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AITONA, 
BRESSOL DE SANTS

Benvolgut/da, 

La nostra identitat i personalitat pròpies com a poble s’han forjat al llarg dels anys de la mà 
d’una trajectòria centenària vinculada al patrimoni religiós i a la fruita dolça, dos elements que 
fan d’Aitona una vila amb una projecció única al territori lleidatà. 

Tot i ser un poble petit, Aitona és també un municipi compromès amb la difusió de les tradicions 
i el llegat que li donen forma. I és des d’aquest compromís d’on sorgeix l’empenta que ens porta, any a any, a obrir 
noves vies per explicar-nos i compartir la riquesa patrimonial, paisatgística i simbòlica de què tenim la sort de poder 
gaudir cada dia els aitonencs i les aitonenques. 

Aitona, Bressol de Sants és una iniciativa ambiciosa que neix amb la vocació de donar continuïtat a aquesta aposta 
i esdevenir un nou eix de projecció exterior de la vila que posi en valor l’incomparable patrimoni lligat al fet religiós 
que llueix el nostre municipi, un petit tresor que ha deixat petjades en el paisatge urbà i rural aitonenc tan singulars 
com la Cova del Pare Palau, la primera Casa Asil fundada per Santa Teresa Jornet, l’ermita de Sant Joan de Carratalà 
o les cases natals del Pare Palau i de Santa Teresa Jornet.

Tant el poble d’Aitona com les pròpies comunitats han sabut conservar la fe i les reminiscències d’aquests personatges 
religiosos nascuts a la població. D’arrels familiars profundes, les visites a ambdues cases natals ens recordaran la 
infància i la trajectòria tant de la Santa com del Beat, alhora que seran un viu exemple de la vida i de la pagesia de 
principis del segle XIX. 
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AITONA, 
BRESSOL DE SANTS

Aitona, Bressol de Sants, a més, també es conjuga amb la iniciativa Fruiturisme, Aitona amb molt de gust, amb 
l’ànim de donar a conèixer el paisatge agrícola i la seva riquesa patrimonial. Així, les visites de caire religiós es 
complementaran amb la visió agrícola de Fruiturisme: al nucli antic de la població, les cases natals són un viu reflex 
del món rural de principis del segle XIX; mentre que Carratalà és el símbol de la devoció als religiosos d’Aitona 
representada amb l’ermita de Sant Joan, que dona peu a la conjunció del patrimoni cultural amb l’espiritualitat dels 
espais històrics i d’un paisatge agrícola tradicional.

Desitjo que les rutes que et presentem, dissenyades amb molta passió des de l’estima i el respecte que ens inspira el 
nostre passat, siguin del teu grat i serveixin per acostar-te de forma entenedora i didàctica el ric patrimoni que tenim 
la fortuna de poder ensenyar.

Rosa Pujol 
Alcaldessa d’Aitona 

Ermita de Sant Joan de Carratalà
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SANTA TERESA DE JESÚS JORNET
BIOGRAFIA

Teresa Jornet Ibars va néixer a Aitona el 9 de gener de 1843. La seva família era de pro-
fundes arrels cristianes i, ja de petita, la seva vida es va veure influenciada per la germana 
de la seva mare. Als 14 anys es traslladen les dues a Fraga, i la Teresa comença a cursar 
Magisteri. Fa oposicions i se li confia l’escola d’Argensola durant dos anys.

El 1868 marxa cap a Briviesca (Burgos) per abraçar la vida claustral al monestir de les 
Clarisses, però l’aparició d’una greu malaltia l’obliga a tornar amb la seva família. De visita 
a un balneari d’Estadilla coneix a Mn. Pere Llacera Vilas, que li proposa col·laborar en una 
nova fundació que està projectant el prevere Saturnino López Novoa. Serà amb aquest 
piadós sacerdot que Teresa Jornet fundarà la Congregació de les Germanetes dels Ancians 
Desemparats al 1873. Amb la ciutat de València com a Casa General, es van anar obrint 
noves Cases Asil pel món. A l’abril de 1891 la Mare Teresa Jornet torna a Aitona per fundar 
la primera Casa-Asil de Catalunya. 

