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MD 3.7.10  [L’església de Sant Francesc, en funcions de 
 

Durant el parèntesi de la guerra varen quedar abolides totes les funcions parroquials
Sant Pere Màrtir fou desnonada el 23 de juliol de 1936 i derruïda a partir del 7 de novembre d’aquell mateix any. Ja 
des del 1933 l’objectiu del Pla de Reforma urbana preveia fer una gran plaça on hi havia l’església i el Conservatori. 
El Comitè Antifeixista fou el qui propicià el seu enderrocament. 
 

El febrer de 1939 el culte retornà a les esglésies. De moment s’habilità l’església de Sant Francesc per a les funcions 
de la parròquia de Sant Pere Màrtir. 
preparatius per a la construcció del temple definitiu que esdevindria parròquia de Crist Rei.
 

Entrada de Sant Francesc. Festivitat de Sant Cristòfol 
Observar en la imatge una de les tres portes que existien, una vegada superat l’atri, per accedir a l’interior de l’església,
 

Al llarg dels anys, les monges es van encarregar 
construir dues piscines al pati de l’escola , una d’infantil i una altra de gran i una capella interna pels alumnes. A més 
de les celebracions escolars, el centre va destacar en la prepara
amb una lluïda processó pels carrers de la ciutat, i la festa de la fundadora, santa Joana de Lestonnac, cada 15 de 
maig.
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1936. Imatge de alumnes al pati de Sant Francesc                          
 

Les Monges de l’Ensenyança, va esdevenir una de les comunitats més nombroses de Manresa. L’any 1903, la 
formaven seixanta-quatre religioses; el 1916 eren cinquan
amb una proporció notable, sempre per damunt del 75% de catalanes, i una notable presència de manresanes, 
especialment de famílies de casa bona, amb cognoms reconeguts.
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L’abans. Manresa. Recull gràfic (1876-1965
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[L’església de Sant Francesc, en funcions de parròquia interina]. 

urant el parèntesi de la guerra varen quedar abolides totes les funcions parroquials de la ciutat. L
Sant Pere Màrtir fou desnonada el 23 de juliol de 1936 i derruïda a partir del 7 de novembre d’aquell mateix any. Ja 
des del 1933 l’objectiu del Pla de Reforma urbana preveia fer una gran plaça on hi havia l’església i el Conservatori. 

mitè Antifeixista fou el qui propicià el seu enderrocament.  

El febrer de 1939 el culte retornà a les esglésies. De moment s’habilità l’església de Sant Francesc per a les funcions 
de la parròquia de Sant Pere Màrtir. Simultàniament amb l’habilitació de la parròquia interina es feren els 
preparatius per a la construcció del temple definitiu que esdevindria parròquia de Crist Rei. 

1950 Montepio de xofers Manresa – Berga. Acte a favor dels nens asilats del Sanatori de Sant Joan de Déu
Observar en la imatge una de les tres portes que existien, una vegada superat l’atri, per accedir a l’interior de l’església, concretament la de la nau lateral esquerra.

Al llarg dels anys, les monges es van encarregar de la restauració i la millora de l’edifici del carrer Campanes, va 
construir dues piscines al pati de l’escola , una d’infantil i una altra de gran i una capella interna pels alumnes. A més 
de les celebracions escolars, el centre va destacar en la preparació de la festa de la Presentació, el 21 de novembre, 
amb una lluïda processó pels carrers de la ciutat, i la festa de la fundadora, santa Joana de Lestonnac, cada 15 de 

  

1936. Imatge de alumnes al pati de Sant Francesc                                                           1953. 21 de novembre. Processó de la Festa de la Presentació

Les Monges de l’Ensenyança, va esdevenir una de les comunitats més nombroses de Manresa. L’any 1903, la 
quatre religioses; el 1916 eren cinquanta-sis; quaranta el 1920; i cinquanta

amb una proporció notable, sempre per damunt del 75% de catalanes, i una notable presència de manresanes, 
especialment de famílies de casa bona, amb cognoms reconeguts. 

         
1965).Acadèmies, liceus i escoles, les institucions escolars del passat. Fascicle núm. 50. 
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de la ciutat. La parròquia de 
Sant Pere Màrtir fou desnonada el 23 de juliol de 1936 i derruïda a partir del 7 de novembre d’aquell mateix any. Ja 
des del 1933 l’objectiu del Pla de Reforma urbana preveia fer una gran plaça on hi havia l’església i el Conservatori. 

El febrer de 1939 el culte retornà a les esglésies. De moment s’habilità l’església de Sant Francesc per a les funcions 
a parròquia interina es feren els 

 
s del Sanatori de Sant Joan de Déu 

concretament la de la nau lateral esquerra. 

de la restauració i la millora de l’edifici del carrer Campanes, va 
construir dues piscines al pati de l’escola , una d’infantil i una altra de gran i una capella interna pels alumnes. A més 

ció de la festa de la Presentació, el 21 de novembre, 
amb una lluïda processó pels carrers de la ciutat, i la festa de la fundadora, santa Joana de Lestonnac, cada 15 de 

 

1953. 21 de novembre. Processó de la Festa de la Presentació 

Les Monges de l’Ensenyança, va esdevenir una de les comunitats més nombroses de Manresa. L’any 1903, la 
sis; quaranta el 1920; i cinquanta-una, l’abril de 1936, 

amb una proporció notable, sempre per damunt del 75% de catalanes, i una notable presència de manresanes, 
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Interior església St Francesc. Festivitat de la Presentació. 21 novembre, 
 

El 13 de maig de 1959 el Ministeri d’Educació Nacional va acordar reconèixer el Col·legi de la Companyia de Maria 
de Manresa com a centre d’ensenyança mitja
administrativa. Les tasques docents quedaven, pel mateix Decret, limitades al primer i segon curs.
 

1963. Vista aèria del conjunt.                                                                                
 

El 2 d’agost de 1967 el Ministeri d’Educació i Ciència del govern espanyol va acordar classificar el Col·legi 
d’Ensenyança Media no oficial femení “Companyia de 
 

L’any 1968 es va clausurar el “Col·legi per a senyoretes  
religiosa es va traslladà a Cardedeu i les 
 

 

L’any 1970, el Col·legi Badia Solé va llogar les instal·lacions, amb opció de compra, del carrer Campanes, traslladant 
a aquest edifici  l’estiu del mateix any l’equipament i seguidament l’activitat 
formatiu en destacaven les àmplies instal·lacions, els patis immensos i les dues piscines. La més gran disponibilitat 
d’espais va proporcionar poder incrementar el nombre d’alumnes, el nombre de mestres.
 

L’any 1980, per problemes de salut d’un dels propietaris, ell i la seva muller, abandonen la ciutat i també el centre 
formatiu venen la seva part de les accions (50%) a un dels professors del centre, que les va tornar a revendre el 
març de 1981 a altres accionistes, obri
que va acabar amb un pacte el 15 de 
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Història de la ciutat de Manresa 1900-1950
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Interior església St Francesc. Festivitat de la Presentació. 21 novembre, dècada 50.      Classes de cuina. Dècada dels 50. 

