DOSSIER DE PREMSA

Creant un Camí Ignasià per al segle XXI

www.caminoignaciano.org
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Què és el Camí Ignasià?

És un projecte impulsat per la Companyia de Jesús que recrea el camí que el cavaller Ignasi de
Loiola va recórrer l’any 1522 des de Loiola fins a la ciutat de Manresa. El nostre objectiu és
oferir una experiència de peregrinació als homes i dones del segle XXI, seguint el procés
espiritual d’un home extraordinari.

Aquesta proposta de peregrinació o senderisme recorre el trajecte conegut com Camí Ignasià,
des de la casa natal d’Ignasi de Loiola (una torre‐palau a Azpeitia, Euskadi) fins a la Cova de
Sant Ignasi, a la ciutat de Manresa, prop del Monestir de Montserrat, a Catalunya. Es tracta
d’una ruta d’uns 650 kilòmetres, a través de cinc Comunitats Autònomes, que es pot realitzar
en uns 30 dies de recorregut.

El projecte vol unir l’experiència transformadora d’un home del segle XVI amb la dels homes i
dones del segle XXI que busquen un estil de vida diferent, a contracorrent, o que volen entrar
en el coneixement de si mateixos, a través de l’esforç físic i el replantejament dels seus valors
personals i socials.
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Història, cultura, espiritualitat
Context històric: Ignasi de Loiola i el seu pelegrinatge el 1522
Ignasi neix a Loiola, probablement el 1491, en una família de nobles, a Euskadi. És el més petit
de 13 germans. El 1521 cau ferit durant la defensa de Pamplona enfront les tropes franceses.
Durant el període de recuperació i convalescència a la casa familiar es produeix en ell una
profunda transformació espiritual, el que anomena la seva conversió, que el porta a abandonar
el que fins aleshores havia constituït la seva vida i a dedicar‐se, des d’aquest moment, a buscar
la voluntat de Déu. Decideix fer‐se pelegrí i anar fins a Terra Santa.

La primera fase d’aquesta peregrinació el
porta fins a Manresa, després de passar pel
Santuari de Montserrat. Comença en algun
moment de 1522, a finals de gener o
principis de febrer, i arriba a Montserrat el
21 de març. Des d’allà es dirigeix cap a
Manresa, on s’hi estarà durant més de 10
mesos. A la ciutat de Manresa continua
amb el seu propòsit de pregària i

Santuari de Loiola, inici del Camí Ignasià

penitència, i va anotant en un quadern
que porta amb ell les seves profundes experiències espirituals. Així, a Manresa neixen els
“Exercicis Espirituals”, que des de llavors seran practicats per milions de cristians fins els
nostres dies, com un camí segur per a buscar i trobar la voluntat de Déu.

No exagerem si diem que a Manresa va viure Ignasi una de les etapes més importants en la
seva evolució espiritual. Com explica a la seva Autobiografia, “de manera que en tot el discurs
de la seva vida, fins passats seixanta‐dos anys, repassant totes aquelles ajudes que hagi tingut
de Déu, i totes aquelles coses que ha sabut, encara que les ajuntés totes en una, no li sembla
haver assolit tant, com aquella sola vegada”.
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El Camí Ignasià, camí d’interès cultural

El Camí Ignasià s’inicia a la casa mare d’Ignasi de Loiola, a Euskadi. Seguint els passos d’Ignasi,
els pelegrins es dirigeixen primer al santuari d’Arantzazu (lloc de peregrinació mariana) i
després cap a Navarrete i Logronyo. D’allà van a Tudela i Saragossa (també un conegut lloc
marià). Després Fraga i Lleida. Arribats a Montserrat (tercer santuari dedicat a la Verge) es
dirigeixen finalment a Manresa, ciutat en la que Ignasi va experimentar gran part del seu llegat
espiritual. En total, més de 600 kilòmetres dividits en 27 etapes.

