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Promocionar el Camí Ignasià a escala interna-
cional en el seu tram per les comarques de la 
plana de Lleida com a destinació de turisme 

cultural és l’objectiu del press-trip que duen a terme 
un grup de 5 periodistes de diferents mitjans de co-
municació de gran prestigi del Regne Unit, Irlanda i 
el Benelux. 

El viatge és organitzat pels centres de promoció tu-
rística del País Basc i La Rioja i l’Agència Catala-
na de Turisme, constituïts com a grup de treball per 
promocionar la ruta de pelegrinatge del Camí Igna-
sià, i compta amb la col·laboració de la Diputació de 
Lleida, mitjançant el Patronat de Turisme, en el seu 
recorregut per les comarques de la plana de Lleida. 
També hi col·laboren les oficines de turisme de les 
comarques que es visiten. 

El viatge que fa el grup de periodistes té una durada 
de 7 dies, dos dels quals (avui dimarts dia 11 i demà 
dimecres dia 12) els dedicaran a visitar i recórrer di-
ferents indrets del Segrià, la Noguera, l’Urgell i la Se-
garra vinculats amb el Camí Ignasià.

La visita ha començat aquest matí a la ciutat de Llei-
da. A les 9,30 hores han recorregut el nucli històric 
en una visita guiada, per on transcorre el Camí Igna-
sià, i posteriorment han visitat la Seu Vella. Al mig-
dia viatjaran fins al celler del Castell del Remei, a la 
comarca de la Noguera, que pertany a la Ruta del Vi 
de Lleida. Tot seguit faran parada a Tàrrega, capital 
de l’Urgell, per dinar i a la tarda es desplaçaran fins 
a la localitat de Verdú, un dels punts més destacats 
del tram català del Camí Ignasià, ja que és el poble 
natal del patró dels jesuïtes de Catalunya, Sant Pere 
Claver, i des de l’any 2013 disposa d’un refugi per a 
pelegrins amb capacitat per a 30 persones, ubicat a 
l’antiga casa natal de Sant Pere Claver. El grup de 
periodistes visitarà el refugi de pelegrins de Verdú 
i podrà veure les instal·lacions amb tots els serveis 
de què gaudeix. Posteriorment es desplaçaran a Vi-
lagrassa, a la comarca de l’Urgell, on pernoctaran.

Demà, dimecres 12 d’octubre, tornaran un altre cop a 
Verdú, a l’alberg de pelegrins de Sant Pere Claver, on 

mantindran una trobada amb el pare Iribarri, funda-
dor del Camí Ignasià, el qual estarà acompanyat per 
un grup de pelegrins australians. Tots plegats faran 
un tram del Camí Ignasià entre Verdú i Tàrrega, en 
un recorregut de 5 km. Després d’una breu parada a 
Tàrrega, prosseguiran a peu el Camí de Sant Ignasi 
entre Tàrrega i Cervera, amb una distància d’11 km. 
Cervera serà l’última ciutat de les comarques de Llei-
da que aquest grup de periodistas coneixerà abans 
de continuar el seu viatge cap a Manresa.

Aquests periodistes pertanyen a diferents mitjans de 
comunicació de gran prestigi del Regne Unit, Irlanda 
i els Països Baixos.. Entre els mitjans representats hi 
ha el diari britànic The Sun, que té una tirada al vol-
tant de 3.200.000 exemplars i uns 8.500.000 lectors. 
La resta de mitjans representats en aquest viatge 
són el Scotland on Sunday, també de la Gran Bre-
tanya, l’Iris Daily Mail d’Irlanda, el Relevant de Bèlgi-
ca i finalment l’Algemeen Dagblad (AD) dels Països 
Baixos.

El Camí Ignasià és una ruta de 650 km dividits en 27 
etapes, que segueix el pelegrinatge que va fer Sant 
Ignasi de Loiola, fundador de la Companyia de Jesús 
l’any 1522. La ruta comença a la casa on va néixer 
a Azpeitia (Guipúscoa) i acaba a la Cova de Sant 
Ignasi a Manresa, tot passant per les comarques del 
Segrià i la ciutat de Lleida, on el camí està senya-
litzat, i segueix el traçat per les comarques del Pla 
d’Urgell, l’Urgell i la Segarra. Aquest itinerari ofereix 
l’oportunitat de viure una experiència de pelegrinat-
ge, seguint el procés espiritual que va fer Ignasi.

Premsa del Regne Unit i Irlanda s’interessa 
pel Camí Ignasià

La Diputació de Lleida, per mitjà del Patronat de Turisme, promociona aquesta ruta de pelegrinatge 
a escala internacional en una acció coordinada amb els centres de promoció turística del País Basc i 
La Rioja i l’Agència Catalana de Turisme
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