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El Centre internacional d’espiritualitat Cova Sant Ignasi de Manresa 

La Cova Sant Ignasi de Manresa –www.covamanresa.cat- és un centre 

internacional d’espiritualitat dels Jesuïtes de Catalunya. Acull visitants i pelegrins 

de tot el món: més de 40.000 persones cada any, que volen visitar el Santuari i 

la Cova on Ignasi de Loiola, fundador de la Companyia de Jesús, visqué una 

profunda experiència espiritual. 

El centre ofereix una variada programació d’activitats encaminades al creixement 

personal i l’experiència espiritual, en les que participen unes 5000 persones a 

l’any. A la Cova s’hi poden fer els Exercicis Espirituals segons la pedagogia 

ignasiana però també tallers sobre tècniques espirituals innovadores, estades en 

grup, etc. A més, s’organitzen recessos, cursos de formació teològica i espiritual, 

jornades o conferències. 

 

 

Sant Ignasi i Manresa 

Ignasi de Loiola, fundador de la Companyia de Jesús (Jesuïtes) és una de les 

personalitats que ha donat més projecció internacional a la ciutat de Manresa. 

Ignasi era un noble cavaller basc que va decidir abandonar la vida militar. De 

camí a Terra Santa en pelegrinatge, l’any 1522, passà pel Santuari de 

Montserrat i, el 25 de març de 1522, baixà a Manresa. La seva visita havia 
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de ser només de pas, però s’hi va 

quedar durant onze mesos. Aquesta 

estada va ser cabdal en la seva 

biografia i en el naixement de la 

Companyia de Jesús. En una cova vora 

el riu Cardener, Ignasi va viure una 

ferma experiència espiritual que seria 

l’origen dels famosos “Exercicis 

Espirituals”. Per això l’expressió “anar a 

Manresa” significa pels jesuïtes una 

peregrinació a les fonts de la seva 

història, vocació religiosa i espiritualitat.  

El 1602 van arribar a Manresa els primers jesuïtes, que es van instal·lar a l’antic 

hospital dels pobres de Santa Llúcia, el primer lloc on s’allotjà Ignasi a la ciutat. 

Ben aviat, el 1603 es començà recuperar l’entorn de la balma de Sant Ignasi i 

s’hi va edificar, amb el temps, l’església, la residència i la Casa d’Exercicis 

Espirituals, avui convertida en Centre internacional d’espiritualitat. 

Dins del municipi de Manresa hi ha més de 25 indrets vinculats al pas de Sant 

Ignasi per la ciutat i que, junt amb el patrimoni barroc de l’època, constitueixen 

un atractiu per a visitants de tot el món. És per això que la Companyia de Jesús i 

l’Ajuntament de Manresa ja han realitzat diverses col·laboracions per donar a 

conèixer l’empremta que Sant Ignasi deixà a la ciutat, com les rutes guiades a la 

Manresa Ignasiana. 

 

La Cova 

La Cova és el lloc on, segons la 

tradició, Ignasi va escriure els 

Exercicis Espirituals.  

La Coveta és una balma natural que 

mira a Montserrat i damunt de la 

qual hi ha actualment els edificis de 

l’església, la residència i la casa 

d’exercicis. Tot el conjunt constitueix 

un dels exemples més monumentals 

d’art barroc a Catalunya.  

A l’interior, l’avantcova i la Cova 

formen un espai singular que impressiona per la riquesa de la decoració 

(d’estètica pròxima al modernisme), entre el qual destaquen escultures i 

mosaics.  
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L’Església es va edificar el 1759, 

d’estil barroc. És un dels 

exemples més notables 

d’arquitectura jesuítica.  

 

 

 

 

 

Centre internacional d’espiritualitat 

Manresa constitueix un espai 

emblemàtic i privilegiat en 

l’àmbit de l’espiritualitat, i 

concretament de 

l’espiritualitat ignasiana, 

és a dir, el carisma que es 

deriva de l’experiència de 

Sant Ignasi de Loiola. Es 

caracteritza per ser una 

espiritualitat vinculada a la 

vida, que convida als qui la 

segueixen a ser 

“contemplatius en l’acció” i a 

alçar la mirada cap a la globalitat, però aterrant en allò concret i proper. És per 

això que implica un gran dinamisme, i la disponibilitat a estar sempre atents als 

nous reptes i, sobretot, a fer-se presents entre els qui més sofreixen. Ignasi 

mateix ensenyà a no ser gens fonamentalistes i a donar resposta a les 

expectatives que demana cada situació personal i històrica.  

A la Cova s’hi poden practicar els 

Exercicis Espirituals adaptats a les 

diverses possibilitats (un mes, vuit dies, 

personalitzats, per a grups de joves, 

etc.). Els Exercicis que va escriure 

Ignasi són una pedagogia pràctica per a 

la realització d’una experiència 

plenament personal sota el guiatge 

d’una persona experta. Hi ha diferents 

maneres de concretar aquesta pràctica 
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però el que importa és adaptar-se a la necessitat de cada persona i al moment 

que està vivint. 