Cinc Comunitats Autònomes estan
entrellaçades en aquesta peregrinació:
Euskadi, La Rioja, Navarra, Aragó i Catalunya.
Els pelegrins tenen l’oportunitat de descobrir
la rica diversitat d’aquests pobles de cultures,
tradicions i llengües diferents, però amb molts
punts en comú. Fa gairebé 500 anys, Ignasi es
troba amb el dilema de la difícil convivència
entre la societat hispano‐ cristiana i la societat
hispano‐àrab. Avui en dia, la diversitat de
cultures també es fa present en la nostra
peregrinació del segle XXI.

Pont sobre el riu Cardener i la Cova de Sant
Ignasi a Manresa

5

El Camí Ignasià, camí interior

Ignasi va ser un pelegrí religiós en una societat religiosa. És probable que, en el seu camí,
visités la majoria dels llocs i esglésies construïdes abans del segle XVI. A ciutats petites amb
només dues o tres esglésies, Ignasi les visitaria totes per assistir a missa, resar o escoltar el
cant dels monjos en la Litúrgia de les Hores. S’aturaria a la plaça de la ciutat per comprar
provisions, per confirmar la distància fins al següent poble o, senzillament, per conversar amb
la gent.

Certament, el pelegrí d’avui pot
sentir que està emulant
l’experiència espiritual d’Ignasi
de Loiola. No trobarà a Logronyo,
Saragossa, Tudela o Lleida una
senyal que indiqui “Ignasi de
Loiola va dormir aquí”. Però en
centenars de llocs podrà tenir la
certesa que Ignasi va pregar en
aquella església, va caminar a la
vora d’aquell riu, va pujar aquell turó o va contemplar meravellat aquell mateix paisatge. Les
peregrinacions als destins considerats sagrats havien proliferat al llarg de l’Edat Mitjana. Els
pelegrins deixaven casa seva i es posaven en camí buscant el favor diví, la curació de les seves
malalties o el perdó dels seus pecats. Molts feien curtes peregrinacions a santuaris propers.
Altres tenien el privilegi de realitzar una gran peregrinació a Santiago de Compostela, Roma o
Terra Santa.

Els pelegrins del segle XXI hauran de fer un esforç imaginatiu per entendre al pelegrí dels
temps d’Ignasi. Però tindran al seu abast poder captar el valor i el sentit d’aquesta pràctica
com a alguna cosa important per a la pròpia vida i per al creixement espiritual. Per a aquells
pelegrins que ho desitgin, el Camí Ignasià ofereix una guia d’auto‐descobriment personal i
espiritual. Amb ella, els pelegrins poden anar més enllà d’una senzilla experiència de
“sanejament” físic o de “reducció d’estrès acumulat” per les exigència de la vida quotidiana. El
Camí Ignasià proposa, doncs, aquesta “curació” tan buscada pels homes i dones del segle XXI,
per a exercitar‐nos “en cos i ànima”.
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Com realitzar el Camí Ignasià
Programa el teu Camí Ignasià
Tota la informació necessària per a
realitzar el Camí Ignasià és a la
web www.caminoignaciano.org. La
web permet planificar l’experiència.
Abans d’iniciar el recorregut cada
pelegrí ha de tenir en compte els
seus condicionants: forma física,
temps disponible, recursos
econòmics, etc. És necessari, abans
de començar la marxa, posar‐se en
contacte amb algun dels punts del
Camí Ignasià que ofereixen la
credencial del mateix. A la web es troben especificats els punts de recollida de credencials.
Amb la credencial es podran tenir facilitats per a ser acollit en alguns dels albergs i
ajuntaments. La peregrinació pel Camí Ignasià es fa a peu o en bicicleta. D’aquesta manera,
amb la credencial degudament segellada, es pot obtenir la Ignasiana, al final del recorregut. De
tota manera, els qui visitin alguns dels punts pels quals passa el Camí Ignasià, també podran
obtenir un certificat presentant la credencial segellada com a mínim a cinc punts del camí.