El 13 de maig de 1959 el Ministeri d’Educació Nacional va acordar reconèixer el Col·legi de la Companyia de Maria 
centre d’ensenyança mitja i professional, secció femenina, no estatal de modalitat 

administrativa. Les tasques docents quedaven, pel mateix Decret, limitades al primer i segon curs.

del conjunt.                                                                                 

El 2 d’agost de 1967 el Ministeri d’Educació i Ciència del govern espanyol va acordar classificar el Col·legi 
d’Ensenyança Media no oficial femení “Companyia de Maria” de Manresa com a autoritzat  de Grau Superior.

L’any 1968 es va clausurar el “Col·legi per a senyoretes  de Nostra Senyora i Ensenyança”
religiosa es va traslladà a Cardedeu i les instal·lacions foren ocupades dos anys després pel Col·legi Badia Solé

L’any 1970, el Col·legi Badia Solé va llogar les instal·lacions, amb opció de compra, del carrer Campanes, traslladant 
a aquest edifici  l’estiu del mateix any l’equipament i seguidament l’activitat docent, els responsables del centre 
formatiu en destacaven les àmplies instal·lacions, els patis immensos i les dues piscines. La més gran disponibilitat 
d’espais va proporcionar poder incrementar el nombre d’alumnes, el nombre de mestres. 

problemes de salut d’un dels propietaris, ell i la seva muller, abandonen la ciutat i també el centre 
formatiu venen la seva part de les accions (50%) a un dels professors del centre, que les va tornar a revendre el 
març de 1981 a altres accionistes, obrint-se un període d’operacions de compravenda d’accions i litigis entre socis 
que va acabar amb un pacte el 15 de setembre de 1983, on un accionista va esdevenir majoritari i va assumir la 

         
1950. L’Ensenyament primari. Agnès Torras – Volum III. Caixa de Manresa. Manresa 1991 
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El 13 de maig de 1959 el Ministeri d’Educació Nacional va acordar reconèixer el Col·legi de la Companyia de Maria 
menina, no estatal de modalitat 

administrativa. Les tasques docents quedaven, pel mateix Decret, limitades al primer i segon curs. 

 

El 2 d’agost de 1967 el Ministeri d’Educació i Ciència del govern espanyol va acordar classificar el Col·legi 
Maria” de Manresa com a autoritzat  de Grau Superior. 

de Nostra Senyora i Ensenyança”, quan la comunitat 
ocupades dos anys després pel Col·legi Badia Solé.
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L’any 1970, el Col·legi Badia Solé va llogar les instal·lacions, amb opció de compra, del carrer Campanes, traslladant 
docent, els responsables del centre 

formatiu en destacaven les àmplies instal·lacions, els patis immensos i les dues piscines. La més gran disponibilitat 

problemes de salut d’un dels propietaris, ell i la seva muller, abandonen la ciutat i també el centre 
formatiu venen la seva part de les accions (50%) a un dels professors del centre, que les va tornar a revendre el 

d’operacions de compravenda d’accions i litigis entre socis 
sta va esdevenir majoritari i va assumir la 
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titularitat i gestió del centre, rebatejant
l’altre soci (50%) va comprar a les Monges de l’Ensenyança per 30 milions de pessetes la finca principal de totes les 

que formen l’escola.... 
 

El Col·legi Sant Francesc l’any 1984 va fer fallida
l’escola a Josep Vilaseca, fundador de l’Escola Joviat. El desembre de 1985 Joviat va adquirir l’Escola Sant Francesc 
assumint-ne el passiu i el personal i la va convertir en Joviat 2.
 

MD 3.7.11 [El conjunt de convent, església i horts es segrega en diferents parts].
 

El 30 de juny de 1975, es comença un 
parts. Inicialment es segrega una part de 1.229 m
s’ubica el claustre, adquirida per Josep Mª Vives i Llambí 
voluntat d’enderrocar allò construït i promoure la construcció d’uns edificis d’habitatges.
 

El 22 de juny de 1976, de la finca matriu restant es segrega una part de 740 m
adquirida per l’Orfeó Manresà a la “Companyia de Maria Nuestra Señora”.
 

El 17 d’octubre de 1978, de la finca matriu restant es segrega una part de 
de compra que tenien, per en Jaume Badia Prat i Antoni Gramunt i Bosch, socis del Col·legi Badia Solé a la 
“Companyia de Maria Nuestra Señora”.
 

El 28 de desembre de 1983, la comunitat de religioses de 
societat Col·legi Sant Francesc, SA, representada en l’acte de compravenda per en José Javier Casas Hurtado, la 
resta de la finca, aleshores de 7.788,49 m
 

El 28 de febrer de 1984, es segrega un edifici de planta baixa, de 
1967desenvolupava les funcions de guarderia
per Josep Saló i Serra, amb la voluntat de c
poder dur la seva canalla de vuit del matí a vuit del vespre.
Solé. 
 

Imatge de l’any 1968 de la part segregada que ocupava la guarderia L’Alba de 
 

El 18 de desembre de 1989 la societat 
SA que les inscriu al seu nom el 22 de desembre.
 
 

 

Projecte de rehabilitació dels sostres dels terrats de l’antiga església de Sant Francesc de Manresa. Fases 1 i 2

 

Joan Escalé Estrada – Lluís Piqué Sancho, arquitectes 

titularitat i gestió del centre, rebatejant-lo com a Col·legi Sant Francesc. El 15 d’abril de 1980, Antoni Gramunt, 

l’altre soci (50%) va comprar a les Monges de l’Ensenyança per 30 milions de pessetes la finca principal de totes les 

El Col·legi Sant Francesc l’any 1984 va fer fallida, i Caixa de Manresa, convertida en el principal propietari, va oferir 
l’escola a Josep Vilaseca, fundador de l’Escola Joviat. El desembre de 1985 Joviat va adquirir l’Escola Sant Francesc 

ne el passiu i el personal i la va convertir en Joviat 2. 

onvent, església i horts es segrega en diferents parts]. 

El 30 de juny de 1975, es comença un període on el conjunt, la finca matriu, es comença a segregar en diferents 
parts. Inicialment es segrega una part de 1.229 m

2
, que correspon a una bona part de l’edifici

s’ubica el claustre, adquirida per Josep Mª Vives i Llambí a la “Companyia de Maria Nuestra Señora”
voluntat d’enderrocar allò construït i promoure la construcció d’uns edificis d’habitatges. 

1976, de la finca matriu restant es segrega una part de 740 m
2
, que correspon a l’església, que serà 

a la “Companyia de Maria Nuestra Señora”. 

