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Sant Ignasi de Loiola explica en la 
seva autobiografia el pelegrinatge 
que va fer fa 500 anys. Des d’ales-
hores hi ha hagut persones que 
n’han seguit les passes, però no ha 
estat fins fa uns quatre anys quan 
la Companyia de Jesús ha recreat el 
Camí Ignasià, les etapes que el sant 
basc va recórrer des de Loiola fins a 
Manresa el 1522. En total són 650 
quilòmetres repartits en 27 etapes 
per «oferir la possibilitat perquè qui 
vulgui fer aquesta experiència tingui 
un terreny marcat i assenyalat per 
poder-ho fer. El nostre web, www.
caminoignaciano.org, ofereix tot el 
que un pelegrí necessita per poder 
fer l’experiència», explica Josep Lluís 
Iriberri, s.j., director de l’Oficina del 
Pelegrí del Camí Ignasià.

Seguir les passes d’Ignasi suposa 
compartir el procés espiritual que va 
viure el sant. Com assenyala Iriberri, 
«parteixes de molt poc, vius amb molt 
poc i necessites molt poc. Quan entres 
en aquesta nova dinàmica vital, és 
possible seguir la guia espiritual de 
sant Ignasi, la guia dels exercicis es-
pirituals». Per això, s’ofereix una guia 
espiritual que segueix «paral·lela» els 
exercicis espirituals de sant Ignasi, i es 
proposa uns «exercicis» que ofereixin 
«una gràcia» per resar cada dia, més 
una petita reflexió i un fragment de 
l’Escriptura per llegir. Alhora que es 
peregrina exteriorment, també es fa 
un camí interiorment.

Així, el director de l’Oficina del 
Pelegrí ens comenta que «si agafes 
els exercicis espirituals, les quatre 
setmanes de procés, veus que és un 
viatge, una peregrinació. La pere-
grinació exterior de pobles i ciutats, 
de paisatges, fa que trobis Déu en la 
naturalesa, en l’esforç, en les butllo-
fes, en la penitència... però també 
portes dintre aquest procés de quatre 
setmanes. En un primer moment, els 
exercicis et plantegen quin és el prin-
cipi fonamental de la teva vida, què 
és el que és realment important, què 
és l’essencial... i a partir d’aquí anar 
repetint l’oració de sant Ignasi en els 
exercicis, d’orientar la pròpia vida vers 
la felicitat, vers la llum».

Segons Josep Lluís, les quatre 
setmanes de pelegrinatge coinci-
deixen molt bé amb l’experiència 
dels exercicis: «El primer bloc seria 
el País Basc, que és molt bonic però 
amb uns pendents horribles, amb 
desnivells molt forts, on sues molt i 
pateixes bastant. La primera setma-
na d’exercicis és descobrir l’amor de 
Déu i com n’estem, de lluny, d’aquest 
amor, i això és el que fa penitència, 
mal, però alhora descobreixes l’amor 
de Déu en la natura i és una cosa que 
pots viure molt bé en aquesta primera 
part. La segona part, la zona de la 
Rioja cap a Saragossa, té el seguiment 
de Crist, que és la part d’anar amb 
Ell descobrint-lo. És un terreny molt 
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rere les passes del sant de Loiola
El 2015-2016 se celebrarà el primer Any Jubilar del Camí Ignasià

«tots estem com sant Ignasi, 
pensant que anem a un lloc i, 
en realitat, no hi anem. Però si 
ens deixem portar, arribarem 
on realment haguem d’ar-
ribar. Crec que els pelegrins 
que fan el Camí Ignasià ens 
assemblem al sant, en el sentit 
que ell no sabia realment on 
anava, tot i que ell es pensava 
que sí que ho sabia, però es 
va posar en marxa. I crec que 
això és el que fan també els 
pelegrins d’avui. No saben si 
arribaran al final del camí, 
però es posen en marxa. Com 
diu sant Ignasi, cal entrar en 
aquesta aventura “amb gran 
ànim i generositat”».

El director de l’Oficina del 
Pelegrí indica que «tota pe-
regrinació es fonamenta en 
el fet que Déu és el “Déu de 
la sorpresa”, i si ens deixem 
sorprendre, l’experiència està 
garantida. El destí del camí 
és l’encontre amb tu mateix i 
amb Déu. Allí on el trobes, ja 
hi has arribat, tant és on sigui, 
ja has trobat el teu destí. El 
camí exterior és un instrument 
físic que permet l’experiència 
interior, el veritable camí».