Guia del pelegrí
A www.caminoignaciano.org es poden consultar les 27 etapes en les que es divideix el
recorregut. De cada una es detalla:
•

El mapa del recorregut de l’etapa, amb la distància i la informació sobre desnivell i
dificultat.

•

Les dades d’interès més rellevants de l’etapa: poblacions principals, punts d’interès
cultural...

•

Informació pràctica sobre les possibilitats d’allotjament, albergs i altres serveis que
puguem necessitar.
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•

Les pistes ignasianes, és a dir, els punts de meditació i pregària, per a aquells que ho
desitgin.

Acompanyament espiritual
El Camí Ignasià ofereix
l’oportunitat d’adquirir una
bona forma física, però també
per a fer camí interior. A la web
s’ofereix una guia espiritual, que
inclou per a cada etapa, uns
punts de meditació. L’ordre de
les meditacions segueix el
format dels Exercicis Espirituals.
D’aquesta manera, qualsevol
persona que camini per la via
ignasiana podria fer una petita experiència auto‐dirigida dels Exercicis Espirituals. És una
proposta que cadascú podrà adaptar al seu procés personal i a les seves limitacions de temps.

A www.caminoignaciano.org
trobaràs una guia detallada del
camí distribuït en 27 etapes
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Possibilitats de desenvolupament
Sense cap dubte, l’espiritualitat ignasiana i la tradició desenvolupada pels grups de persones
vinculades a l’experiència d’Ignasi de Loiola representen un col.lectiu enorme d’homes i dones
marcats per la idea de “ser pelegrins”. Ignasi de Loiola va viure sempre a la seva vida com un
fet fonamental el ser un pelegrí. Avui en dia no és infreqüent veure els autobusos de pelegrins
ignasians que des de Loiola s’acosten a
Manresa. L’any 2009 van ser més de
30.000 els pelegrins registrats a
Manresa. Però sorprenentment, fins
avui no hi havia una descripció clara i
organitzada d’un recorregut que es
pugui fer a peu o en bicicleta, com la
que proposem en aquest projecte.
A tots aquests pelegrins i pelegrines
potencials, hem de sumar tots aquells que, sense saber res d’Ignasi o de la tradició que
l’acompanya, desitgen fer una experiència diferent a la seva vida, prenent uns dies de ruta a
través del nord‐est d’Espanya.

El Camí Ignasià neix en un moment històric amb grans possibilitats de desenvolupament per
diversos motius. Assenyalem a continuació tres d’ells:

Manresa 2022
L’any 2022 marcarà el 500 aniversari de
la peregrinació d’Ignasi de Loiola, que el
va portar a Jerusalem i, en pocs anys, a la
fundació de la Companyia de Jesús.
Seran 500 anys des de la seva
experiència espiritual a la ciutat de
Manresa. L’objectiu de la Companyia de
Jesús és considerar l’any 2022 com un
any especial de celebració del Cinquè
Centenari de l’arribada d’Ignasi a Manresa. Les iniciatives que es portin a terme aquest any
han d’anar precedides d’un desenvolupament, durant els propers 10 anys, del Camí Ignasià.
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El Camí Ignasià, una proposta que s’afegeix al Camí de Sant Jaume
La gran afluència de pelegrins que
desitgen completar el Camí de Sant Jaume
mostra l’interès que existeix per aquest
tipus d’experiències. A l’oferta del Camí de
Sant Jaume se suma ara la possibilitat de
realitzar el Camí Ignasià, una alternativa
per a aquells que ja han realitzat el Camí
de Sant Jaume i busquen viure una nova
experiència, marcada pel silenci o la
recerca personal, i per a totes les persones que puguin sentir‐se atretes per completar una
nova ruta, menys transitada.

