
7a MARXA DEL PELEGRÍ
3 D’ABRIL DE 2022

MOdALITATS

CAMÍ IGNASIÀ
etapa montserrat - manresa

LLARGA26
KM

MONTSERRAT - MANRESA
26 km de Camí Ignasià

CURTA8
KM

MONTSERRAT - ST CRISTÒFOL
8 km + bus fins a Manresa

CIRCULAR15
KM

LLUVIÀ
15 km de ruta circular



MODALITATS 2022
MONTSERRAT LLARGA
MONTSERRAT - MANRESA  ·  26 KM  ·  600D+

circular lluvià 
RUTA CIRCULAR  ·  15 KM  ·  250D+

MONTSERRAT CURTA
MONTSERRAT - ST. CRISTÒFOL  ·  8 KM  ·  250D+

Última etapa del Camí Ignasià, des de Montserrat fins a la plaça Major de Manresa. 
Inclou botifarrada a Sant Cristòfol de Castellbell, on també es podrà visitar la Fira 
del Montserratí.

Recorregut pel Camí Ignasià des de Montserrat fins a Sant Cristòfol de Castellbell, 
on després de gaudir de la botifarrada i la Fira del Montserratí, un autobús enllaçarà 
amb els últims metres de la Marxa a Manresa. PLACES LIMITADES.

Caminada circular per l’Anella Verda de Manresa que comença i acaba a la plaça 
Major, tot passant per la Torre Lluvià, el Gorg Blau i l’Oller del Mas, on enllaça amb 
el darrer tram del Camí Ignasià cap al centre de Manresa. Inclou botifarrada a la 
Plaça Major de Manresa.

HORARIS (Montserrat llarga i curta)
Sortida amb tren FGC + cremallera
 - Manresa Baixador: 7.19 h
 - Manresa Alta: 7.21 h
 - Manresa Viladordis: 7.23 h
 - Sant Vicenç - Castellgalí: 7.31 h
 - Castellbell i el Vilar: 7.36 h
 - Monistrol de Montserrat: 7.41 h

Tornada (només per la modalitat Montserrat curta)
Trasllat amb bus des de Sant Cristòfol fins a Manresa: a partir de les 11:30h
Servei ofert per l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar · PLACES LIMITADES ·

PREUS (Montserrat llarga i curta)
Adult (a partir de 13 anys): 15 €
Infant (fins a 12 anys): 7,50 €
*Una setmana abans de la Marxa, les inscripcions tindran un increment de 5 €. 

HORARIS
Sortida des de la Plaça Major de Manresa a les 9.00 h.

PREUS
Adult (a partir de 13 anys): 10 €
Infant (fins a 12 anys): 5 €
*Una setmana abans de la Marxa, les inscripcions tindran un increment de 5 €.



us voleu quedar a dormir?
Si veniu de fora de Manresa i voleu gaudir de la Marxa del Pelegrí, podeu fer-ho de 
la manera més còmoda: venint a passar el cap de setmana a la ciutat! Podreu fer 
visites guiades, conèixer un celler, passejar pel centre comercial... i fer nit a Manresa 
per poder començar la marxa l’endemà al matí. 
Paquet operat per Bages Terra de Vins.

El 25 de març de 1522, el pelegrí Ignasi de Loiola baixava de Montserrrat en el 
seu pelegrinatge des del País Basc cap a Jerusalem i arribà a Manresa. Va fer-hi 
una estada d’onze mesos, durant els quals va viure una profunda transformació 
espiritual que el va portar a redactar els Exercicis Espirituals i, posteriorment, a 
fundar la Companyia de Jesús. Durant tota la seva vida, el record de Manresa el va 
acompanyar en el seu intens viatge personal.

Amb la sisena Marxa del Pelegrí, se segueixen les petjades de Sant Ignasi, revivint 
la seva experiència i gaudint dels paisatges que van captivar-lo. La caminada 
permet també experimentar l’acollida que va rebre aquest personatges de relleu 
mundial a la ciutat que el va inspirar. 

INFORMACIÓ PRÀCTICA

SEGUINT LA PETJADA DEL PELEGRÍ

ARRIBADA
Les tres modalitats finalitzen el seu recorregut a la plaça Major de Manresa, 
després d’haver travessat el carrer medieval del Balç, on es podrà fer una sessió 
de ioga de recuperació a càrrec d’Aura Ioga. A la plaça Major es podrà gaudir 
de l’avituallament final d’una nova edició de la Marxa del Pelegrí en format 
tradicional.

IMPORTANT!
És imprescindible recollir prèviament la polsera, la samarreta i el bitllet de tren (per 
a les modalitats Montserrat Llarga i Curta) a l’OFICINA DE TURSIME DE MANRESA, 
Plaça Major, 10, del 28 de març  a l’1 d’abril de 2022. De 10 a 14 h i de 17 a 20 h.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Inscripcions del 7 de febrer a les 10 h a l’1 d’abril 
Online: www.manresaturisme.cat i www.manresa2022.cat 
Presencial: Oficina de Turisme de Manresa



Amb el suport de:

Amb la col·laboració especial de:

Direcció executiva:Un projecte de:

Amb la col·laboració de:

MARXA DEL PELEGRÍ organitzada per:

Amb la col·laboració de:

Ajuntament de 
Castellgalí

Ajuntament de 
Marganell

Ajuntament de 
Monistrol de 
Montserrat

Ajuntament de 
Castellbell