Any Jubilar

Del 31 de juliol del 2015 al 
31 de juliol del 2016 se cele-
brarà el primer Any Jubilar 
del Camí Ignasià i sis anys més 
tard, del 31 de juliol del 2021 
al 31 de juliol del 2022, tindrà 
lloc el segon Any Jubilar. Com 

afirma Josep Lluís Iriberri, «el 1521 és 
quan Ignasi és ferit i s’inicia la seva 
conversió. El 1522 és quan es posa en 
marxa i arriba a Manresa. Es compliran 
500 anys des que va començar tot... 
serà una data molt important, per 
això comencem ja a preparar-la amb 
aquest primer Any Jubilar, perquè 
serveixi per potenciar el Camí Ignasià 
per donar-lo a conèixer, per millorar 
els seus serveis...».

Per potenciar aquest camí i celebrar 
aquest 500 aniversari, amb el bene-
plàcit i suport de Mons. José Ignacio 
Munilla, bisbe de Sant Sebastià, i de 
Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic, 
se celebraran dos anys de commemo-
ració jubilar als santuaris de Loiola i 
Manresa, així com al llarg del Camí 
Ignasià, entès com a experiència con-
tinuada dels exercicis espirituals.

El Jubileu del Camí Ignasià és per 
a tots els pelegrins que, complint les 
condicions establertes pel Dret Canò-
nic (missa, confessió i oració per les 
intencions del Papa), realitzin aquesta 
romeria viscuda en esperit de pelegri-
natge i seguint alguna modalitat dels 
exercicis espirituals, visitin algun dels 
santuaris ignasians del camí i duguin 
a terme alguna obra de caritat abans 
o durant la peregrinació.

pla, no hi ha desnivell, però sí molts 
quilòmetres. Des de Saragossa fins a 
Lleida tens tota la part de los Mone-
gros, amb la seva duresa i soledat. És 
la tercera setmana, el seguiment de 
Crist cap a la Passió i la creu. Aquí pots 
fer experiència de silenci absolut. Des-
prés ja arribes a Catalunya i coincideix 
amb la resurrecció i el seguiment de 
Crist ressuscitat.»

Per això el recorregut del Camí Ig-
nasià s’adapta al procés que es viu en 
els exercicis: reconèixer-se pecador, 
experimentar l’amor de Déu, desig 
de seguir Crist en les dificultats, en 
els problemes i descobrir la força de 
la resurrecció.

Peregrinar amb Ignasi

L’ideal és dedicar un mes a fer aquest 
camí, cosa que no sempre és possible. 
En aquest sentit, Josep Lluís Iriberri 
assegura que «el mínim és dedicar-hi 
una setmana perquè cal un temps per 
entrar en aquest ritme. Es poden fer 
etapes de 100 o 150 km, per exemple 
de Lleida a Manresa o de Loiola a 
Logronyo. Jo recomano fer-lo a peu, 
que és el millor, però també hi ha gent 
que el fa en bicicleta, amb moto o amb 
cotxe, perquè físicament no poden».

La gràcia d’aquest camí, recorda el 
jesuïta, és que «tenim un personatge 
històric, Ignasi, al qual ens afegim. No 
necessites caminar per fer aquesta pe-
regrinació, perfectament pots fer el 
nivell d’experiència passant pels llocs 
on ell va viure i unir-t’hi. No fas experi-
ència física, però vas entrant dins de la 
peregrinació i del personatge. Tenim 
la sort de comptar amb el testimoni 
de sant Ignasi. Això ho poden fer els 
qui vulguin entrar dintre d’aquesta 
experiència ignasiana».

Ignasi va començar el camí amb la 
intenció d’arribar a Jerusalem, però 
els plans de Déu anaven per altres 
viaranys. Així, Iriberri opina que 

«El camí exterior 
és un instrument 
físic que permet 
l’experiència 
interior, el veritable 
camí»
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Pelegrins amb accent ignasià

Montse Majem Cavaller

Peregrinar és més que desplaçar-se 
d’un lloc a un altre, és avançar pels ca-
mins del món i pels camins de l’Esperit 
seguint les petjades físiques i espirituals 
d’altres que, com nosaltres, buscaven i 
anhelaven la trobada amb Déu. I això 
és el que un cop més hem experimentat 
aquest estiu el grup que ens anomenem 
Famílies en Camí. Ens hem trobat ple-
gats per continuar el camí de convivèn-
cia i espiritualitat que fa vuit anys vam 
començar amb el primer pelegrinatge a 
Terra Santa. Després va venir el Camí de 
Santiago, l’any 2009, i el pelegrinatge a 
Czestochowa al 2011 i aquest cop hem 
fet via seguint els passos de sant Ignasi. 
En efecte, aquesta vegada, pares i fi lls 
hem seguit una part del Camí Ignasià 
des de Loiola.

