
Si es compleix l’objectiu de la
Companyia de Jesús de portar a
Manresa 100.000 pelegrins pel
camí ignasià coincidint amb el
2022, quan es commemoraran els
500 anys de l’arribada de sant Ig-
nasi a Manresa, on va estar onze
mesos, les xifres dels darrers anys
quedaran en anècdota. De mo-
ment, però, el camí avança molt a
poc a poc. L’edició d’una guia
adreçada al mercat francòfon que
inclourà aquest itinerari li pot do-
nar una empenta important.

La guia Petit Futé publicarà una
edició especial de «Rutas cultura-
les de España», que es presentarà
el setembre vinent a la fira inter-
nacional de turisme a París i que,
entre d’altres, inclourà el camí ig-
nasià. Els més de 50.000 exemplars
que es publicaran d’aquesta edició
especial de la guia pensada per al
mercat francòfon es distribuiran a
països com França, Bèlgica, Lu-
xemburg, Suïssa i Canadà. També
es publicarà en format electrònic. 

Al costat de la ignasiana, les al-

tres rutes que en formaran part se-
ran la ruta de la Plata, la ruta Ca-
minos de Pasión, les rutes euro-
pees de l’emperador Carles V, els
camins d’art rupestre prehistòric. 

En la passada Fira Internacional
de Turisme (FITUR) celebrada a
Madrid fins diumenge passat, els
representants de les diferents en-
titats (per part del camí ignasià hi

va participar Josep Lluís Iriberri, di-
rector de l’oficina del pelegrí i de
l’Obra Apostòlica Camí Ignasià) i
la mànager internacional de Petit
Futé van signar un acord per tal de
tirar endavant la guia. 

L’any passat el turisme a Espa-
nya va augmentar més del 7%; en
el cas del mercat francès, aquesta
pujada va ser de més de l’11%.
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Una guia adreçada al mercat francòfon
promocionarà el Camí de Sant Ignasi

Els visitants del santuari de la
Cova de Manresa i estadants del
Centre Internacional d’Espirituali-
tat Ignasiana han passat de 12.763
el 2004 a 43.886 l’any passat. Aquest
increment tan espectacular no ha
estat sobtat sinó progressiu al llarg
de l’última dècada. El 2010 ja es van
vorejar els 30.000 i el 2013 es van su-
perar els 40.000. L’any passat es va
batre el rècord, amb prop de 44.000. 

L’augment més espectacular es
va viure de l’any 2012 al 2013,
amb un salt de 28.686 persones a
40.658 (11.972 més). Només els
anys 2008 i 2012 els visitants i es-
tadants van disminuir enlloc d’aug-
mentar en relació amb l’any ante-
rior. El 2008 amb un miler menys
respecte al 2007; i el 2012 amb
5.000 menys respecte al 2011. En
el darrer cas cal tenir en compte
que el funcionament de la casa
d’espiritualitat es va veure alterat
per les obres que s'hi van fer, igu-
al que les que s'estan fent ara a la
coveta i avantcova. Per contra, en
l’augment del 2009 respecte al
2008 hi podria haver tingut a veu-
re la posada en marxa de les visi-

tes a la Manresa ignasiana, amb
parada obligada a la Cova.

Per al pare Francesc Riera, su-
perior de la Cova i director del cen-
tre d’espiritualitat, no hi ha un sol
factor que hagi provocat l’aug-
ment dels visitants sinó diversos,
des dels més terrenals als més es-
pirituals.  «És indubtable que en els
temps actuals totes les ofertes que
tinguin a veure amb la recerca de
silenci, interioritat i espiritualitat te-
nen una tirada». Creu que, enmig
d’una crisi tan dura com la que es-
tem vivint, que hi hagi una recer-
ca d’aquest tipus s’ha de celebrar
i remet a mossèn Ballarín i al seu
llibre sobre Sant Francesc on feia
una reflexió sobre la importància
de no quedar «tips com una gos-

seta». Al su entendre aquest desig
de recerca ha fet que «a institu-
cions com la Cova hi hagi un cert
creixement». Un altre factor que
esmenta té a veure amb «la màgia
del camí ignasià, que ha creat les
ganes de venir de molta gent en-
cara que no el faci». Cita, també, el
poder d’atracció dels Exercicis es-
pirituals, que sant Ignasi va es-
criure a Manresa i que són el text
fundant de l’espiritualitat i peda-
gogia de la Companyia de Jesús.
No oblida la millora de les co-
municacions en relació
amb uns anys enrere i el
fet que el Papa sigui jesu-

ïta i que hagi «fet una mirada al
tema ignasià molt important». 

Riera admet que a aquest ritme
de creixement «un allau pot ser
contraindicat» perquè «el que ofe-
rim és silenci i espiritualitat i això
ens ho destrossaria». Pensa que la
solució és aconseguir que la gent

quedi més repartida que ara per la
resta de llocs ignasians que hi ha
a Manresa, començant per la Seu
i acabant per la capella de Sant
Pau. Comenta que, a diferència de
llocs on no hi ha alternatives, això
«és una gran sort» però «ho hem de
potenciar entre tots», fa notar.  
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Un grupet de pelegrins guiats per Iriberri (dreta), amb la Cova al fons
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TURISME El santuari de la Cova i el Centre Internacional d’Espiritualitat Ignasiana han viscut l’última dècada un increment dels visitants 
i dels estadants espectacular.  De 12.763 el 2004 han passat, l’any passat, a prop de 44.000. Els factors, segons valora el superior de la Cova, són
múltiples. Entre d’altres, esmenta «la màgia del camí ignasià, que ha creat les ganes de venir», i el poder d’atracció del llegat del sant a Manresa
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La Cova va aconseguir l’any passat un
rècord de visitants, amb prop de 44.000 
En una dècada s’ha més que triplicat la xifra de les persones que van al santuari o a fer estada a la casa d’espiritualitat

PROCEDÈNCIA DELS 
VISITANTS ESTRANGERS

Àfrica 86
Alaska 6
Alemanya 460
Anglaterra 164
Argentina 286
Austràlia 319
Àustria 20
Brasil 236
Canadà 69
Xina 43
Colòmbia 134
Corea 289
Croàcia 9
Cuba 8
Dinamarca 145
EUA 1.282
Eslovènia 4
Filipines 261
Finlàndia 10
França 852

Grècia 26
Guatemala 12
Holanda 68
Índia 32
Indonèsia 32
Itàlia 379
Japó 873
Mèxic 200
Panamà 5
Perú 133
Portugal 238
Romania 17
Rússia 27
Suècia 30
Suïssa 86
Txèquia 17
Ucraïna 4
Uruguai 33
Veneçuela 28

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

39.540 
visitants al 
Santuari, dels quals 
6.923 estrangers

4.346
estadants al Centre
d’Espiritualitat, amb 
13.868 pernoctacions

43.886

12.763

18.445

19.471

22.964

21.860

28.664

29.715

34.101

28.686

40.658

EVOLUCIÓ DELS VISITANTS A LA COVA DE SANT IGNASI

APUNTA’T AL COWORKING!

centre de negocis a Manresa
global office

T’oferim un nou espai COWORKING
Comparteix un espai de treball amb altres professionals, 

i beneficia’t dels serveis d’un centre de negocis.

Ets freelance i no t’agrada treballar sol?
Treballes a casa i voldries un nou espai de treball?

10 ANYS SENT EL TEU
 CENTRE DE NEGOCIS
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VISITA’NS!

www.globalofficeout.com
Tel. 93 872 23 90
info@globalofficeout.com
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