La Companyia de Jesús com a impulsora del Camí Ignasià
Les dades de pelegrins mostren que el perfil de pelegrí se situa
entre els 19 i els 35 anys d’edat, que correspon al grup
d’estudiants universitaris i joves professionals. El potencial de
desenvolupament que en aquest àmbit té el Camí Ignasià és
enorme, si considerem que són més de 200 les universitats
vinculades a la Companyia de Jesús a tot el món, amb centenars
de milers d’alumnes. Però cal afegir també a aquest capital de
potencials pelegrins a altres organitzacions, moviments de laics
i congregacions religioses que també tenen una tradició
ignasiana.
El Superior General
dels jesuïtes, Adolfo
Nicolás, amb una
pelegrina ignasiana
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Credencials, Certificats i Senyalització
Credencials
Les credencials es segellen a qualsevol
institució (ajuntament, parròquia,…) o
local (botiga, restaurant, bar…) de la
població per la que es passa. Per a
certificar la peregrinació es requereix
almenys un segell per dia caminat.
Les credencials es recolliran en
institucions vinculades al Camí Ignasià
(parròquies, centres socials i culturals,
escoles i universitats...) que podran
anar variant segons necessitats.
Actualment els llocs de recollida a
disposició del pelegrí són:
A Euskadi: Santuari de Loiola.
A La Rioja: Parròquia de Sant Ignasi.
Logronyo.
A Navarra: Parròquia de Lourdes,
Tudela.
A Aragó: Centre Pignatelli, Saragossa.
A Catalunya: Parròquia de Sant Ignasi,
Lleida. Cúria dels Jesuïtes, Barcelona.
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Certificats
Documents que es poden obtenir a l’Oficina del Pelegrí dels Santuaris de Manresa i de Loiola:

Ignasiana. Certificat de peregrinació ignasiana (o
“Ignasiana”). Aquest document s’atorga a tots els
pelegrins que hagin fet el Camí Ignasià a peu (100 km) o
en bicicleta (200 km). Els kilòmetres es poden acumular en
diferents mesos o anys i en les etapes que siguin. La
Credencial del Pelegrí dóna testimoni de les etapes
realitzades en les dates indicades.

Certificat de pelegrí ignasià. Aquest document s’atorga
a tots els pelegrins que visitin el Camí Ignasià, en alguna
de les seves etapes i llocs ignasians. Per a l’obtenció
d’aquest certificat també és necessària la presentació
de la Credencial amb almenys 5 segells de localitats o
punts del Camí Ignasià visitats. El Certificat de pelegrí
ignasià pot ser recollit també al Santuari de Loiola, si
aquest és l’últim lloc visitat.

Senyalització
És un objectiu a mitjà termini procedir a la senyalització
del camí en tot el seu recorregut per a oferir als pelegrins
una acollida i servei de qualitat. Per a això ja s’han portat a
terme contactes amb algunes administracions. Gràcies a la
col.laboració de la Direcció General de Turisme de la
Generalitat de Catalunya es preveu que, per a l’estiu de
2012 ja estarà senyalitzat el tram que passa per Catalunya. De tota manera, amb la descripció
del camí que inclou la web ja es pot realitzar tot el trajecte.
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Contactes per premsa
Per qualsevol informació relacionada amb el Camí Ignasià podeu contactar amb les Oficines de
Premsa de la Companyia de Jesús:
PROVÍNCIA DE LOIOLA
Premsa: Xabier Riezu
Tlf: 662 508 606
c.e: xriezu@sjloyola.org
PROVÍNCIA TARRACONENSE
Premsa: Montse Girbau
Tlf: 93 3183736 – 686 541 295
c.e: mgirbau@jesuites.net
PROVÍNCIA DE CASTELLA
Premsa: Elena Rodríguez‐Avial
Tlf: 91 5344810
c.e: prensa@jesuitas.es

El projecte Camí Ignasià és una iniciativa de la Companyia de Jesús a Espanya, impulsada per
jesuïtes i laics amb el suport de diverses institucions públiques i provades, com la Universitat
de Deusto i Turisme Sant Ignasi de la Universitat Ramon Llull.
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