
2022 
L’ANY DE 
MANRESA

La ciutat que va inspirar Ignasi de Loiola 
s’ha preparat per a celebrar l’efemèride. 



“Manresa 2022” és una aposta 
estratègica, transversal i 
participativa de la ciutat amb 
l’objectiu de celebrar els 500 anys 
de l’arribada de Sant Ignasi de 
Loiola a Manresa, de camí cap al seu 
pelegrinatge a Jerusalem.

Ignasi va viure prop d’un any a la 
nostra ciutat, on va escriure els Exercicis 
Espirituals, i hi va tenir una experiència 
reveladora que va marcar la seva vida i el 
va dur a fundar la Companyia de Jesús.

Manresa és considerada la ciutat 
bressol de l’orde jesuïta, fins al punt 
que molts dels seus centres, arreu 
del món, porten el nom de la ciutat.

2022
UNA OPOR-
TUNITAT



Manresa vol continuar sent 
una ciutat acollidora, diversa i 
moderna. Aquest és un patrimoni 
intangible que s’ha de sumar a 
les potencialitats de la ciutat, que 
apel·la a la seva identitat i al seu 
capital humà.

També es compta amb el recurs tangible 
del patrimoni ignasià repartit pel centre 
històric de la ciutat, com La Cova, La 
Seu, la Capella del Rapte, el Pou de la 
Gallina, la Capella de Sant Ignasi Malalt 
o el santuari de La Salut de Viladordis (en 
total, 22 punts ignasians).

Malauradament, en alguns casos aquest 
patrimoni ha desaparegut, com el 
convent dels Predicadors, molt important 
en l’estada de Sant Ignasi a Manresa.
No obstant això, durant els últims anys, 
la ciutat ha fet i ha de continuar fent 
esforços per tal de recuperar i, en alguns 
casos, preservar la memòria de tot aquest 
patrimoni, al mateix temps que es prepara 
per a aquesta commemoració.

2022 
UN REPTE



Una nova Manresa s’està preparant i 
projectant per aquest esdeveniment, 
per canviar l’imaginari col·lectiu, 
obrir-la al món, internacionalitzar-la 
i esdevenir una autèntica destinació 
turística. Per fer de Manresa una ciutat 
més competitiva i atractiva, tant per 
als seus ciutadans com per als visitants 
i turistes, tant per viure-hi com per 
invertir-hi.

L’objectiu final no és altre que la 
creació de riquesa al territori i la 
millora de la qualitat de vida dels 
ciutadans, tot convertint Manresa 
en un destí turístic el 2022 i més 
enllà.

2022 
UN DESTÍ



Ciutat de Manresa
Una ciutat atractiva, competitiva i 
sostenible en l’àmbit econòmic, social, 
ambiental i turístic.

Una ciutat amb qualitat de vida, valors i 
projecció exterior.

La Cova
Un centre d’espiritualitat d’abast mundial, 
recentment actualitzat i amb moltes 
possibilitats.

Camí Ignasià 
Un referent de pelegrinatge i turisme 
religiós, espiritual, lúdic i esportiu.

VISIÓ 
2022

L’octubre de 2013 va començar la 
redacció del Pla Director del Projecte 
Estratègic Manresa 2022, que va ser 
elaborat per una comissió transversal 
formada per experts i personal divers 
de l’Ajuntament, però també amb una 
àmplia participació dels agents de la ciu-
tat. Aquest pla director, que ha marcat 
els objectius i les prioritats fins al 2022 
i més enllà, conté un pla d’accions amb 
62 programes i més de 170 actuacions 
previstes que giren al voltant dels 3 eixos 
estratègics del projecte:

EIXOS 
ESTRA -
TÈGICS

  Manresa 2022

 transforma 

acull 

batega 



Espais físics, 
patrimoni 
i equipaments

Oferta 
de serveis

Desenvolupa-
ment d’un 
programa 
d’activitats 
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Adequació de 
llocs ignasians

Adequació 
de camins i rutes

Adequació 
d’espais al centre 
històric

Sant Ignasi 
a Manresa i al món

Manresa 
ciutat amb ànima

Valoració 
i dinamització 
del centre històric

El batec en sentit literal (de la nostra 
Festa Major, el cor de la nostra ciutat, 
de les Fires, les Festes i les entitats) i en 
sentit metafòric (el Cor de Catalunya, 
l’impuls que ens fa seguir endavant) ens 
permet afirmar que Manresa és una 
autèntica ciutat que batega. 

Aquest eix engloba les accions destinades 
a la projecció internacional del Cor de 
Catalunya i a la dinamització cultural, social, 
educativa i artística de la ciutat a través de 
propostes i activitats de tot tipus, sempre amb 
la complicitat del teixit cultural i associatiu de 
Manresa i el Bages.

Representat amb el bol de Sant Ignasi 
(omplert per les dones manresanes que 
tenien cura d’alimentar-lo). Avui també 
volem tenir cura i acollir, en tots els 
sentits, els pelegrins i els visitants de la 
nostra ciutat. 