Va morir a Llíria (València) el 26 d’agost de 1897, als 54 anys. Deixava rere seu una obra 
benèfica incomparable, i un total de 104 Cases-Asil en funcionament. Va ser beatificada 
per Pius XII al 1958 i canonitzada per Pau VI al 1974, que també la va proclamar patrona 
de l’Ancianitat.

DATA BEATIFICACIÓ: 
27/04/1958

DATA CANONITZACIÓ: 
27/01/1974

FESTA LITÚRGICA: 
26/08
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Primera Casa-Asil fundada 
per Santa Teresa Jornet

Església parroquial de Sant Antolí
(altar de Santa Teresa Jornet)

Casa Museu de la Congregació 
(audiovisual de benvinguda)

Església Parroquial de Sant Antolí

Casa Natal de Santa Teresa Jornet

Primera Casa-Asil de Catalunya

Casa Museu de la Congregació (visita)

MATÍ

Ruta patrimonial de Carratalà: ermita de 
Sant Joan i mirador natural del paisatge del 
Baix Segre

TARDA

UN PASSEIG GUIAT PER L’AITONA DE SANTA TERESA 
JORNET I L’ERMITA DE SANT JOAN DE CARRATALÀ

HORARIS D’INICI
Matí: 10h - Tarda: 15.30h
Lloc de trobada: plaça del poliesportiu d’Aitona
Grups: màxim 12 persones 
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BEAT PARE FRANCESC PALAU I QUER
BIOGRAFIA

Francesc Palau i Quer neix a Aitona el 29 de desembre de 1811. La crema del convent de 
Sant Josep i la desaparició de les Ordres religioses a Espanya l’obliguen a viure l’estil de 
vida carmelitana a la intempèrie. Va ser ordenat sacerdot en temps de clandestinitat. Les 
seves primeres actuacions com a sacerdot són a la Parròquia de Sant Antolí, alternant 
amb temps de solitud i pregària en la coneguda com a <<Cova del Pare Francesc Palau>>, 
avui santuari a l’aire lliure d’Aitona.

Després del final de la primera guerra carlina s’exilia a França, on hi roman deu llargs 
anys i escriu la seva obra <<Lluita de l’ànima amb Déu>>. Ja a Barcelona, es dedica a 
formar en la fe persones adultes compromeses en el món laboral, pràctica que esdevé 
model d’ensenyament catequètic. Els sectors anticlericals de Barcelona s’adonen que el 
P. Palau els està guanyant terreny entre la classe proletària i és desterrat a Eivissa durant 
6 anys, on crea el santuari marià de l’illa i acompanya la gent senzilla que sol·licita ajuda. 

L’última etapa de la seva vida es dedica a atendre la gent marginada. És el fundador dels 
germans de l’Ensenyament i de les germanes terciàries de la Verge del Carme. El Pare 
Francesc Palau mor a Tarragona el 20 de març de 1872 i és beatificat pel Papa Joan Pau 
II al 1988.

DATA BEATIFICACIÓ: 
23/04/1988

FESTA LITÚRGICA: 
07/11
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Església Parroquial de Sant Antolí

Casa Natal del Beat Francesc Palau

Cova del Pare Palau

Ruta patrimonial de Carratalà: ermita de Sant 
Joan i mirador natural del paisatge del Baix 
Segre

MATÍ

ITINERARI GUIAT PELS ESPAIS ESPIRITUALS DEL PARE 
PALAU I L’ERMITA DE SANT JOAN DE CARRATALÀ

HORARIS D’INICI
Matí: 10h
Lloc de trobada: plaça del poliesportiu d’Aitona 
Grups: màxim 20 persones 

Església parroquial de Sant Antolí
(capella del Pare Palau)

Cova del 
Pare Palau
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BEAT MOSSÈN JOSEP CAMÍ I CAMÍ
BIOGRAFIA

Josep Camí Camí nasqué a Aitona el 5 de setembre de 1907. El seu camí pastoral 
comença l’any 1930 com a mossèn de la població d’Adons (Pont de Suert), on visitava 
especialment els malalts i continua a Juneda, on va fundar un grup de membres de 
la Federació de Joves Catòlics de Catalunya, a qui ensenyava apologètica i sociologia.  
Gràcies a la vitalitat d’aquest centre, va sobreviure el de Lleida, que estava a punt de 
dissoldre’s. Va crear una secció de teatre i es va formar el cor que cantava a l’església. 
També va organitzar una cavalcada de Reis Mags, activitat fins llavors desconeguda en 
aquell poble.
 
