
Dimecres 15 De juliol
A les 19 h al claustre del Museu de 
Manresa
Quina societat volem ser? 

Dijous 16 De juliol 
A les 19.30 h a La Seu 
Vesprades mil·lenàries

DivenDres 17 De juliol
A les 19.30 h a la La Seu
Vesprades mil·lenàries

Dissabte 18 De juliol
A les 20 h al Pou de Llum
Quina societat volem ser?  
Descoberta des del silenci

Dimarts 21 De juliol 
A les 21 h al claustre  
del Museu de Manresa
Sons del Camí.  
ITZIPA presenta Estatz

Dimecres, 22 De juliol
A les 19.30 h a La Seu 
Vesprades mil·lenàries
A les 21 h a la Basílica de la Seu
Sons del Camí. Ferran Palau 
presenta Kevin

Dijous, 23 De juliol
De 10 a 13 h i de 17 a 20 h a la Capella 
del Pou de la Gallina (fins al 31 de juliol, 
dissabte tarda i diumenge tancat)
Novena a Sant Ignasi
A les 19.30 h a  La Seu
Vesprades mil·lenàries
A les 21 h a la Basílica de la Seu.45
Sons del Camí. Roger Mas pre-
senta Parnàs

DivenDres 24 De juliol 
A les 19.30 h a La Seu
Vesprades mil·lenàries
A les 21 h al Claustre del Museu de 
Manresa
Sons del Camí. Mediterràniam 
presenta El jardí dels sentits

Dissabte 25 De juliol
De 9 a 14 h al Mercat de Puigmercadal
Mercat de tomàquets amb 
pagesos del Bages
A les 11.30 h a l’Oller del Mas
Oller i Ignasi. Visita i tast a l’Oller 
del Mas per descobrir el lligam 
amb Sant Ignasi
A les 18.30 h des de  
la plaça de la Reforma
Caminada nocturna  
Montserrat - Manresa 
A les 19.30 h a l’Ermita  
de Sant Pau
Missa presidida  
per Mn. Joan Antoni Castillo

Diumenge 26 De juliol
A les 11 h des del claustre del Museu 
Comarcal de Manresa
Visita guiada “Manresa universal. 
La ciutat d’Ignasi”
A les 11.30 h a l’Oller del Mas
Oller i Ignasi. Visita i tast a 
l’Oller del Mas per descobrir el 
lligam amb Sant Ignasi
A les 13 h a la parròquia de Santa Maria 
de Viladordis
Missa de Sant Ignasi, presidida 
per Mn. Joan Antoni Castillo

Dilluns 27 De juliol
A les 19.30 h al claustre del Museu  
de Manresa
Acte de presentació del treball 
Els manresans que van acollir 
Sant Ignasi a través dels proto-
cols notarials (1485 – 1585)

Dimecres 29 De juliol
A les 19.30 h al claustre del Museu  
de Manresa
Acte de presentació del llibre 
Paraules alades. Vinyes i cigon-
yes, una aproximació al silenci 
pel Camí Ignasià (Ed. L’Albí)

Dijous 30 De juliol
A les 20.15 h a la capella de Sant Ignasi 
Malalt
Missa a càrrec de Xavier Melloni, sj 

DivenDres 31 De juliol 
A les 8.45 h a la plaça Major
Botifarrada per començar el dia
De 9  a 21 h als carrers Sobrerroca i  
Sant Miquel i plaça Major 
XIII Fira Mercat
A les 11 h a la cantonada carrers 
Sobrerroca  i Serarols
Missa en honor de Sant Ignasi
A les 11.45 h a la cantonada carrers Sant 
Miquel i Botí
Coca i xocolata, amb la presèn-
cia de Mickey Mousse
A les 12 h als carrers Sant Miquel-Sant Pere
Música en directe  
a càrrec de Biel Comas
A les 12.15 h a l’Oficina de Turisme
Trobada d’Ignasis i Ignàsies
A les 12.30 h des de l’ Oficina de Turisme
Visita guiada, a càrrec de 
l’historiador Francesc Comas
A les 17.45 h a la cantonada  
carrers Sobrerroca i Serarols 
Espectacle infantil  
i xocolatada
A les 18 h a la plaça Major
Música en directe  
a càrrec del conjunt AINI 
A les 18 h al carrer Sant Miquel
Actuació de DJ Cristian
A les 19 h al claustre del Museu de Manresa
Inspira i inspira’t. Connecteu 
amb el cos, la ment i el paladar
A les 20 h al Santuari de la Cova
Missa de Sant Ignasi, presidida 
per Lluís Magriñà, sj
A les 22 h a la Creu del Tort
Res del rosari a amb Xavier 
Melloni, sj

recorDeu!
Cada dimecres, a partir de les 22 h  
als bars del Centre Històric
Pintxo Pote. ruta de tapes 
Cada dijous, de 9 a 14 h a la plaça Europa
Mercat de flors i plantes 
d’ornamentació
Cada dissabte, de 8 a 14 h  
a la plaça Major
Mercat agrari, amb  
productes de la terra  
i d’alimentació

atenció!
la realització dels actes d’aquest programa 
està subjecta a possibles canvis com a 
conseqüència de l’actual situació sanitària i, 
per tant, a les normes que es dictin per part 
de les autoritats competents.

Per a més informació de preus i reserves 
consulteu el programa ampliat a 
www.manresa2022.cat/festesdesantignasi

els actes de les festes de sant ignasi és un 
recull d’actes organitzats per l’associació 
de comerciants del carrer sobrerroca, 
l’ajuntament de manresa, la cova, Fundació 
turisme i Fires de manresa, la comissió de 
valors de manresa 2022, la seu, l’oller del 
mas,  el rebost del bages, mengembages, 
escola agrària de manresa, Proper, Parc de 
la sèquia, món sant benet, aDv comarca de 
bages, bages impuls i mercat Puigmer cadal.

més informació a www.manresa2022.cat/festesdesantignasi

amb la col·laboració de:amb el suport de:

organitzen:


