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MANRESA SOCIETAT

PATRIMONI I TURISME Amb la finalitat que el ressò que tingui la celebració, el 2022, dels 500 anys de l’estada de sant Ignasi a Manresa
arribi fins al centre de la ciutat, el Pla director Manresa 2022, elaborat per establir les estratègies de cara a aquesta cita, preveu crear al teatre
Conservatori un centre d’interpretació de sant Ignasi que, alhora, faci lluir les restes conservades a l’edifici de l’antic convent dels dominics
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Un dels principals objectius del
Pla director Manresa 2022 és que
la celebració del 500 aniversari
de l’estada de sant Ignasi a Man-
resa, i l’arribada de pelegrins i vi-
sitants que ha de comportar, no
quedin concentrades a la Cova i al
seu entorn més immediat. Que el
ressò del turisme religiós i cultural
que ha de generar aquesta cele-
bració s’estengui fins al centre de
la ciutat: a Sant Domènec. Amb
aquesta finalitat, la de fer-hi arri-
bar gent, el pla proposa crear un
centre d’interpretació de sant Ig-
nasi a la part del teatre Conserva-
tori que es conserva de l’antic
convent dels frares dominics, on
Ignasi va ser acollit uns dies. 

Avui, a manca de tres setmanes
perquè es realitzi la consulta sobre
el futur del teatre Conservatori, s’i-
naugurarà una exposició que ana-
litza els arguments a favor i en con-
tra de mantenir-lo dempeus (ve-
geu-ne informació en aquesta pà-
gina). El projecte esmentat del Pla
director Manresa 2022, però, no en
forma part perquè és indepen-
dent. Tant si el teatre va a terra en
un futur com si no, la part corres-
ponent a l’antic convent dels fra-
res dominics on es vol acollir el
centre d’interpretació de sant Ig-
nasi es conservarà perquè està
protegida integralment pel Pla de
protecció del patrimoni manresà.

Presentat el febrer passat per l’al-
calde Valentí Junyent, el Pla di-
rector Manresa 2022 parla de «fer

d’Ignasi un referent i una icona de
la ciutat per projectar-nos al món»
i de convertir Sant Domènec en un
dels  punts de visita obligats de la
ruta ignasiana a Manresa, al cos-
tat de la Cova; de la Seu i el carrer
del Balç, i del Col·legi de Sant Ig-
nasi i la capella del Rapte. Com es
va avançar en la presentació del
pla, l’antic Col·legi de Sant Ignasi,
on hi ha el museu comarcal i l’ar-
xiu comarcal, i d’on n’ha marxat
enguany l’Oficina de Turisme per

instal·lar-se a la plaça Major, serà
el punt d’arribada dels pelegrins en
substitució de la Cova, on arriben
actualment provinents del Pont
Vell per rebre el darrer segell en el
carnet de pelegrí, i un diploma. 

Destinació obligada
Per convertir la plaça de Sant Do-
mènec en una destinació obliga-
da dels pelegrins que facin el camí
de Sant Ignasi de Loiola a Manre-
sa i de la resta de turistes atrets per
la commemoració dels 500 anys de
l’estada del fundador de la Com-
panyia de Jesús a Manresa, el do-
cument parla d’habilitar un espai
museïtzable sobre la Manresa des-
apareguda; de dotar la plaça d’un
conjunt escultòric que, amb el
nom de l’Acollida, recordi preci-
sament com va acollir la ciutat
sant Ignasi (en la presentació del
pla el superior de la Cova, Francesc
Riera, hi va incidir especialment).
I de crear a la part del teatre Con-
servatori on hi ha restes de l’antic
convent el centre d’interpretació
de la figura del sant per aconseguir
que «Manresa exerceixi la capita-
litat ignasiana a Catalunya i esde-
vingui destinació i distribuïdora de
pelegrins i visitants», tal com es-
menta el Pla director Manresa
2022 en l’apartat on descriu les
missions d’aquest, en la qual s’es-
menta la de «fer d’Ignasi un refe-
rent i una icona de la ciutat per pro-
jectar-nos al món». L’aposta pel
centre d’interpretació no es va es-
mentar en l’acte del febrer passat. 
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Manresa preveu un centre d’interpretació de
sant Ignasi a la part antiga del Conservatori
El projecte forma part del Pla director Manresa 2022 amb l’objectiu de donar protagonisme a la plaça de Sant Domènec

Restes del claustre de l’antic convent que guarda el teatre 
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El teatre Conservatori de Manresa en una perspectiva des de la plaça de Fius i Palà  
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La campanya informativa so-
bre la consulta ciutadana que ha
organitzat l’Ajuntament per de-
cidir el futur del teatre Conser-
vatori, que es farà els dies 10 i 11
de maig, comença avui. 

Les primeres accions de la
campanya són una exposició i
una sessió informativa per donar
a conèixer les implicacions del fet
que el planejament prevegi o no
la continuïtat de l’edifici del tea-
tre Conservatori i l’ampliació de
la plaça de Sant Domènec. Amb-
dós actes tindran lloc a l’audito-
ri de la Plana de l’Om, a les 7 de

la tarda. L’exposició es podrà visi-
tar fins al dia 9 de maig. En la ses-
sió informativa hi participaran:
Valentí Junyent, alcalde de Man-
resa; Ramon Bacardit, regidor
d’Urbanisme, Paisatge; Àuria Caus,
regidora de Participació Ciutada-
na; Mauro Mas, arquitecte res-
ponsable del Pla d’Ordenació Ur-
banística Municipal (POUM); Va-
lentí Oviedo, director de l’Audito-
ri de Barcelona i anterior gerent del
teatre Kursaal; Ramon Nieto, ar-
quitecte municipal; Xavier Fabré,
representant de Dilme i Fabré ar-
quitectes; i Núria La Plaza, repre-
sentant de IANUA Arquitectes. 
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Avui arrenca la campanya
informativa sobre el ‘Tori’

El convent dels frares dominics es va començar a construir el 1318 i
el 1321 s’iniciava l’església dedicada a Sant Pere Màrtir annexa al

convent, que no es va finalitzar fins al segle XVIII. Entre els anys 1876 i
1878 es va construir l’actual edifici del teatre Conservatori dins el pati del
claustre aprofitant-ne l’estructura. És per això que una part important d’a-
quest claustre encara es conserva amagat per l’edifici del teatre Conser-
vatori i per l’antic Conservatori de Música. Les galeries de les dues ales del
claustre es poden veure al local que comparteixen El Galliner, Imagina’t i
Cineclub Manresa i en la zona d’accés entre el vestíbul i la platea del tea-
tre. El pla de protecció del patrimoni manresà protegeix integralment les
restes del claustre de l’antic convent així com els arcs del segle XVIII.  
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Un teatre construït dins d’un claustre 

Fill d'una família noble, Ignasi
de Loiola neix al petit poble

basc d’Azpeitia. Ferit en la defensa
de la ciutat de Pamplona el 1521,
decideix deixar les armes i pelegri-
nar a Terra Santa per buscar l'espiri-
tualitat. Aquest camí el porta a Man-
resa, on va viure de l’abril del 1522
al febrer del 1523. A la capital del
Bages és acollit per diverses famílies
i hi troba nombrosos espais on dur a
terme la pràctica religiosa i per gau-
dir de la soledat i del recés a la natu-
ra que li van permetre arribar a la
pau espiritual que cercava. 
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(AZPEITIA, 1491– ROMA, 1556)

EL PROTAGONISTA


