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Sant Ignasi de Loiola és la personalitat que ha donat
més projecció internacional a la ciutat de Manresa. Va
ser aquí on va descobrir la vocació religiosa i on va
començar a escriure els Exercicis Espirituals durant la
seva estada d’un any (1522). Per això una gran part del
nucli antic ha quedat impregnat del llegat espiritual
del sant. La ruta ignasiana recorre un seguit d’indrets
marcats per anècdotes, llegendes i simbolisme religiós.
Llocs impressionants com la Cova, construïda entre els
segles XVII i XVIII, i altres indrets marcats pel record del
sant. Els jesuïtes van dreçar també una important
escola, convertida avui en seu del Museu Comarcal
(segle XVIII), i han convertit Manresa en símbol de la
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Les petjades de sant Ignasi

Espais excepcionals i únics on es pot
recordar la presència de sant Ignasi
Sant Ignasi dóna projecció
internacional a la ciutat
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Manresa vol donar a conèixer la presència de sant
Ignasi de Loiola a la ciutat de Manresa i mostrar com
la posterior presència de la Companyia de Jesús, seguidora de sant Ignasi, ha influït tant en l’arquitectura i
el paisatge urbà com en la vida espiritual, social i
també econòmica de la ciutat.
Ignasi de Loiola va viure onze mesos a Manresa, de
l’abril del 1522 al febrer de 1523, però les experiències
viscudes a la ciutat l’ajudaren a consolidar la transformació espiritual iniciada a Loiola, quan decidí abandonar la vida militar per dedicar-se a la meditació i a la
vida contemplativa. Segons relata en la biografia, Ignasi
tingué experiències místiques i raptes espirituals que
foren clau en la redacció de la seva obra més influent:
els Exercicis Espirituals.

Santuari de la Cova
93 875 15 79
Horaris:
De dimarts a dissabte: matins de 10 a 13h
i tardes de 16 a 19h (de març a octubre)
o de 15 a 18h (de novembre a febrer)
Diumenges i dies de precepte de 10 a 12h
Dilluns tancat
www.covamanresa.cat

Per més informació:
OFICINA DE TURISME DE MANRESA
Via Sant Ignasi, 40, baixos
08241 MANRESA
T. 93 878 40 90
turisme@ajmanresa.cat
Lat: 41.724919 (41° 43' 29.71'' N)
Long: 1.829875 (1° 49' 47.55'' E)

http://www.facebook.com/ManresaTurisme

@ManresaTurisme

Manresa
Ignasiana

COVA
SANT IGNASI

LA RUTA
IGNASIANA
El llegat de Sant Ignasi
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La cova de Sant Ignasi

La Casa d’Exercicis
Colossal edifici neoclàssic,
construït entre 1894 i 1896, on
s’acullen els pelegrins d’arreu
del món que vénen a Manresa a
practicar
els
Exercicis
Espirituals. També és la
residència d’una comunitat de
jesuïtes.

Els llocs ignasians
1 Ermita de la Guia

En aquest indret va
tenir lloc un dels
episodis místics
més coneguts.

Primer lloc que va
trobar Ignasi de Loiola
en arribar a Manresa i
on va tenir una visió
que el porta a la Cova.

Cova de Sant Ignasi

Principal lloc ignasià on
Ignasi va escriure els
Exercicis Espirituals.
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Creu del Tort
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Monestir de Santa Clara

2 Creu de la Guia
7

L’església
Va ser construïda entre 1750 i 1763. La façana principal
és un exemple típic d’arquitectura jesuítica. La façana
de migdia és anterior, amb un excel·lent repertori
d’escultura barroca del segle XVII. La decoració interior,
de gust rococó, és del segle XIX.
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Capella del Rapte
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Cenobi d’origen
medieval per on
passava el sant
anant cap a
Viladordis

3 Pont Vell
4
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L’avantcova
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Es tracta del primer
monument que el sant
va trepitjar quan entra
a Manresa el 25 de
març de 1522.
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L’escultura de bronze de Josep Llimona emmarca el pas
a la Coveta. Mosaics, estucs, vitralls i metalls completen
un dels espais més rics en decoració.

La Coveta
És el lloc on la tradició diu
que sant Ignasi va escriure els
Exercicis Espirituals.
Presideix l’espai el retaule de
Joan Grau (segle XVII), un dels
més destacats escultors
barrocs manresans. També
conté una sèrie de medallons,
obra de Josep Sunyer.

Museu i audiovisual de la Cova

Basílica de la Seu

Ignasi va ser sempre un fervent
devot de la basílica de la Seu.
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Capella de Sant Ignasi Malalt

A l’espai del museu es projecta un audiovisual que situa
sant Ignasi en la seva època i n’explica la vida, l’obra i la
influència. Tot seguit es dóna pas al museu, que conté
una sèrie d’objectes relacionats amb la vida del sant:
pintures, relleus i objectes de devoció. Mereixen una
especial atenció diverses pintures anònimes del segle
XVIII.

La família Amigant va acollir al
sant a casa seva en vàries
ocasions. Aquesta capella, on
es conserva una pintura a l’oli
amb la imatge de la família
cuidant Sant Ignasi durant una
malaltia, recorda els fets.
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Pou de la Gallina
Pou on, segons
la tradició, Sant
Ignasi va fer un
miracle.
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Baixos de la casa Canyelles

La creu de Beuys

L'artista alemany Joseph Beuys va visitar la Cova l'any
1966 i Sant Ignasi va passar a ser un model per la seva
creació artística. La creu, creada per dos artistes
danesos, representa el seu contacte místic amb el Sant.
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Santuari de la Salut (Viladordis)
Lloc molt
freqüentat pel
sant. S’hi conserva
una pedra sobre la
qual pregava nits
senceres.
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Creu de la Culla

Ignasi solia aturar-s’hi
per pregar.

Pou de Llum

És un pou excavat a 15 metres de profunditat a la riba
del riu Cardener, creat per l'artista Xilè Fernando Prats
que representa el seu desig d'arribar a l'origen en cada
inspiració.

Masia de les Marcetes

Casa on el sant demanava almoina i on,
abans de marxar, va deixar un cinyell i un
cilici.
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Església de Sant Pau

Capella gòtica que Ignasi visitava sovint.
Anava pel camí de Sant Pau.

