
 

 

  
 

 

Visita a Manresa 
 

La Cova Sant Ignasi 
Santuari i cova, lloc de pelegrinatge i culte 
Centre Internacional d'Espiritualitat – Jesuïtes 

 

La Seu de Manresa 
Col·legiata Basílica de Santa Maria de Manresa (la Seu)  
Un dels exemples més representatius del gòtic català i símbol 
i de la capital del Bages. 
Visita guiada optativa 

 

 
 

Dissabte, 25 de maig de 2019, d’11a 18 h 
 
PROGRAMA 
 

11.00 h. Arribada al Centre Internacional d'Espiritualitat – Jesuïtes (La Cova Sant Ignasi, Manresa) 
 

 Presentació del centre 

 Visita al centre i al Santuari 

 Res de la Visita Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat a la Cova de Sant Ignasi 
 

13.30 h. Dinar al mateix Centre Internacional d'Espiritualitat 
 

16.30 h. Inici de la visita a la Seu 
 

17.30 h. Final de la visita guiada a la Seu 
 

 

 

Preu: 20 €  
Feu ingrés o transferència al compte de la Lliga: ES46 2100 0880 3102 0025 1082 
Per la visita guiada a La Seu de Manresa caldrà abonar 10 € addicionals per persona. 
 
Molt important per a l’organització comunicar abans del 15 de maig: 
 

 Nombre de persones que vindrem: _____________  

 Farem la visita guiada a La Seu (10 € per persona): ____________ 

 Possibilitats de transport: 

 No tenim mitjans de transport i necessitaríem plaça en cotxes particulars per a ______ 
persones 

 Tenim mitjans propis per arribar-hi i disposem de ______ places disponibles per 
acompanyar algú  
 

Responeu a Marta Sala:  610 625 837 - martasalav@outlook.es  

mailto:martasalav@outlook.es


Com arribar-hi 
 
Adreça 
 

Camí de la Cova 17 
08241 Manresa (Barcelona) 

 
Cotxe  

 

 Sortida de Barcelona pels túnels de Vallvidrera, direcció Terrassa-Manresa o sortida de 
Barcelona a Manresa per Terrassa. 

 Agafar l’autopista de Terrassa a Manresa i agafar la sortida de Sant Vicenç de 
Castellet  (sortida 41.) 

 Després del peatge, la primera carretera (C55) a la dreta. Direcció Manresa. 

 A 8 km, a l’entrada de Manresa, agafar la carretera de la dreta direcció “Centre històric.” 

 Trobareu una rotonda, agafeu la primera sortida. A uns 200 metres veureu la “Seu-
catedral” de Manresa. 

 Un gran edifici, a la dreta de la Seu, es la Cova de Sant Ignasi. Cal continuar per la 
carretera. 

 Al arribar a un pont, poseu-vos a la dreta, passareu un altre rotonda i heu d'agafar la 
primera sortida. Hi ha una mica de pujada i una corba. 

 Al primer carrer a la dreta seguiu amunt, trobareu un carrer a la dreta i un altre a 
l’esquerra (un cartell que diu Centre d’Espiritualitat Cova de Manresa), agafeu el de 
l’esquerra i al final trobareu el Parking (és gratuït). 

  
Tren  
 

RENFE 

 Al sortir de l’estació de Manresa ja es veu un edifici molt gran, i caminant, passant 
per un pont sobre el riu, estareu uns 10 minuts, o be agafeu un taxi. 

 
FGC 

 Els FGC també tenen una línia Barcelona (P. Espanya) – Manresa, però l’estació 
queda més lluny de la Cova de Sant Ignasi. 

 
 
https://goo.gl/maps/an1NdCeZpxCQUsYG8 
 

https://goo.gl/maps/an1NdCeZpxCQUsYG8