El pelegrinatge va començar, però, 
un dia abans de la sortida, coincidint 
amb la festivitat de sant Ignasi, amb 
una eucaristia a la cripta de la basílica 
de Santa Maria del Mar a Barcelona, 
on sant Ignasi —recordem— demanava 
almoina i pregava durant la seva estada 
a Barcelona. Començàvem novament a 
preparar-nos per iniciar un nou camí, 
una experiència que, com bé defi neix el 
nostre nom, en família vam començar 
i en família  continuarà.

Nou dies intensos de viatge. Una pri-
mera etapa amb autocar, de Barcelona 
fi ns a Loiola. Primera parada: el bell mig 
de la vall d’Urola, on ens va sorprendre 
el santuari de Loiola. Hi destacava una 
imponent església, dominada per una 
gran cúpula. Allà vam visitar la casa 

Famílies en Camí
Per què Famílies en Camí?

La vida de fe, la vida de família, la vida d’amistat i la vida a la feina, és un 
camí, i aquest camí, quan es comparteix amb els altres, pot esdevenir un 
veritable punt de trobada amb l’amor de Déu i un marc adient per fer una 
autèntica experiència d’Església. Per això Famílies en Camí, com a pelegrins, 
cerquem plegats Déu des de la presència fraterna de l’altre, cerquem Déu 
des de la pròpia família, amb la resta de famílies, tot sentint que som una 
única família, que som Església viva.

Per què la ruta ignasiana?

L’espiritualitat de sant Ignasi és de tal riquesa i sensibilitat que avui més 
que mai ens parla amb claredat. Vivim un moment en què la nostra societat 
necessita  silenci, discerniment i bons líders, persones que sense por parlin 
de Jesús i convoquin a un compromís de justícia i solidaritat. Famílies en 
Camí cerca aquest procés d’interiorització, i especialment en el pelegrinat-
ge d’aquest estiu ho hem volgut fer sota el guiatge de sant Ignasi. El seu 
testimoni de conversió és avui un referent del peregrinar per la vida, de 
com la nostra vida pot ser entesa com una conversió contínua, un tornar 
cap a Déu, com un aprofundiment i creixement continu mitjançant un 
discerniment seriós de quina és la voluntat de Déu en les nostres vides, 
amb una voluntat ferma de trobar la veritat i d’oferir-la als altres tal com 
Jesús es va oferir a si mateix.

on va néixer sant Ignasi de Loiola, el 
petit d’una família de tretze germans. 
Nosaltres vam celebrar l’eucaristia a la 
capella de la Conversió, on un convales-
cent Ignasi de Loiola va viure un gran 
canvi radical en la seva vida. Després 
de fer nit a la residència Jesús i Maria, 
vam emprendre la segona etapa, Lo-
iola-Zumarraga, 17,5 quilòmetres, els 

primers quilòmetres a peu seguint una 
via verda paral·lela al riu Urola.

La tercera jornada la vam encetar a 
l’embassament de Barriendola. Aquest 
cop caminant fi ns a Arantzazu, fent 
parada, després d’una dura pujada, al 
port de Biozkornia, sota el cim d’Ar-
riurdin gaudint de les vistes mentre 
descansàvem per dinar. Després d’un 

total de 9 quilòmetres vam arribar al 
monestir d’Arantzazu, un dels centres 
espirituals nuclears de Guipúscoa, on 
Ignasi va fer parada, davant de la verge, 
durant el seu pelegrinatge.

Cap a la Rioja i Navarra

El nostre camí continuà i cada dia 
dèiem adéu als nous bells llocs que 
ens acollien. Egino fou la següent des-
tinació, on després de 18 quilòmetres 
caminant tots plegats pel camí del Bosc, 
travessant espectaculars fagedes, ens 
van acollir a la casa d’Oració Haitzur les 
germanes mercedàries de la Caritat. El 
seu testimoni de servei, treball i dis-
cerniment el recordarem sempre. Vam 
començar ja a sentir-nos més feixucs, 
les cames i els peus notaven l’esforç, 
però no ens sentíem sols, sabíem que 
podíem continuar. Fins ara havíem fet 
camí enmig de paisatge verd i fresc, 
però els propers tres dies deixaríem 
enrere el País Basc i les seves munta-
nyes per endinsar-nos als camps de 
vinyes de la Rioja i Navarra sota un 
sol de justícia. Navarrete, Calahorra i 
Alfaro van ser els propers llocs on vam 
fer nit durant les tres últimes etapes 
del camí a peu.