Va sortir de Juneda el dia 14 de juliol de 1936 cap a l’abadia de Viaceli de Cóbreces 
(Santander), un monestir  d’orde  cistercenc. Abans de ser acceptat va haver de fer més 
d’un viatge amb estades de força dies i exercicis espirituals de gairebé un mes sencer. El 
viatge de Juneda a Cóbreces se’l sabia de memòria, però aquest cop efectua una parada 
a Aitona on pensava passar uns dies per acomiadar-se dels seus. Si no hagués realitzat  
aquesta parada, hauria pogut rebre l’hàbit cistercenc, ja que aquesta comunitat va poder 
romandre al monestir fins al dia 8 de setembre de l’any 1936. Comença el moviment na-
cional el dia 17 de juliol de l’any 1936. Mossén Camí va morir màrtir el dia 28 del mateix 
mes, als 28 anys d’edat.

DATA BEATIFICACIÓ: 
3/10/2015

FESTA LITÚRGICA: 
04/12

A l’Església parroquial de Sant Antolí d’Aitona, s’hi 
troba un punt de veneració de la figura del Beat Camí.
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RUTA GUIADA PER 
AITONA, BRESSOL DE SANTS

Casa Museu de la Congregació (audiovisual de benvinguda)

Església Parroquial de Sant Antolí

Casa Natal de Santa Teresa Jornet

Primera Casa-Asil de Catalunya

Casa Museu de la Congregació (visita)

MATÍ: Un passeig per l’Aitona de Santa Teresa Jornet

Casa Natal del Beat Francesc Palau

Cova del Pare Palau

Ruta patrimonial de Carratalà: ermita de Sant Joan i mirador natural del paisatge del Baix Segre

TARDA: Itinerari pels espais del Pare Palau i l’ermita de Sant Joan de Carratalà

HORARIS D’INICI
Matí: 10h - Tarda: 15.30h
Lloc de trobada: plaça del poliesportiu d’Aitona

GRUPS
Espais de Santa Teresa: màxim 12 persones
Espais del Pare Palau: màxim 20 persones
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SANT JOAN DE CARRATALÀ: PATRIMONI, ESPIRITUALITAT I 
PAISATGE AGRÍCOLA 

Fruiturisme aposta per donar a conèixer als visitants el món agrari, tant històric com contemporani. El paisatge és 
un reflex d’aquesta petjada històrica que els beats i la Santa van conèixer des de petits. Carratalà, esdevé un mirador 
excepcional d’aquest paisatge agrícola de la vall del Segre. Un paisatge canviant al llarg de les estacions de l’any, amb 
uns colors vius i potents que representen vivament les terres de ponent, el territori de Lleida.
 
L’ermita de Sant Joan n’és el símbol. Representa en sí mateixa una identitat social i espiritual. El propi edifici ha estat 
un espai de recés tant per als beats com per a la Santa. La proximitat de la cova del Pare Palau ha reforçat aquesta 
personalitat de l’edifici.
 
Patrimoni, espiritualitat i agricultura s’uneixen en un sol espai, representat per l’ermita de Sant Joan de Carratalà. La 
seva història i el seu pas pel temps, ens recorda que Aitona és Bressol de Sants.

 Entorn de la Cova del Pare Palau
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SANT JOAN DE CARRATALÀ: PATRIMONI, ESPIRITUALITAT I 
PAISATGE AGRÍCOLA 

Ermita de Sant Joan de Carratalà
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RESERVES

turisme@ajuntamentaitona.cat
973 794 010

www.fruiturisme.cat

Aitona.turisme

@fruiturisme
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Aitona Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida


