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NOTA DE PREMSA 
11 d’abril de 2013 

 
Verdú inaugura el refugi que acollirà els pelegrins del Camí Ignasià  

El proper dissabte 13 d’abril tindrà lloc a Verdú, a la comarca d’Urgell, l’acte 

d’inauguració del Refugi de Pelegrins del Camí Ignasià, situat a la casa natal de 
Sant Pere Claver 

 

L’acte comptarà amb la participació del Cònsol General de Colòmbia a Barcelona, Carlos 
Manuel Pulido, l’Alcalde de Verdú, Josep Riera, el P. Provincial de la Companyia de Jesús a 

Catalunya, Lluís Magriñà i el President de l’Associació d’Amics de Sant Pere Claver, David 
Tous, a més de representants de diverses institucions. El professor Francisco Javier 

Laviña, de la Universitat de Barcelona serà l’encarregat de pronunciar una conferència 
sobre l’esclavatge al segle XVII i al segle XXI. 

 
Verdú i el Camí Ignasià 

 

La localitat de Verdú –www.verdu.cat- , a la comarca d’Urgell, és un dels punts més 
destacats del tram català del Camí Ignasià i dels més significatius per als jesuïtes, ja que 

és el poble natal del patró dels Jesuïtes de Catalunya, Sant Pere Claver, missioner i 
defensor dels esclaus negres a l’Amèrica dels segles XVII i XVIII. 

 
El Camí Ignasià –www.caminoignaciano.org- és una ruta de 650 quilòmetres dividits en 27 

etapes, que segueix el pelegrinatge que va fer Ignasi de Loiola, fundador de la Companyia 
de Jesús l’any 1522, des de Loiola (Guipúscoa) fins a Manresa. Al llarg del camí i durant la 

seva estada a Manresa, Ignasi va viure una experiència espiritual que el marcà 

profundament i que el portaria, més endavant a fundar l’orde religiós dels Jesuïtes.  
 

A partir d’ara, la localitat de Verdú disposa d’un Refugi per acollir els pelegrins del Camí 
Ignasià que hi vulguin fer parada. Està ubicat a la Casa Natal de Sant Pere Claver, al 

costat del Santuari, que s’ha adaptat i condicionat per tal de poder acollir fins una 
trentena de persones. 

 
En el marc de l’Any de Sant Pere Claver 

 

Pere Claver va néixer a finals de juny de 1580 i estudià lletres i arts a Barcelona. El 1602 
entrà a la Companyia de Jesús. Després d’estudiar a Girona, Mallorca i Barcelona, va 

marxar cap a Nova Granada com a missioner. A Colòmbia va rebre l’ordenació com a 
prevere i allà va dedicar la seva vida a la defensa dels esclaus negres. Va morir a 

Cartagena d’Índies (Colòmbia) el 1654 i va ser canonitzat pel papa Lleó XII l’any 1888. El 
mateix Papa el va declarar patró de les missions entre els negres. També és patró de 

Colòmbia. A Verdú es conserva la partida de baptisme, la pica on fou batejat i part de la 
casa on va néixer, convertida avui en Santuari. 

 

Amb motiu de la celebració del 125 aniversari de la canonització del Sant, s’ha declarat a 
la diòcesi de Solsona l’any de Sant Pere Claver, que es va obrir el passat 13 de gener i es 

clourà el 15 de gener de 2014. La inauguració del refugi de Verdú s’emmarca dins dels 
actes de celebració d’aquest Any dedicat al Sant, que promouen el Bisbat de Solsona 

juntament amb la Companyia de Jesús i l’Ajuntament de Verdú, per tal de donar a 

http://www.verdu.cat/
http://www.caminoignaciano.org/
http://www.jesuites.net/sant-pere-claver
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conèixer la seva figura, el seu compromís en favor dels més desfavorits i la seva actualitat 
avui. 

 
Acte d’inauguració del Refugi de Pelegrins de Sant Pere Claver 

 
Dia: dissabte, 13 d’abril de 2013 

Hora: de 12.00h a 14.00h 
Lloc: Refugi Sant Pere Claver. C/ Sant Pere Claver, 30 de Verdú 

Programa:  

 12.00h Benvinguda a càrrec del President de l’Associació d’Amics de Sant Pere 
Claver a Verdú, Sr. David Tous 

 12.05h Conferència sobre l’esclavatge al segle XVII i al segle XXI a càrrec del Dr. 
Francisco Javier Laviña (Universitat de Barcelona) 

 12.45h Intervencions del Cònsol General de Colòmbia a Barcelona, l’Alcalde de 
Verdú i el P. Provincial dels Jesuïtes de Catalunya 

 13:10h Benedicció dels locals del nou Refugi de Pelegrins i visita a les instal·lacions 
 

 

 
 

 
 

 
Ampliació d’informació: 

 
Selecció d’imatges del Santuari i del poble de Verdú: clicant aquí 

Web del Camí Ignasià: www.caminoignaciano.org 

Vídeo del Camí Ignasià: http://vimeo.com/39706988 
Dossier premsa camí ignasià: descarregar aquí 

Web dels Jesuïtes de Catalunya: www.jesuites.cat 
Vídeo sobre Sant Pere Claver: http://youtu.be/QJWeay18fEw 

Web de Verdú: www.verdu.cat 
 

 
 

Els mitjans de comunicació interessats a cobrir aquest acte, contacteu 

prèviament a mgirbau@jesuites.net 

 

http://www.jesuites.net/imatges-cam%C3%AD-ignasi%C3%A0-verd%C3%BA
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