El 17 d’octubre de 1978, de la finca matriu restant es segrega una part de 1946,21 m
2
, adquirida, executant l’opció 

de compra que tenien, per en Jaume Badia Prat i Antoni Gramunt i Bosch, socis del Col·legi Badia Solé a la 
“Companyia de Maria Nuestra Señora”. 

El 28 de desembre de 1983, la comunitat de religioses de “Religiosas de Nuestra Señora y de Enseñanza” ven a la 
societat Col·legi Sant Francesc, SA, representada en l’acte de compravenda per en José Javier Casas Hurtado, la 
resta de la finca, aleshores de 7.788,49 m

2
.  

El 28 de febrer de 1984, es segrega un edifici de planta baixa, de superfície 274,17 m
les funcions de guarderia. La guarderia L’Alba era una iniciativa de Càritas

amb la voluntat de cobrir les necessitats de moltes dones treballadores a jornal per tal de 
poder dur la seva canalla de vuit del matí a vuit del vespre. El curs 1975-76 va passar a dependre del col·legi Badia 

Imatge de l’any 1968 de la part segregada que ocupava la guarderia L’Alba de Càritas Manresa. S’observa l’edifici del Convent. 

El 18 de desembre de 1989 la societat Col·legi Sant Francesc, SA decideix vendre les finques a la companyia Vi Bru, 
inscriu al seu nom el 22 de desembre. 
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El 15 d’abril de 1980, Antoni Gramunt, 

l’altre soci (50%) va comprar a les Monges de l’Ensenyança per 30 milions de pessetes la finca principal de totes les 

Manresa, convertida en el principal propietari, va oferir 
l’escola a Josep Vilaseca, fundador de l’Escola Joviat. El desembre de 1985 Joviat va adquirir l’Escola Sant Francesc 

on el conjunt, la finca matriu, es comença a segregar en diferents 
bona part de l’edifici del convent, on 

a la “Companyia de Maria Nuestra Señora”, amb la 

, que correspon a l’església, que serà 

, adquirida, executant l’opció 
de compra que tenien, per en Jaume Badia Prat i Antoni Gramunt i Bosch, socis del Col·legi Badia Solé a la 

tra Señora y de Enseñanza” ven a la 
societat Col·legi Sant Francesc, SA, representada en l’acte de compravenda per en José Javier Casas Hurtado, la 

274,17 m
2
, que des de 

Càritas Manresa, fundada 
obrir les necessitats de moltes dones treballadores a jornal per tal de 

a dependre del col·legi Badia 

 

Col·legi Sant Francesc, SA decideix vendre les finques a la companyia Vi Bru, 
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MD 3.7.12 [Els Miracles viscuts a Manresa per les comunitats residents a Sant Francesc]. 
 

MD 3.7.12.1 [El Miracle que va succeir a l’església de Sant Francesc en l’època de l’Ordre dels Mínims]. 
 

A l’iglésia de Sant Francisco, quand funcionava en el temps que encara se havia de construir la vòlta, era l’any 1648, 

el Papa Inocènci X, en virtud de les grans calamitats que pesaven sobre Espanya y sobre ‘l món, va concedir un 

jubilèu universal, durant el qual y per espay de quinze dies s’havia de pregar per les necessitats de l’iglésia y del 

regne. En Manresa fou publicat aquèst jubilèu a mitj mes de maig, elegintse très iglésies, una d’elles la de Sant 

Francisco. Un dels dies senyalats per a visitar aquèsta iglésia, 24 de maig, a les sèt hores de la tarde, l’imatge d’un 

Sant Crist que estava posada sobre una taula cubèrta de domás vermell miraculosament suá per tot son cos, en tant 

que la suó corregué fins als talons de sos pèus. Els devòts que ho presenciaren, estranyats d’aquèll cas, avisaren als 

Pares Mínims, y vinguts a l’iglésia, el P. Corrector va pèndre uns corporals y els posá sota l’imatge ajeguda per a 

recullir aquèlla miraculosa suor. Tingué durada aquèll miracle per espay d’una hòra, presenciantlo moltes persones, 

les quals ho deposaren en l’informació que prengué ‘l Notari Miqèl Susanya, al 6 de juny de dit any 1648.
33

 
 
 

MD 3.7.12.2 [El Miracle que va succeir a l’església de Sant Francesc en l’època de l’Ordre de les Religioses “Hijas 
de Nuestra Señora y de la Enseñanza”]. 
 

El milagro se verifico en Manresa el año 1886, en una Religiosa Capuchina del convento de Manresa, provincia de 

Barcelona. Sucedió que un día el Dr. Solá estaba en el locutorio del convento de las Hijas de Nuestra Señora, de la 

misma población de Manresa, y fijando los ojos en un cuadro de M. de Lestonnac, preguntó: ¿Quién es esta 

religiosa? á lo que respondió la enfermera: “es nuestra Madre Fundadora, cuya causa de beatificación se instruye en 

Roma y está muy adelantada; pero piden más milagros: ¿Acaso V. podría ayudarnos en que obrase alguno? - si 

dependiese de mí, respondió el Dr. Solá, por cierto que no lo descuidaría. 
 

Precisamente entonces sor Maria del Pilar Comas, del convento de las Capuchinas, de edad veintinueve años, estaba 

atacada de un tumor en el lado, á consecuencia del cual cuatro médicos que la visitaron declararon que era preciso 

la operación. El Dr. Solá, que era uno de los cuatro médicos, exclamo muy placentero:”Vamos, las Hijas de Nuestra 

Señora piden un milagro para la beatificación de su Fundadora, y si por intercesión de ésta se curase nuestra 

enferma, seria evidente milagro. Mas yo no me contento con que la enferma se ponga bien, sino que exijo además, 

que el tumor desaparezca completamente. Estas palabras inspiraron á las Religiosas capuchinas el deseo de 

empezar una novena á nuestra bienaventurada Madre. 
 

Las Hijas de Nuestra Señora enviaron á la paciente sor Maria del Pilar una fotografía de la santa Madre, con un 

pedacito de tela que había tocado sus venerables restos, cuya reliquia se la aplicaron sobre el tumor, y las dos 

Comunidades se unieron en espíritu y en oraciones. 
 

Durante la novena la enferma se agravó de modo que no podía tragar cosa alguna. Llegado el octavo día, dijo sor 

Maria del Pilar á las Religiosas sus hermanas: Puesto que los remedios son inútiles, tengo confianza de que la 

bienaventurada Madre me curará; les pido vengan después de Maitines, y espero poder ir a comulgar con la 

Comunidad. Lo que pasó aquella noche, la misma enferma lo cuenta así ”Perfectamente despierta pasé la noche, 

rogando a la Venerable Juana de Lestonnac con esta deprecación: Pedid, venerable Madre, á la Santisima Virgen, 

que si quiere curarme por vuestra intercesión, sea pronto, y mañana pueda yo comulgar. Al dar la una me volvi del 

lado que ordinariamente no podía estar, y no experimenté ningún dolor, é inmediatamente noté que quedaba libre 

de todos mis dolores y sufrimientos”. Dos horas después, ó sea á las tres, fue la superiora á la celda de sor Maria del 

Pilar, y con grande asombro ve que deja la cama y dirigiéndose á ella la abraza, diciéndole; “Estoy buena: nada me 

duele. No digamos nada, y mañana permítame comulgar”. En efecto, pudo recibir la Sagrada Comunión sin ninguna 

dificultad, y pudo desayunarse con las otras Religiosas. Desde entonces ha seguido en un todo los ejercicios de la 

Comunidad, sin exceptuar los Maitines que rezan diariamente á media noche.  