La Cova de Manresa és punt de 

referència de l’espiritualitat 

ignasiana arreu del món. En 

aquest sentit, el centre ofereix 

diverses propostes de formació i 

reciclatge encaminades 

precisament a conèixer i 

aprofundir en l’espiritualitat 

ignasiana, adaptant-la al 

moment que viu la humanitat. 

La seva projecció 

internacional és ja una realitat 

i s’ha pogut comprovar amb l’èxit de les convocatòries de cursos de formació que 

s’han realitzat en anglès i castellà, amb participació de persones de tots els 

continents.   

Una altra de les línies de treball 

de la Cova Sant Ignasi és el 

diàleg interreligiós. Entre els 

membre del seu equip, compta 

amb experts en la matèria i es 

porten a terme diverses 

iniciatives, sigui a través de 

l’oferta de tallers i recessos de 

formació, realitzats conjuntament 

amb altres institucions, sigui 

participant d’activitats amb altres 

comunitats religioses de Manresa. 

El centre programa també 

diversos tallers i recessos per 

ajudar a cultivar la interioritat i 

el silenci: des de formació per a 

educadors que vulguin aplicar-ho 

a l’aula, fins a tallers sobre 

tècniques com l’enneagrama, la 

dansa o la meditació zen. Per més 

informació, al web 

www.covamanresa.cat trobareu la 

programació d’activitats. 
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Camí Ignasià 

Manresa és destí i punt d’arribada del Camí Ignasià. Es tracta d’un camí de 

peregrinació internacional, que recrea la ruta que va fer Ignasi de Loiola l’any 

1522. Comença a la casa natal de Sant Ignasi al Santuari de Loiola (Guipúscoa) i 

acaba a la Cova de Manresa, on Ignasi visqué una profunda experiència 

espiritual que marcà la seva vida. La ruta recorre 650 kilòmetres dividits en 27 

etapes. Tota la informació detallada per a realitzar el Camí Ignasià es troba al 

web www.camiignasia.cat on s’inclou el mapa de cada etapa, amb els punts 

d’interès cultural, allotjaments, etc. 

 

 

Manresa 2022: Cinquè centenari de l’arribada de Sant Ignasi  

L’any 2022 es commemora el 500 aniversari de l’arribada d’Ignasi de Loiola a 

Manresa. Coincidint amb aquesta data, el Centre internacional d’espiritualitat 

Cova Sant Ignasi de Manresa i la Companyia de Jesús impulsen un projecte per a 

la celebració d’aquest Cinquè Centenari.  

Amb aquest objectiu a l’horitzó, el desembre de 2010 es va constituir la 

Fundació Cova de Sant Ignasi – Manresa per donar suport a les activitats de 

la Cova i potenciar l’atracció cultural i espiritual que Manresa ha tingut al llarg de 
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mig mil·leni, així com promoure l’adequació i conservació dels edificis històrics 

del Santuari i de la Casa d’Espiritualitat. 

www.covamanresa.cat 

El web del Centre internacional d’espiritualitat Cova Sant Ignasi de Manresa 

ofereix tota la informació sobre la Cova i les seves activitats. S’hi pot trobar el 

detall de la programació del centre, així com les diverses possibilitats per a 

visitar o fer estades a la Cova.  

 

 

Treball en xarxa amb altres entitats 

La Cova Sant Ignasi de Manresa treballa conjuntament amb altres entitats i 

institucions amb les quals comparteix sensibilitat i inquietuds, així com amb les 

institucions públiques i privades de la ciutat de Manresa. Cal destacar la 

col·laboració amb el centre d’estudis Cristianisme i Justícia, amb el que 

s’organitzen programes en els que s’aprofundeix en la vinculació de la fe 

religiosa amb el compromís social; amb la xarxa d’escoles de la Companyia de 

Jesús, Jesuïtes Educació, en el camp de la formació d’educadors per al treball 

de la interioritat als centres escolars; amb les diverses iniciatives de treball per 

al diàleg interreligiós a la ciutat de Manresa; i l’Ajuntament de Manresa, 

amb el que s’han impulsat conjuntament programes per a la promoció de la 

Manresa Ignasiana.  
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Més informació 

 Al web www.covamanresa.cat 

Contacte 

Centre internacional d’espiritualitat Cova Sant Ignasi 

Camí de la Cova s/n 

08241 Manresa 

Tel. 93 872 04 22 

Contactes per premsa:  

Servei de Premsa Jesuïtes de Catalunya 

Montse Girbau 

mgirbau@jesuites.net 

Tel. 686 541 295 
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