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MANRESA soCiEtat

MANRESA 2022 El pla director de la Cova ha començat aquest mes per la Coveta, l’avantcova i l’adequació d’un nou espai d’acollida annex
a aquests dos punts emblemàtics del santuari, que es fa per rebre-hi els pelegrins i turistes. Les obres, que tenen un pressupost que es mou
entre els 150.000 i els 200.000 euros, segons informació de la Companyia de Jesús a Manresa, han de quedar enllestides el març
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El març han de quedar enllesti-
des les obres que la Companyia de
Jesús fa a la Coveta i a l’avantcova,
que inclouen adaptar un nou es-
pai d’acollida per als pelegrins i tu-
ristes. En aquest nou espai hi ani-
rà l’arrambador de marbre i els
medallons que hi ha a la Coveta,
que treuen d’allà per recuperar-hi
la roca viva. També s’hi instal·larà
la porta que del 1625 al 1917 va
servir per entrar a la Coveta, que
ara està en un espai on no llueix
gens i es restaurarà.

Les obres s’han iniciat aquest
mes -el permís de l’Ajuntament és
del 5 de gener- i formen part del
Pla Director del Santuari de la
Cova, que inclou sis àmbits més
d’actuació. Aquest primer té un
cost que supera els 150.000 euros. 

El superior de la Cova, Francesc
Riera, explica que «l’objectiu nú-
mero u és preparar la Manresa del
2022», quan es commemoraran
els 500 anys de l’arribada de sant
Ignasi a la capital del Bages, per-
què, «si la Cova és el cor de la Man-
resa ignasiana, cal preparar-la
perquè la gent que hi vingui d’un
àmbit turístic en pugui gaudir
perfectament, i la hi vingui  per fer
pregària i recés, també». 

Com ja va avançar Regió7, l’ac-
tuació a la Coveta busca recupe-

rar-hi un aspecte més semblant a
l’originari, el que va trobar sant Ig-
nasi quan va fer estada a Manre-
sa (1522) i hi anava a pregar. Amb
aquesta finalitat es retira de la
paret de l’esquerra l’arrambador
de marbre del 1900 i els medallons
que el decoren, del 1720. Aques-
tes peces es restauraran i es faran
lluir al nou espai d’acollida. Per re-
cuperar la roca també se n’elimi-
narà el morter i pedra afegits per
enganxar-hi el marbre que es treu.
Riera comenta que el canvi tam-
bé es fa per preservar aquest mar-
bre perquè la humitat de la pedra
l’estava deteriorant molt. Li cons-
ta que abans d’aquest n’hi havia
un altre que es va haver de sub-
stituir per la mateixa raó, el dete-

riorament fruit de la humitat.
A l’avantcova s’hi posarà un vi-

dre de dalt a baix amb una porta
retallada de mida més petita per
accedir a la Coveta. Es pretén que
quedi una mica aïllada de l’espai
d’acollida del costat, de manera
que esdevingui un lloc de silenci
abans d’entrar a la Coveta.  Riera
posa l’exemple del romànic, en
què els claustres són l’avantsala
per preparar la pregària abans
d’accedir a l’església. Des del nou
espai d’acollida es veurà l’interior
de l’avantcova però per entrar-hi
caldrà guardar silenci. 

L’espai d’acollida, a on s’acce-
deix des del lateral esquerre de
l’església, és la part més nova.
Està on hi havia la botigueta, que
es trasllada a l’altra banda de l’es-
glésia. Un pany de paret el deco-
raran els marbres i medallons de
la Coveta i, l’altre, la porta de fus-
ta -i la pedra que l’envolta- que du-
rant prop de 300 anys van servir
per accedir a la Coveta. Dels anys
en què  estava a la intempèrie n’ha
quedat, a la banda dreta, l’erosió
de la pedra per l’efecte de l’aigua. 

Després d’aquesta fase no hi ha
previst iniciar-ne cap altra del pla
director, que encara té Patrimoni
de la Generalitat, que l’ha d’a-
provar i que, de moment, ha do-
nat permís per fer aquesta part.
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El març quedarà acabat l’espai d’acollida
i les obres a la Coveta i a l’avantcova 

L’actuació, iniciada aquest mes, inclou posar a la vista la porta d’entrada a la Coveta durant prop de 300 anys, del 1625
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Antic restaurant Elena – Nova gerència

Tots els dies de 9 a 16 hrs i Divendres 
i Dissabte també de 20.30 a 24 hrs

Descans setmanal Dimarts

Troba'ns a

Esmorzars de forquilla

Tapes

Menú diari 11,90 € 
tot inclòs

Menú cap de setmana 

17,50 €

g TRANSFORMACIÓ A LA COVA 

g L’ACTUACIÓ

Accés a la sagristia Accés a l’església

Accés des
de l’església 

Entrada a 
l’avantcova

Hi lluirà el quadre de
sant Ignasi ofert per

Montserrat Gudiol a la
Cova en els 500 anys

del naixement del
sant i els 450 de la
fundació de la Com-

panyia de Jesús. 

S’hi col·loca l'arram-
bador de marbre
del 1900, que es
restaura, i els me-
dallons amb els re-
lleus obra de Josep
Sunyer del 1720

retirats de la Cova.

Es col·loca la porta
d'entrada a la Coveta
des del 1625 fins al
1917, any en què va
ser retirada i traslla-
dada a un espai resi-
dual de la Cova on no
llueix. Es restaura.  

NOU ESPAI D'ACOLLIDA on ara hi havia la botigueta de records, abans de l'avantcova, s’habilita un nou espai
d'acollida pensat per als pelegrins i turistes. La botigueta es trasllada al lateral de l'altra banda de l'església  

COVETA: retiren l'arrambador
de marbre del 1900 i els relleus
d'alabastre de Josep Sunyer del
1720 situats a mà esquerra (a la
foto) per recuperar la roca viva. 
Es millora la il·luminació.

 AVANTCOVA: a l'entrada a
l'avantcova, abans de l'escaleta,
s'hi instal·la un vidre de dalt a
baix amb una porta de dues
làmines per poder-hi accedir. 
Es millora la il·luminació.



Hi ha assegurat el 50 % del finança-
ment gràcies a una aportació de la Di-
putació i a una altra del prepòsit gene-
ral de la Companyia de Jesús, que va
fer en la seva darrera visita a la Cova,
quan li van explicar el projecte. El 50%
restant l’ha de buscar la Fundació
Cova Sant Ignasi Manresa.

LA XIFRA

Entre 150.000 
i 200.000 euros
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