El día siguiente y la maravillosa curación, los cuatro médicos visitaron á Sor Pilar y la encontraron perfectamente 

curada, y sin señal alguna de la grave enfermedad que padecía. Después de muchas pruebas y averiguaciones 

declararon, que por ninguna causa natural se había podido obrar tan súbita y compleja curación. 

… 

El 21 de enero del año 1900 Su santidad expidió el Decreto de aprobación de tres milagros obrados por intercesión 

de la santa madre, y el dia 25 de febrero del mismo 1900 expidió el llamado “Tuto” que precede inmediatamente al 

Decreto de beatificación. El 23 de septiembre del año 1900, el inmortal Papa León XIII inscribió en el Catálogo de los 

Beatos a M. Juana de Lestonnac.
34

 
 

  

                                                 
33

Manrèsa Ciutat de Maria. Record del Any Jubilar de l’Immaculada 1904 – Joaquín Sarrét i Arbós. Manresa 1905 
34

'La Beata Madre Juana de Lestonnac: Vida de la beata Juana de Lestonnac, baronesa de Montferrant - Landiras, fundadora de la Orden de religiosas Hijas de 

Nuestra Señora (enseñanza)". Valladolid 1900, pag.180-184 
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MD 3.7.13 [Les petjades a Sant Francesc]. 
 

MD 3.7.13.1 [La identificació visual de la imatge corporativa de l’Ordre dels Mínims]. 
La porta principal d’accés ubicada a la façana interior del porxo que dona al carrer Sant Francesc, situada a l’eix de 
la nau principal, esta emmarcada per dues pilastres que sobresurten lleugerament del mur amb plint rectangular de 
pedestal a la seva base i capitell en el seu coronament, sobre les que es recolza un arquitrau a forma de dintell, on 
s’identifiquen esculpits a la pedra, a l’esquerra un medalló amb DE9 al seu interior a la dreta un medalló amb EST al 
seu interior, en el dintell, en posició central, un medalló amb l’element identificatiu que defineix l’Ordre dels 
Mínims “CHARITAS” amb la data de 18 de juny de 1641 al seu voltant. Sobre aquest dintell es situa un frontó tallat 
per rebre una petita capella on originàriament hi havia una imatge de Sant Francesc d’uns 50 cm d’altura. 
 

 
Dintell de la porta a l’entrada a la nau central des de l’atri 
 

MD 3.7.13.2 [La identificació visual de la imatge corporativa  de les Monges de l’Ensenyança. Companyia de 
Nostra Senyora]. 
 

En l’arc toral més proper a la façana del carrer Sant Francesc, sobre la vertical del cor, com també en altres indrets 
de la nau, es pot identificar en els capitells en que descarrega, en el de la dreta l’anagrama de María, l’element 
identificatiu que defineix la Companyia de MM de l’Ensenyança, una M i una A entrellaçades amb corona superior, i 
a l’altre el monograma JHS que l’Ignasi de Loiola va adoptar  com a segell superior de la Companyia de Jesús. Joana 
de Lestonnac va fusionar la vida monàstica amb l'apostolat de l'ensenyament, sota la protecció de la Mare de Déu, 
amb l'espiritualitat de la Companyia de Jesús. 
 

  
Capitells amb els anagrames  
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MD 3.7.14  [Adquisició de l’església de Sant Francesc per part de l’Orfeó Manresà. Intent d’enderroc]. 
 

El 29 d’abril de 1975 l’Assemblea General de l’Orfeó Manresà acorda realitzar les gestions per la compra de 
l’església de Sant Francesc, negociant i acordant les condicions amb la Companyia “Hijas de Nuestra Señora y de la 
Enseñança que es van fixar en el redactat de les condicions del 30 de novembre de 1975. 
 

El dia 22 de juny de 1976, mitjançant escriptura pública autoritzada pel Notari Modest Recasens Gassió l’Associació 
Orfeó Manresà va adquirir l’edifici-església de Sant Francesc i segons es descriu a l’instancia presentada, dintre de 
les condicions de venda a l’Orfeó, aquest assumia l’obligació de sol·licitar a les autoritats corresponents en un 
termini màxim de sis mesos, l’autorització per l’enderroc de l’església de Sant Francesc i en virtut d’això el 6 de 
desembre, el seu President, va entrar la instància a l’ajuntament, amb número de registre 6619, sol·licitant la dita 
autorització. 
 

En l’acord l’Orfeó a més es comprometia, si s’obtenia l’autorització per l’enderroc, en un termini màxim d’un any a 
presentar davant els organismes competents els plànols i projectes i tot allò necessari per la construcció sobre el 
solar resultant, en un termini de com a màxim tres anys des de l’obtenció de la llicència, d’un edifici de les 
característiques que s’adeqüin a les Ordenances Municipals. Construït l’edifici, amb costos tots a càrrec de l’Orfeó i 
en complement al preu de compravenda pactat, l’Orfeó lliuraria a la companyia la planta entresol de l’immoble, 
únicament pavimentada amb terratzo i amb parets mestres enguixades i pintades, però sense divisions interiors ni 
instal·lacions, però si amb el dret de poder-se connectar a les xarxes generals de serveis.
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El mateix 6 de desembre des de l’àrea d’urbanisme i habitatge de l’ajuntament es redactava dictamen i indicava que 
pel caràcter sagrat de l’edifici i d’acord amb el “Concordato de la Santa Sede” que prescrivia que: els edificis amb 

aquest caràcter no podien ser enderrocats sinó d’acord amb l’Ordinari competent excepte en casos d’absoluta 

urgència, com por motiu de guerra, incendi o inundació, el President de l’àrea d’urbanisme i habitatge va proposar 
elevar la comunicació a Il·lm. Rvd. Bisbe de Vic i en base a la seva resposta resoldre la petició. El 15 de desembre de 
1976, l’ajuntament va enviar l’escrit a Vic. 
 

