

N°CONTROLS
9
9
9
12
12
13
13
17
15
16
17
20
17

CURSA SPRINT: Aviat
CATEGORIA
Prebenjamí
Benjamí masculí
Benjamí femení
Aleví masculí
Aleví femení
Infantil masculí
Infantil femení
Cadet masculí
Cadet femení
Juvenil masculí
Juvenil femení

DISTÀNCIA
850 m
750 m
750 m
900 m
900 m
1000m
1000 m
1400 m
1400 m
1600 m
1400 m

DESNIVELL
2’5 m
2,5 m
2,5 m
10 m
10 m
10 m
10 m
30 m
30 m
35 m
30 m

N°CONTROLS
7
7
7
8
8
9
9
12
12
12
11

II.

Reglament

Els guanyadors de les categories oficials de la Final Nacional es
determinaran per la suma dels temps totals realitzats a la cursa
mitja i esprint. En cas de no sortir o desqualificar-se en una
d’aquestes dues curses, no es podrà optar al podi final.
CRONOMETRATGE

Per tal de realitzar les curses s’utilitzarà el sistema sportident
com a control de pas. Tots aquells que no en disposin,
l’organització de la cursa els deixarà de forma gratuïta. Caldrà
passar a recollir-lo al matí i tornar-lo un cop s’hagi finalitzat la
cursa esprint. Serà necessari deixar el DNI o una fiança de
50€.

III.

Mapa i terreny

Mapa de la mitja

El mapa ha estat cartografiat de nou i ampliat per Marc Ràfols
durant l’abril del 2019 amb el mapa base del Farra-O del 2001.
El mapa engloba una part bosc envoltada per zones de conreu i
zones obertes amb una extensa xarxa de camins. Aquesta
distribució fa que es pugui adaptar el traçat de la cursa a les
necessitats, nivells i distàncies de cada categoria.
La zona boscosa amb molt bona penetrabilitat, i una gran
quantitat de petits marges i elements humans.
Tots els camps de conreu en aquests moments estan cultivats,
per la qual cosa no es poden trepitjar ni creuar, només vorejar.
A la part nord –oest del mapa hi ha un gran tallat. S’ha de
vigilar, encara que només hi arriben les categories de més edat.
En aquest enllaç
PUIGCORNET

podeu

veure

el

mapa

antic:

MAPA

Mapa de l’esprint

Mapa realitzat per Marc Ràfols durant l’abril del 2019.
El mapa de la cursa esprint és un parc urbà. Té un gran
desnivell al mig del mapa i té una gran quantitat d’elements
humans: parcs infantils, bancs, fonts, camps esportius, etc.
IV.

Serveis

Avituallament: Hi haurà avituallament a l’arribada
(Estadi Atlètic d’Igualada)
● Lavabos i dutxes: Al centre de competició (Estadi
Atlètic d’Igualada)
●

4. RESTAURANTS:

Llocs per menjar més propers
GETARIA BAR-RESTAURANT:
Adreça: 08700, Av. Pla de la
Massa, 8, 08712 Igualada,
Barcelona
Telèfon: 938 03 01 23
Preu: Econòmic (Podeu
consultar menú al facebook:
Getaria – Enginybar)

GIMNÀS INFINIT - BAR:
Adreça: Carrer Estadi Atlètic,
s/n, 08700 Igualada,
Barcelona
Telèfon: 938 03 39 38
Preu: Econòmic

RESTAURANT EL KUB:
Adreça: Avinguda Camí Ral, 4,
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 04 91 64
Preu: a consultar (preu més car que
els anteriors).

Altres llocs pròxims
RESTAURANT EL BINDÚ (opció vegetariana):
Adreça: Rambla de Sant Ferran, 42, 08292 Igualada, Barcelona
Telèfon: 937 77 60 71
Preu: A consultar.

RESTAURANT SOMIATRUITES:
Adreça: Carrer del Sol, 19,
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 66 26
Preu: A consultar.

PIZZERIA MUNICH:
Adreça: Rambla de Sant Isidre, 30,
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 57 05
Preu: Econòmic

FRANKFURT CLEIN:
Adreça: Rambla de Sant Isidre,
26, 08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 04 44 11
Preu: Econòmic

RESTAURANT EL JARDÍ:
Adreça: Rambla de Sant Isidre,
12, 1er, 08700 Igualada,
Barcelona
Telèfon: 938 03 18 64
Preu: A consultar.

RESTAURANT EXQUISIT:
Adreça: Carrer de Sant
Josep, 18, 08700 Igualada,
Barcelona
Telèfon: 938 06 68 59
Preu: A consultar.

RESTAURANT CAPRICI:
Adreça: Carrer de Sant Roc, 11,
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 931 84 47 01

BAR EL CAFÈ DE LA PLAÇA:
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 16, 08700
Igualada, Barcelona
Telèfon: 931 73 73 16
Preu: Econòmic.

RESTAURANT SINGULAR:
Adreça: Plaça Sant Miquel, 3, 08700
Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 27 44
Preu: A consultar.

RESTAURANT EL ROVELL DE L’OU:
Adreça: Plaça del Pilar, 12, 08700
Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 04 53 27
Preu: A consultar.

RESTAURANT EL CROSTÓ:
Adreça: Carrer de Sant Magí, 58, 08700
Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 46 60
Preu: A consultar.

BAR ESQUAIX IGUALADA:
Adreça: Carrer de Masquefa, 9, 08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 04 56 55
Preu: Econòmic.

Altres zones on podeu trobar més opcions (bars, restaurants,
forns (entrepans)
-

Plaça Cal Font d’Igualada

-

Plaça de l’Ajuntament d’Igualada

-

Avinguda Europa, Polígon de les Comes d’Igualada (A 7 minuts
en cotxe).

5. LLOCS D’INTERÈS:

Què visitar?
En aquest enllaç trobareu un seguit de propostes per poder visitar al
nucli urbà d’Igualada .

Enllaç:
http://www.igualada.cat/ca/laciutat/informacio-turistica-1

Punt d’Informació turística:
El Punt de difusió cultural i turística d’Igualada, ubicat en el vestíbul de
la Sala és un recurs per difondre i promocionar les potencialitats de la
ciutat: arquitectura, turisme industrial, història, cultura, comerç i
gastronomia, al mateix temps que esdevé un espai d’exercici de
capitalitat comarcal, en la difusió dels valors turístics de l’Anoia.
Enllaç:
http://www.igualada.cat/ca/serveis/lleure-cultura-yfestes/punt-de-difusio-cultural-i-turistica-digualada

