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MÉS QUE UNA CAMINADA

Distància: 23,6 km
Desnivell: 479 metres+ / 992 metres -
Durada aproximada: 6-8 hores
Es pot realitzar en qualsevol època de l’any

DADES TÈCNIQUES

L’itinerari Montserrat - Manresa és molt més que una caminada de 
natura per la Catalunya central. És un itinerari de descoberta d’un 
paisatge natural i d’una història que va marcar la vida d’un personat-
ge universal: Sant Ignasi de Loiola. L’any 1522, el sant va iniciar un 
peregrinatge des de la seva terra natal, a Loiola, fins a Manresa, on va 
trobar la inspiració que el va portar a fundar la Companyia de Jesús i 
a escriure els Exercicis Espirituals, base de la doctrina jesuïta. Avui, es 
poden recòrrer els 640 km des de Loiola fins a Manresa en 27 etapes 
que passen per 5 comunitats autònomes: Euskadi, La Rioja, Navarra, 
Aragó i Catalunya. www.caminoignaciano.org

L’etapa que us proposem és la darrera del recorregut, des 
de Montserrat, un dels principals punts turístics i religio-
sos de Catalunya, fins a Manresa, capital del Bages. Un 
guia especialitzat us acompanyarà al llarg del recorregut 
de quasi 24 km per explicar-vos el paisatge i els principals 
punts d’interès de l’itinerari, on descobrireu indrets so-
prenents i us endinsareu en un relat fascinant. 
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ITINERARI I PUNTS D’INTERÈS
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INFORMACIÓ PRÀCTICA
* És necessari dur roba còmoda i calçat adeqüat per caminar.
* És recomanable portar roba d’abric i impermeable, així com 
protecció solar, ulleres de sol i gorra o barret.
* És recomanable portar pals telescòpics, si en teniu.
* Cal dur aigua i menjar. 
DATES
* Consulteu les dates programades a www.manresaturisme.cat
* Es poden concertar prèvia demanda.
TARIFES
* A consultar.
* Preus especials per a grups.

També  en versió 
nocturna!
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