El 22 de desembre l’Obispat de Vic, va respondre a l’ajuntament i deia: se ha recibido el atento oficio..., lo que ha 

causado una gran sorpresa por cuanto entre este Obispado y la M. Provincial de las RR. De la Compañia de María se 

había llegado a un acuerdo sobre “Condiciones impuestas para la venta:  

• Primera: El aquiriente conservará la estructura actual de la iglésia o capilla existente, tanto por lo que se refiere 

al exterior como al interior del edificio. La condición es absoluta, de forma que si no existe autorización expresa 

demodificación de estructura, tal modificación no puede producirse, y si se produjera podría la Compañia de 

María Nuestra Señora pretender la reversión de la titularidad de la finca, satisfaciendo sólo los gastos que ello 

motivare. 

• Segunda: En el supuesto de que se autorizara la modificación de estructura, cualquier cambio exigiría 

autorización expresa para cada obra pretendida, tanto en el interior como en el exterior del inmueble. La 

autorización podría concederla o no, previa presentación de los planos. Si a pesar de la negativa la obra se 

efectuara, operaría la reversión antes referida. 

• Tercera: En caso de llevar a cabo obras, o en cualquier caso, la académia contigua (Badia Solé) quedarà 

autorizada para disponer de los locales para aactos religiosos, académicos o culturales siempre que lo solicitare 

y no estuviera ocupado por acto alguno programado por parte del Orfeó de Manresa. 

• Cuarta: En el supuesto de que por cualquier circunstancia ahora desconocida, se permitiera la edificación de la 

finca como solar, previo al derribo de la iglésia durante el plazo de 100 años, a partir de esta fecha, se conviene 

que la primera planta del edificio que se construya revertirá a la propiedad (Compañia de María Nuestra Señora) 

como complemento de precio de la cesión.  
 

La reversión para que se produzca efecto se pactará en documento público. 
 

Además, en la visita que la M. Administradora Provincial de las mencionadas RR. De la Compañia de María hizo a 

este Obispado, el dia 22 de noviembre p.p., con el fin de comunicar que ya se ha realizado la venta del inmueble-

iglésia de San Francisco y hacer entrega de la cantidad de pesetas de 1.090.000, que ha de ser destinada al 

proyectado complejo parroquial del barrio Mión, de Manresa, aseguro que habia informado al “orfeó manresà” del 

acuerdo existente con el Obispado sobre la necesidad de conservar las estructuras externa e interna del edificio-

iglésia de San Francisco. 
 

Vista la resposta, el 24 de gener de 1977, l’arquitecte municipal va emetre informe desfavorable, no autoritzant la 
demolició, enderroc de l’església de Sant Francesc. Aquest informe va ser on es va fonamentar el dictamen que va 
emetre l’àrea d’urbanisme i habitatge de l’ajuntament de Manresa en la mateixa data, amb l’acord de denegar les 
obres d’enderroc de l’edifici-església. Amb tot això, el 4 de febrer de 1977, l’Ajuntament de Manresa va comunicar a 
l’Orfeó Manresà la denegació de la llicència sol·licitada.
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Expediente de derribo de la Iglesia de san Francisco, solicitado por la entidad Orfeó Manresà. 1977. Arxiu General Ajuntament de Manresa. Exp. LL. Obres 
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MD 3.7.15 [Auditori de Sant Francesc de l’Orfeó Manresà]. 
 

La inauguració de l’Auditori sant Francesc de l’Orfeó Manresà es va portar a terme l’11 de novembre de 1978 a les 
22.15 hores, amb la presencia del Molt Honorable President la Generalitat de Catalunya en Josep Tarradellas i Joan. 
Es va celebrar un concert on participaren  el Cor Madrigal, dirigit per en Manel Cavero, la coral Sant Jordi, dirigida 
per l’Oriol Martorell i l’Orfeó Manresà, dirigit per en Josep Mª Descarta, amb acompanyament al piano de Lluïsa 
Viñas. Cadascun d’ells va cantar en solitari i finalment els tres grups corals cantaren conjuntament, afegint-se una 
cantaire d’excepció, la Sra. Antònia Macià, dona del M.H. President i filla de Francesc Macià. 
 

   

 
Al recinte es desenvoluparen diferents activitats, concerts. 
 

   

Imatge de concert coral Imatges de l’any 1980El 29 de juliol concert de l’Orfeó Manresà i d’Agustí Bugada 
 (flauta) i Mònica Pons, en el marc de les Festes d’Estiu. 
 

Entre d’altres el 21 de gener de 1979, l’Orfeó Manresà i el Cor Madrigal varen interpretar la Missa Alemanya, amb 
motiu de la commemoració del 150è aniversari de Franz Schubert; o al 1980, la primera edició del Festival 
Internacional de Cant Coral que es portava a terme per Festa Major. En aquest escenari l’Orfeó Manresà hi va 
actuar al llarg de 3 anys. 
 

A l’any 1979 la situació de l’Ajuntament, segons Jordi Marsal, aleshores primer tinent d’alcalde i President de la 
Comissió de Cultura i Ensenyament en el primer ajuntament democràtic, era de disposar d’un pressupost molt baix i 
el consistori no tenia patrimoni ni de solars ni d’edificis, per això van començar a adquirir-ne, varen comprar la casa 
Lluvià, Els Infants, la Casa de la Culla o van signar convenis, un d’ells amb l’Orfeó Manresà, el 21 d’abril de 1982, un 
conveni de cessió a 50 anys de l’Auditori de Sant Francesc, per dos milions de pessetes. 
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MD 3.7.16 [Conveni de l’Orfeó Manresà i l’Ajuntament de Manresa de cessió a 50 anys de l’Auditori 
de Sant Francesc]. 
 

El 3 de juliol de 1981, En Josep Mª Orriols, President de l’Orfeó Manresà, va adreçar un escrit a l’Alcalde de la ciutat, 
on formalitzava les converses sobre la possible cessió a llarg termini de l’Auditori de Sant Francesc a la ciutat. 
 

El 30 de gener de 1982, en l’Assemblea Extraordinària de l’Orfeó Manresà va aprovar per unanimitat la cessió de 
l’Auditori de Sant Francesc.  
 

El 29 de març de 1982 l’Orfeó Manresà va sol·licitar, mitjançant escrit signat pel seu President Josep Mª Orriols, a 
l’Ajuntament la cessió de les dependències de l’ala de l’edifici del Conservatori situades a la Muralla de Sant 
Domènec i les plantes primera i segona de l’esmentat edifici, entrant per la Muralla de Sant Domènec, 1, 
manifestant en l’escrit que l’Orfeó ja tenia com a estatge social i sala d’assaig des de l’any 1910 un sector de 
l’esmentat edifici. 
 

El 8 d’abril de 1982, la Presidenta de la Comissió de Cultura i Ensenyament mitjançant Dictamen va elevar al Ple de 
la Corporació l’adopció dels acords, per una banda, d’acceptar la cessió gratuïta d’ús de l’Auditori ajustant-se a les 
clàusules del contracte reflectides en el conveni. Va ser aprovat el dia 14 d’abril de 1982. 
 