Aquest eix incideix en la promoció de l’oferta 
turística de Manresa i en la millora dels serveis 
turístics alhora que promou l’allotjament, la 
restauració i l’oci de la ciutat, entre altres.

Representat pel Pont Vell, icona de 
la ciutat i nexe d’unió entre camins, 
entre cultures, entre allò terrenal i allò 
espiritual. 

Aquest eix fa referència a les accions 
destinades a millorar i adequar les 
infraestructures, equipaments i espais de 
la ciutat que conformen la ruta ignasiana 
urbana, amb especial atenció a la preservació 
dels 22 punts ignasians de la ciutat.
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LA MANRESA
IGNASIANA

22 llocs ignasians 

5 Llocs essencials
•	 La Cova
•	 Basílica de la Seu
•	 Centre d’Interpretació del Carrer del Balç
•	 Museu Comarcal – Centre d’Acollida de 

Pelegrins
•	 Espai Manresa 1522: la ciutat d’Ignasi

17 Llocs secundaris
•	 Capella de Sant Ignasi Malalt
•	 Capella del Rapte
•	 Església de Sant Marc
•	 Església de Sant Pau
•	 Pou de Llum
•	 Torre Santa Caterina
•	 Pou de la Gallina
•	 Creu de Tort
•	 Creu de la Culla
•	 Creu de la Guia
•	 Creu de Beuys
•	 Santuari de Viladordis
•	 Can Canyelles
•	 Alberg del Carme
•	 Casa Amigant
•	 Convent de Santa Clara
•	 Cardener i Pont Vell

4 Rutes urbanes
•	 Camí Ignasià
•	 Itinerari urbà pel centre històric
•	 Camí de la Il·lustració
•	 Camí del Comiat

OFERTA 
TURÍSTICA
La Manresa 
Ignasiana
Visites guiades
•	 Manresa, Cor de Catalunya (cada 

dissabte, a les 11h)
•	 La Manresa Ignasiana (últim diumenge de 

cada mes en català, cada dijous en castellà 
i cada divendres en anglès, a les 11h)

•	 Visites a llocs sagrats i espais tel·lúrics del 
Bages (s’ha de concertar visita)

•	 Visites personalitzades (itinerari Ignasià, 
modernista, medieval, rutes en bici, etc)

•	 Caminada guiada Montserrat - Manresa 
(darrer tram del Camí Ignasià) (S’ha de 
concertar visita per a grups. Sortides trimestrals per 
a públic individual).

•	 Dissabtes medievals Cardona - Manresa

Museus i llocs de visita
•	 Nodes Ignasians: Seu, Cova, Carrer del 

Balç, Espai 1522 i Museu Comarcal de 
Manresa

•	 Museu de la Tècnica
•	 Parc de la Sèquia
•	 Museu de Geologia Valentí Masachs

Programació cultural anual
•	 Marxa del Pelegrí
•	 Festes de Sant Ignasi
•	 Sons del Camí
•	 Jornades Gastronòmiques 
•	 Parlem d’Art, parlem de Beuys.
•	 Ignàgora

www.manresaturisme.cat 



La Cuina del Pelegrí

Guia gastronòmica de la 

Manresa ignasiana i el Bages

Oferta 
complementària

Enoturisme i oleoturisme
•	 Visites a cellers i molins
•	 Ruta de les tines

Entorn natural i cultural 
de la comarca
•	 Montserrat
•	 Castell i mines de sal de Cardona
•	 Coves de Collbató i del Toll
•	 Anella verda i Parc de la Sèquia
•	 Geoparc
•	 Món Sant Benet

Programació cultural anual
•	 Cavalcada de Reis
•	 Festes de la Llum i Fira de l’Aixada
•	 Transèquia
•	 Processó de Divendres Sant
•	 Expobages - Fira de l’Ascensió
•	 Manrusiònica
•	 Festa Major de Manresa i Correfoc
•	 Fira Mediterrània
•	 Fira de Sant Andreu
•	 Fira de Santa Llúcia
•	 Programació anual al Kursaal de Manresa
•	 Programació MCCC2018

manresaturisme.cat

El projecte Manresa 2022 està cofinançat pel Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea

Oferta 
enogastronòmica
del Pelegrí 

Amb la col·laboració de diferents 
empreses alimentàries del Bages, 
s’han creat una sèrie de productes de 
proximitat i amb un toc d’herbes que 
ens recorden la cuina de l’època d’Ignasi 
de Loiola. 

•	 Cuina Ignasiana i cuines del Camí
•	 Productes gastronòmics especials

•	 Brou del pelegrí
•	 Cervesa del pelegrí
•	 Dolç del pelegrí
•	 Vins històrics de la D.O. Pla de 

Bages
•	 Mossec del pelegrí
•	 Botifarra confitada del pelegrí
•	 Bisbe del pelegrí

A més, s’ha creat el llibret la Cuina 
del Pelegrí, una guia gastronòmica 
del Bages, amb l’adhesió del gremi de 
forners, els cellers de la D.O. Pla de 
Bages i un total de 32 establiments de la 
restauració.



www.manresa2022.cat


