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 S’ha demostrat com una marca amb una gran 
fortalesa, que ha resistit el pas dels anys i 
que segueix identificant la ciutat per a moltes 
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 La idea del cor remet a uns valors i té unes 
connotacions que creiem molt adequades 
per:  
◦ millorar l’autoestima dels manresans i les 

manresanes per la seva ciutat i, al mateix temps, 
◦ fer-la més atractiva als forans i reforçar la seva 

projecció exterior. 
 



 Els conceptes més rellevants de la marca 

Centralitat (cor) 

Qualitat de vida  
(sa, en forma) 

Dinamisme 
(motor, que batega) 

Emoció 
(estimació, sentiment) 
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 Guia de Manresa en 4 idiomes 



 Renovació imatge fulleteria turística 



 Nova visita guiada Manresa, cor de Catalunya 



 



Manresa, cor de Catalunya 
Manresa 2022 
La Festa de la Llum, la Fira 
de l’Aixada i la Transèquia 





 Commemoració del 500 aniversari de 
l’estada de Sant Ignasi de Loiola a Manresa. 

  
◦Oportunitat per transformar la 
imatge de Manresa i posicionar 
la ciutat al món 
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◦ La Cova: centre d’espiritualitat d’abast mundial. 
◦ Camí Ignasià: referent de pelegrinatge i turisme 

religiós. 
◦ Manresa: una ciutat atractiva, competitiva i 

sostenible a nivell econòmic, social i ambiental. 
Una ciutat amb qualitat de vida i amb projecció 
exterior. Una ciutat amb auto-estima. 



 Punts de partida 
 
◦ Manresa ignasiana 

 
 
 
◦ Camí ignasià (Loiola-Manresa) 



 Repte principal:  
◦ Preparar la ciutat per celebrar aquest esdeveniment. 
 

 Destinataris:  
◦ els ciutadans: els manresans 
◦ els visitants: els turistes 

 
 Dimensions temporals:  
◦ a mig termini, la Manresa de 2022 (500 aniversari) 
◦ a llarg termini, la Manresa com a destinació turística i 

de pelegrinatge 
 



 Pla Director Manresa 2022 
3 eixos 
8 apartats 
62 programes 
+ 170 accions 



 Pla d’inversions Manresa 2022: aprox. 10 M€ 
(aprovat maig 2014) 
 

LLOCS IGNASIANS AJUNTAMENT ADMINISTRACIONS 
SUPERIORS PRIVAT 

LLOCS VISITABLES AMB SERVEI        99.807,90        3.843.773,58        1.424.000,00   

LLOCS VISITABLES SENSE SERVEI       164.405,70             50.000,00           600.000,00   

ELEMENTS URBANS       411.291,78           680.000,00   

CAMINS       444.609,78        1.619.435,00           440.000,00   

TOTAL    1.120.115,16        6.193.208,58        2.464.000,00   



 Tres eixos fonamentals  
 

◦Manresa és CAMÍ 
◦Manresa és ACOLLIDA 
◦Manresa és LLUM 



 Pla de senyalització turística a Manresa 
 

 
 

 Pla de senyalització del Camí Ignasià (BCN) 
 



 Arranjament i recuperació del patrimoni 
ignasià 
◦ Passatge i Capella de Sant Ignasi Malalt 
◦ Embelliment Pou de la Gallina i Sobrerroca 
◦ Recuperació de camins 

 Centre d’Interpretació de Sant Ignasi  
 

 



 Nova Oficina de Turisme 
   a la Plaça Major 

 
 

 Pla de Marketing 
◦ Logo i web Manresa 2022 
◦ Nova app Manresa ignasiana 
◦ Nova marca de ciutat “Manresa, cor de Catalunya” 
◦ Guia de Manresa (Cat., Cast., Ang., Fra.) 
◦ Canvi d’imatge dels fulletons turístics 



 Pla d’internacionalització turística 
 Programa de formació de guies turístics 
 Pla estratègic de gastronomia amb la Fundació 

Alícia 
 
 
 

 
 
 Remodelació Museu Comarcal – Centre acollida 

de pelegrins 
 



 Sons del camí: Nou cicle de músiques 
espirituals i contemplatives 

 Ignàgora – Fòrum Manresa 2022: Cicle de 
conferències de reflexió i pensament 

 Mostra d’art efímer als llocs ignasians 



 Cicle cinema i pensament 
 Jornades Internacionals de Patrimoni 

Jesuític i Turisme Religiós 
 Nou catàleg de recursos pedagògics sobre 

la Manresa ignasiana  i sobre els valors de 
la pau, la solidaritat, l’acollida i el respecte. 

 Premi de recerca històrica Pare Ignasi Puig, 
dins els premis Lacetània 

 Accions conjuntes municipis Camí Ignasià 



 Festes de Sant Ignasi 
 Organització de l’Any Jubilar 2015-2016 

(Camí-Cova-Ajuntament) 
 Organització de la primer Marxa del Pelegrí: 

caminada popular pel tram final del Camí de 
Sant Ignasi de Montserrat a Manresa  
(19/04/2015) 
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 Recorda el misteri 
d’una llum 
misteriosa que 
provinent de 
Montserrat va 
permetre els 
manresans acabar 
La Sèquia. 

 Del 13 de febrer al 
15 de març 



















 



 Mercat medieval 
de Manresa que 
reviu els fets de la 
misteriosa llum 
amb parades al 
carrer i animacions 
teatralitzades. 

 28 de febrer i 1 de 
març 





















 



 Ruta a peu o amb 
bicicleta que 
recorre els 26 km 
de la Sèquia de 
Balsareny fins a 
Manresa passant 
per Sallent, 
Santpedor i Sant 
Fruitós de Bages. 

 15 de març 
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