El 14 d’abril en el plenari municipal, vist l’informe favorable de la Comissió de Cultura i Ensenyament es va aprovar 
concedir gratuïtament l’ús de les dependències del Conservatori Municipal de Música. A l’entresol, una aula 
dedicada a arxiu, en el passadís, aleshores descobert, sobre la plaça de Sant Domènec. A la primera planta, quatre 
aules, una d’elles la que era el departament dutxes de l’antic gimnàs i una zona de serveis situades a la Muralla de 
Sant Domènec, a la segona planta, un petit despatx a l’entrada i una gran sala a l’interior amb escenari. 
 

El 21 d’abril de 1982 es va signar el conveni o l’ajuntament fa cessió gratuïta, per un termini de 50 anys, d’ús dels 
estatges situats al Conservatori Municipal de Música a l’Orfeó Manresà, que les destinaria exclusivament a les 
finalitats culturals i artístiques que li eren pròpies. No es podia variar la configuració dels locals ni es podien fer 
obres que afectessin la resistència de l’edifici. L’Orfeó Manresà podia posar rètols a qualsevol de les obertures del 
local que donen a la Muralla de Sant Domènec. L’ajuntament es feia càrrec dels serveis d’aigua, llum i calefacció 
d’aquestes dependències. 
 

El 21 d’abril de 1982 en Joan Cornet, com a Alcalde de Manresa i en Josep Mª Orriols, com a President de l’Orfeó 
Manresà varen signar el conveni on l’Orfeó Manresà cedia l’Auditori de Sant Francesc per un termini de 50 anys, 
transcorregut aquest període l’Auditori revertiria a l’Orfeó Manresà en condicions de bon estat de conservació i 
lliure de càrregues o qualsevol altre gravamen. L’Ajuntament s’obligava a no cedir el local de forma permanent, sinó 
tan sols per actes de determinats i no continuats a una mateixa persona física o jurídica, mitjançant un cànon 
d’utilització. El local cedit hauria de conservar la denominació d’Auditori Municipal Sant Francesc de l’Orfeó 
Manresà. L’Orfeó Manresà tindria tracte preferent a les altres persones o entitats, per a la utilització del local, tant 
en actes públics com d’assaig. L’Ajuntament no podria variar la configuració del local, si aquesta comportes la 
inutilització per a la celebració de concerts. Les reformes convenients es farien d’acord entre l’Ajuntament i l’Orfeó. 
L’Orfeó Manresà es reservava pel seu ús la secretaria interior, antiga sagristia, lloc situat al costat de l’altar major, 
pel costat del carrer Campanes. L’Ajuntament es feia càrrec de les obres de conservació de l’edifici així com, el seu 
manteniment i funcionament (aigua. Llum, assegurança contra incendis, etc.). L’Orfeó Manresà quedava lliure del 
pagament de les contribucions, impostos i taxes que gravessin la propietat o la tinència de l’immoble durant el 
temps de cessió a l’Ajuntament, també l’impost de plus-vàlua o increment de valor dels terrenys per causa d’aquell 
contracte. Per tal d’assegurar el bon funcionament i conservació de l’Auditori es tenia que constituir una comissió 
formada per President (l’Alcalde o a qui delegues), vocals (el President de l’Orfeó Manresà o qui delegués, un 
membre de la Junta directiva de l’Orfeó, el director del Conservatori de Música o qui delegui, 3 representants de 
tres entitats de la ciutat escollides de comú acord entre Ajuntament i Orfeó) i Secretari (designat pels membres de 
la comissió, amb veu però sense vot). 
 
 

MD 3.7.17 [L’Ajuntament de Manresa realitza l’encàrrec d’un projecte executiu sobre l’adequació de   
l’Auditori de Sant Francesc]. 
 

El 26 de novembre de 1984, el cap de Servei d’Urbanisme, Obres Públiques i Serveis de l’Ajuntament de Manresa 
emet informe referent a la necessitat d’encarregar el projecte d’adequació de l’Auditori Sant Francesc per tal de 
disposar de les directrius bàsiques per a l’execució d’una sala d’audicions combinable amb altres usos de tipus 
cultural. 
 

El ple municipal del 30 de novembre de 1984 va aprovar  l’adjudicació, de forma directa, als Arquitectes Carles 
Martí Aris i Antoni Arnesto Aira, l’encàrrec de redactar un projecte d’execució de l’Auditori de Sant Francesc a partir 
de l’estat actual d’aleshores i amb l’objectiu de convertir-lo en una correcta sala d’audicions acollida al Reglament 
d’espectacles i reunint les òptimes condicions acústiques, ambientals i de capacitat. La proposta també tenia que 
incorporar, no en forma de projecte sinó en forma d’idea, la manera de lligar espacialment l’edifici objecte de 
l’encàrrec amb l’entorn urbanístic existent o previst. L’ajuntament va facilitar els plànols de l’aixecament físic de 
l’edifici i un estudi acústic. El preu del projecte es fixà en 1.000.000 ptes en concepte d’honoraris tècnics sobre una 



Projecte de rehabilitació dels sostres dels terrats de l’antiga església de Sant Francesc

hipòtesi d’un pressupost d’intervenció material de l projecte de 25.000.000 ptes
executar l’obra, es comprometia a contractar la Direcció Facultativa de la mateixa al mateix e
 

El 12 d’abril de 1985 es va signar el contracte i el 18 de juny de 1985 es va presentar un avantprojecte 
pressupost d’execució material de 34.300.000 ptes.
 

El 22 d’agost de 1988 s’emet informe on es detalla u
pertinents i iniciats els treballs de redacció del projecte bàsic, es varen mantenir diferents reunions entre l’equip 
redactor i els responsables municipals, 
car per l’aprofitament possible d’aleshores
projecte dels treballs realitzats, atès
serien executades.  
 

El 5 d’octubre de 1988 l’arquitecta municipal emet informe favorable a liquidar els honoraris de la factura que  
l’equip redactor va presentar en data 10 de ma
 

El 12 de gener de 1989, el Butlletí
desembre de 1988, de que finalitzava el contracte d’assistència tècnica 
l’Auditori de Sant Francesc, constant una recepció definitiva en data 15 de 
 

Imatges façana de l’església de Sant Francesc 1984 
 
 

MD 3.7.18  [Conveni de l’Orfeó Manresà i l’Escola d’Arquitectura del Vallès al voltant 
Sant Francesc]. 
 

Un dels objectius que es va plantejar l’Orfeó Manresà i la seva Fundació
recuperar l’Auditori de Sant Francesc de Manresa, 
iniciatives, que la ciutat redescobrís
conciutadans (però que per voluntat municip
de la Fundació era de sensibilitzar e
de deixadesa en que està l’equipament, i adquirir el seu 
recuperació. Un dels objectius era també
plantejar de forma racional un pla d’objectius, d’inversions 
utilitzar de nou l’auditori, per a la música, per a la cultura.
 

