
  

 
 
 

Diumenge 22 de gener de 2023 
 

·Cova de Sant IGNASI de MANRESA· 
·Centre Històric de MANRESA·  

·Els PASTORETS de l’AMETLLA de MEROLA· 

 Sortida: a les nou (9:00 h) des del C/Provença, 273 entre l’edifici de la 
Pedrera de Pg. de Gràcia, a l’extrem que dona al C/ Pau Claris. 

 A les deu, (10:00 h), arribada a la basílica del SANTUARI de la COVA 
de SANT IGNASI, on farem la visita, guiada i comentada, al conjunt de 
mosaics fets a base de la unió de tessel·les de llampants colors que 
representen diferents escenes de la història sagrada i que  decoren tot el 
conjunt de les seves parets. Una obra d’art contemporània, creada per 
l’equip del mestre jesuític Marko Ivan Rupnik, del Centre Aletti de Roma.   

 A continuació farem la visita, guiada i comentada, al centre històric de la 
ciutat (C/ del Balç, la Seu...) i acabarem al nou ESPAI MANRESA 1522, 
on per mitjà de diversos recursos –una maqueta de la Manresa de principis 
del segle XVI, un audiovisual, caixes de llum,  se’ns  ofereix  la visió de 
conjunt de la ciutat que va conèixer Ignasi de Loiola, durant la seva estada 
a la capital del Bages. 

o Dinar al restaurant MIAMI 
o Menú: crema de carxofes amb bunyols de bacallà – Lluç a la planxa amb guarnició 

– Postres: Flam de mató – Aigües minerals, pa, vi i cafè. 

 Després de dinar, anada fins a la colònia fabril de l’Ametlla de Merola, 
per tal d’assistir a la magnífica representació de l’espectacle “La Flor de 
Nadal” de Francesc d’Assís Picas (Creu de Sant Jordi 2007), amb música 
de Josep Comangla i arranjaments musicals de Carles Cases. ELS 
PASTORETS DE L’AMETLLA DE MEROLA és una manifestació 
cultural representada des de 1878. 

 Acabada la representació, retorn a Barcelona. 

 PREU: 135€    (Sortida amb places limitades) 

Per a inscripcions tel. 932 414 142 de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00h. 
O bé al mòbil: 616.958.009  (Pere Costa) 

Per tal de fer efectiva la reserva, cal fer l’ingrés abans del 
DIJOUS dia 5 de gener al número de compte següent: 

 CaixaBank  “la Caixa” -  ES34 – 2100 3017 0822 0064 1565 
 * * * 

 NOTA: la sortida NO es realitzarà sense un mínim de 15 persones. 