 L’últim dia, per acabar, vam sortir 
del Camí Ignasià pròpiament dit per 
arribar-nos fi ns al monestir de Leire 
on vam celebrar l’última eucaristia 
del nostre pelegrinatge i a Javier, on 
vam visitar el castell on va néixer sant 
Francesc Xavier. No podíem disposar 
de més dies i volíem acabar aquesta 
primera part del nostre Camí Ignasià 
en un lloc signifi catiu i sant Francesc 
Xavier, com a clar exemple del servei i 
la missió que l’espiritualitat ignasiana 
comporta, ens va semblar una bona 
primera meta. 

Com en els altres pelegrinatges el 
camí físic anava de bracet del camí 
espiritual i tots dos amb moments de 
reflexió i estones d’esbarjo que ens 
acompanyaven, a petits i grans, cada 
dia.

S’ha de dir que durant  tot el camí 
ens vam sentir pioners, ja que pràc-
ticament no ens vam trobar amb cap 
pelegrí. Tampoc no hi havia pelegrins, 
i la senyalització era pobra. Això ens 
va donar una sensació de soledat, pau 
i exclusivitat irrepetible en uns parat-
ges fantàstics, no comparable amb 
altres camins fets i que ens permetia 
entendre millor la figura d’Ignasi, 
aquell pelegrí que caminà i ens ajuda 
a caminar profundament per l’interior 
del nostre cor. 

En aquest pelegrinatge no només 
comptàvem amb el suport físic logístic 
d’uns pacients guies de la zona, sinó 
que també ens van acompanyar es-
piritualment dos sacerdots pelegrins: 
Mn. Josep Maria Turull i Mn. Salvador 
Pié, que ens van ajudar a refl exionar al 
fi nal de cada dia i en les celebracions 
eucarístiques. 

Cada dia, després de l’esmorzar, fè-

EL GRUP FAMÍLIES EN CAMÍ HA RECORREGUT AQUEST ESTIU UN TRAM DEL CAMÍ DE SANT IGNASI
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Programació 
del 17 al 23 de 

novembre

XI MOSTRA DE 
CINEMA ESPIRITUAL

Organitza la Direcció 
General d’Afers 
Religiosos amb 
la col·laboració 
de la Filmoteca 
de Catalunya

Podeu consultar els horaris de la resta de sessions de la Mostra al web www.gencat.cat/afersreligiosos

EL GRUP FAMÍLIES EN CAMÍ HA RECORREGUT AQUEST ESTIU UN TRAM DEL CAMÍ DE SANT IGNASI
La terra fèrtil del Camí

Amb nosaltres, a més de portar una 
credencial ignasiana, que segellàvem 
dia a dia després de cada etapa supe-
rada, carregàvem també una capsa que 
prèviament havíem buidat de pedres a 
Barcelona. Pedres que havien simbolit-
zat els nostres neguits i problemes de la 
vida però que ara calia deixar enrere i 
així començar un camí profi tós. La cap-
sa, a poc a poc, la vam anar omplint amb 
terra fèrtil de cadascuna de les etapes 
del camí. A l’eucaristia, cada dia, una 
família diferent feia l’ofrena i la capsa 
s’anava omplint per poder donar fruit 
al fi nal del camí. I, i tant si va donar 
fruit! Després de les vivències viscudes, 
les experiències personals, la superació 
en l’esforç i l’ajuda compartida amb 
alegria, es podria dir que a partir d’ara, 
sempre hi haurà un abans i un després 
per a cadascun de nosaltres, tant en 
l’àmbit personal i relacional, com en l’es-
piritual. Com en tots els pelegrinatges, 
alguna cosa es transforma i deixa em-
premtes, no només en la pols del camí, 
sinó també molt endins del cor... Alguna 
cosa que no es pot explicar només amb 
aquestes paraules. Cal viure i compartir 
l’esforç i el cansament, el descans, la 
relació de pares i fi lls, l’amistat sincera, 
la rialla divertida i el plor de l’emoció 
continguda, el joc, la pregària, el cant, el 
silenci, la trobada íntima amb el Senyor, 
les eucaristies... 

iem uns moments de refl exió i pregària 
introduïts per algú del grup. Seguia un 
guió que ens introduïa en l’espiritua-
litat ignasiana i ens ensenyava a fer la 
pregària de revisió diària ignasiana. Al 

llarg del dia podíem refl exionar, pregar 
i interioritzar per després compartir-ho 
amb els companys. Aquest guió ens 
l’havia preparat expressament per a 
l’ocasió el P. Santi Thió, s.j., i ens va 

ajudar a situar-nos a cada etapa i po-
der entendre el sentit de tot plegat i 
al mateix temps ha estat una invitació 
il·lusionant a fer els exercicis espirituals 
de sant Ignasi.