L’1 d’abril de 2003, el President de l’entitat va mantenir una reunió amb el director de l’Escola d’Arquitectura del 
Vallès per comentar la possibilitat de plantejar 
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d’un pressupost d’intervenció material de l projecte de 25.000.000 ptes. Si finalment l’ajuntament 
executar l’obra, es comprometia a contractar la Direcció Facultativa de la mateixa al mateix equip.

El 12 d’abril de 1985 es va signar el contracte i el 18 de juny de 1985 es va presentar un avantprojecte 
pressupost d’execució material de 34.300.000 ptes. 

El 22 d’agost de 1988 s’emet informe on es detalla un cop redactats i lliurats a l’Ajuntament, els treballs previs 
pertinents i iniciats els treballs de redacció del projecte bàsic, es varen mantenir diferents reunions entre l’equip 
redactor i els responsables municipals, arribant a la conclusió que per antieconomicitat del projecte

d’aleshores) i amb això a l’acord de rescindir el contracte signat 
atès que no es considerava adient l’acabament d’un projecte d’unes obres que no 

El 5 d’octubre de 1988 l’arquitecta municipal emet informe favorable a liquidar els honoraris de la factura que  
l’equip redactor va presentar en data 10 de maig en concepte de la part de projecte bàsic redactat.

Butlletí Oficial de la Província publicava l’anunci, emès per l’ajuntament el 28 de 
de que finalitzava el contracte d’assistència tècnica de redacció del Pr

, constant una recepció definitiva en data 15 de desembre de 1988. 

     

de l’Orfeó Manresà i l’Escola d’Arquitectura del Vallès al voltant 

es va plantejar l’Orfeó Manresà i la seva Fundació, era d’iniciar un procés que 
ri de Sant Francesc de Manresa, per a la cultura, per a la ciutat. La voluntat 

redescobrís un espai que forma part, en molts casos, de la història personal de mots 
(però que per voluntat municipal no està desenvolupant la funció pel qual es cedir en ús

era de sensibilitzar els grups polítics del consistori i de les altres administracions, a reconèixer l’estat 
l’equipament, i adquirir el seu compromís de sumar esforços per a la seva efectiva 

era també dimensionar la magnitud, des del punt de vista econòmic, del repte i 
plantejar de forma racional un pla d’objectius, d’inversions amb el desig que culminés definitivament en poder 
utilitzar de nou l’auditori, per a la música, per a la cultura. 

el President de l’entitat va mantenir una reunió amb el director de l’Escola d’Arquitectura del 
Vallès per comentar la possibilitat de plantejar un exercici docent sobre l’Auditori de Sant Francesc.
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. Si finalment l’ajuntament decidís 
quip. 

El 12 d’abril de 1985 es va signar el contracte i el 18 de juny de 1985 es va presentar un avantprojecte tècnic amb un 

a l’Ajuntament, els treballs previs 
pertinents i iniciats els treballs de redacció del projecte bàsic, es varen mantenir diferents reunions entre l’equip 

a la conclusió que per antieconomicitat del projecte (excessivament 
signat  per a la redacció del 

que no es considerava adient l’acabament d’un projecte d’unes obres que no 

El 5 d’octubre de 1988 l’arquitecta municipal emet informe favorable a liquidar els honoraris de la factura que  
ig en concepte de la part de projecte bàsic redactat. 

per l’ajuntament el 28 de 
de redacció del Projecte executiu de 

 

 

de l’Orfeó Manresà i l’Escola d’Arquitectura del Vallès al voltant l’Auditori de 

un procés que permetés 
La voluntat era, des de diferents 

la història personal de mots 
funció pel qual es cedir en ús). La voluntat 

ls grups polítics del consistori i de les altres administracions, a reconèixer l’estat 
de sumar esforços per a la seva efectiva 

dimensionar la magnitud, des del punt de vista econòmic, del repte i 
definitivament en poder 

el President de l’entitat va mantenir una reunió amb el director de l’Escola d’Arquitectura del 
un exercici docent sobre l’Auditori de Sant Francesc. 
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2003                                                                                                                         
 

El 23 de setembre es va realitzar una r
de l’Auditori de Sant Francesc, amb la 
Sra. Àngels Mas. 
 

El 28 de novembre de 2003 es va signar un conveni entre
(UPC) vinculat preferentment a l’Escola Técnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV
tal de desenvolupar treballs d’estudi de rehabilitació de l’antiga església de Sant
l’espai existent per a utilitzar-lo com a dependències de l’Orfeó Manresà, estudi que es va desplegar en un taller 
d’arquitectura i projectes de l’escola, amb la participació de professors i alumnes, al llarg d’un quadri
estudiant les condicions urbanes del lloc i la seva relació amb la ciutat, considerant quins eren els usos i ordenacions 
possibles. 
 

Per altre banda, l’Orfeó Manresà i la seva Fundació han anat facilitant informació sobre l’equipament a dif
estudiants d’arquitectura per a la realització del seu Projecte Final de Carrera
Màster de rehabilitació (2014). 
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2003                                                                                                                                      

El 23 de setembre es va realitzar una roda de premsa de presentació del conveni amb l’ETSAV’s, per a la recuperació 
itori de Sant Francesc, amb la presència de la Regidora Delegada d’Urbanisme de l’Ajuntament de Manresa, 

El 28 de novembre de 2003 es va signar un conveni entre el Centre de Recerca i Serveis per l’Administració Local 
(UPC) vinculat preferentment a l’Escola Técnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV’s) i l’Orfeó Manresà per 
tal de desenvolupar treballs d’estudi de rehabilitació de l’antiga església de Sant Francesc, explorant l’adaptació de 

lo com a dependències de l’Orfeó Manresà, estudi que es va desplegar en un taller 
d’arquitectura i projectes de l’escola, amb la participació de professors i alumnes, al llarg d’un quadri
estudiant les condicions urbanes del lloc i la seva relació amb la ciutat, considerant quins eren els usos i ordenacions 

Per altre banda, l’Orfeó Manresà i la seva Fundació han anat facilitant informació sobre l’equipament a dif
estudiants d’arquitectura per a la realització del seu Projecte Final de Carrera (2006), com també a estudiants d’un 

església de Sant Francesc de Manresa. Fases 1 i 2 

 

 

premsa de presentació del conveni amb l’ETSAV’s, per a la recuperació 
presència de la Regidora Delegada d’Urbanisme de l’Ajuntament de Manresa, 

el Centre de Recerca i Serveis per l’Administració Local 
) i l’Orfeó Manresà per 

, explorant l’adaptació de 
lo com a dependències de l’Orfeó Manresà, estudi que es va desplegar en un taller 

d’arquitectura i projectes de l’escola, amb la participació de professors i alumnes, al llarg d’un quadrimestre escolar, 
estudiant les condicions urbanes del lloc i la seva relació amb la ciutat, considerant quins eren els usos i ordenacions 

Per altre banda, l’Orfeó Manresà i la seva Fundació han anat facilitant informació sobre l’equipament a diferents 
, com també a estudiants d’un 
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MD 3.7.19  [Altres accions i activitats a l’Auditori de Sant Francesc].
 

MD 3.7.19.1 [La taula dels savis]. 
 

El 27 d’agost de 2008s’inaugura en el recinte una acció artística pluridisciplinar
acció col·lectiva d'art promoguda per en
de l´Ajuntament i de l’Orfeó Manresà
d´escultura, pintura i fotografies, així com instal·lacions d´artist
de poesia. 
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[Altres accions i activitats a l’Auditori de Sant Francesc]. 

en el recinte una acció artística pluridisciplinar anomenada "la taula dels savis", una 
romoguda per en Toni Romero, Marc Antoni Malagarriga i Ramon Riu, i amb la col·laboració 

i de l’Orfeó Manresà. Durant diversos dies, fins el 14 de setembre, es van exposar diverses peces 
d´escultura, pintura i fotografies, així com instal·lacions d´artistes d´arreu del país. També hi va haver
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anomenada "la taula dels savis", una 
Toni Romero, Marc Antoni Malagarriga i Ramon Riu, i amb la col·laboració 

exposar diverses peces 
hi va haver dansa i lectura 
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MD 3.7.19.2  [XII Fira Mediterrània]. 
 

Els dies 5, 6, 7 i 8 de novembre del 2009l’auditori va ser un dels espais de la XII Fira Mediterrània, amb una activitat 
“Compartir Dóna Gustet”, acció multidisciplinar coproducció de Fira Mediterrània de Manresa. Compartir Dóna 
Gustet (CDG) va ser un projecte col·lectiu que treballava des de diferents disciplines per la cultura popular de 
transmissió directa. D'aquesta manera, durant les quatre jornades de la Fira es va obrir un espai en el qual es van 
mostrar els materials de vídeo, fotografia i obra gràfica creats al llarg del 2009. Performances pictòriques, xerrades i 
un concert únic i irrepetible, centrat en el disc de la banda d'en Marquet, en el qual es van reinterpretar peces 
tradicionals respectant-ne la melodia original, però amb lletres adaptades a la vida actual. 
 
 

MD 3.7.19.3  [Gestions realitzades pel Comissionat pel Centre Històric]. 
 

De febrer del 2016 a setembre del 2018, l’Adam Majó, va mirar de tornar a posar l'edifici de Sant Francesc en el 
debat polític i ciutadà. Es va recuperar el conveni inicial entre l’Ajuntament de Manresa i l’Orfeó Manresà, perquè 
es prengués consciència que estava a punt de vèncer el seu termini i que incloïa unes determinades obligacions per 
l'ajuntament, es va posar en valor les diferents iniciatives que l’Orfeó Manresà havia realitzat amb l’Escola 
d’Arquitectura del Vallès i un treball final de Màster existent, es va ensenyar l'edifici a tothom inclòs els mitjans de 
comunicacions, es varen realitzar revisions i reparacions urgents, es va intentar buidar-lo i netejar-lo i es va parlar 
conjuntament amb l’Orfeó Manresà amb possibles aliats, la Fundació Universitària del Bages, l’Escola Joviat i es van 
escriure un parell de tribunes al diari Regió 7.  
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MD 3.7.20  [Aproximació cronològica del conjunt convent – església - horts]. 
 
 

1623. El 3 de setembre, el Consell de la Ciutat aprova l’establiment de l’Ordre dels Mínims a la ciutat. 
 

1625. El 23 de setembre, el Bisbe de Vic concedeix l’oportuna llicència a l’Ordre dels Mínims per establir-se a la ciutat. 
 

1625. El 19 d’octubre, el Consell de la Ciutat cedeix uns terrenys dins del recinte de muralles. 
 

1626. Construcció d’una capella o esglesieta interina. 
 

1638. Inici de les obres per a la construcció de l’església i el convent, amb projecte de l’arquitecte Fray Joan Font. 
 

1679. Un veí del futur convent va aportar el necessari per a construir la volta de la nova església. 
 

1683. El 31 de març, les obres de l’església es donen per acabades, excepte el campanar. 
 

1683. L’1 d’abril es realitza la benedicció de l’església per part del Reverend Pare Provincial de l’ordre dels mínims 
franciscans Fray Juan Gaspar Roig y Gelpí. 

 

1688. El 22 de novembre, el mestre de cases Josep Gerifau mor en caure de la bastida mentre construïa el campanar. 
 

1714. L’església de Sant Francesc esdevé fortí de les tropes de Felip V en el seu enfrontament amb el voluntaris 
catalans enviats pel Marqués de Poal. 

 

1794. Un veí de Manresa comunica al Consell de la Ciutat la voluntat de fundar en aquesta ciutat un convent de les 
Religioses de la Nostra Senyora, de l’Ensenyança. 

 

1808. Guerra de la Independència. 
 

1821. El convent va ser suprimit, traslladant els religiosos al convent de Barcelona. 
 
1824. Els religiosos retornen al convent. 
 

1827. Des del 28 d’agost, un dels religiosos del convent forma part de la Junta Provincial Provisoria creada en motiu de 
la “Guerra dels Malcontents”. 

 

1828. L’11 de febrer, el Rei aprova una Reial Ordre on aprova la petició del Consell Municipal per establir a la ciutat un 
convent de les Religioses de Nostra de l’Ensenyança. 

 

1828.  El 4 de setembre, arriben a Manresa les 5 monges que formaven el grup fundador, establint-se inicialment a la 
Casa d’Infants Orfes. 

 

1828. El 21 de novembre, el grup fundador es trasllada establint-se a la casa del fundador situada a la Plaça Major. 
 

1835. Els monjos franciscans abandonen el convent en motiu de l’exclaustració de les ordres religioses, ja que en aquell 
moment eren una comunitat de menys de 12 membres. 

 

1835. Dins del període de la Primera Guerra Carlina o Guerra dels Set Anys, l’edifici va ser seu militar esdevenint dipòsit 
d’artilleria i altres. Després es va obrir un període d’abandó i saqueig. 

 

1844. L’Estat va treure a pública licitació les propietats de la comunitat de l’Ordre dels Mínims. 
 

1847. L’ajuntament sol·licita a l’Estat poder disposar del conjunt del convent per a ser utilitzat com a presó pública. 
 

1848. L’1 de juliol l’ajuntament va informar favorablement la cessió del Convent dels Mínims a la “Comunidad de 
Religiosas de Nuestra Señora y de Enseñanza”, vista l’autorització del Sant Pare i l’assentiment dels religiosos 
mínims. Es nomenà una Junta per a fer les obres necessàries al convent i organitzar la translació de les monges. 

 

1851. El 30 de juny, es va produir el trasllat de les monges de la  “Comunidad de Religiosas de Nuestra Señora y de 
Enseñanza”. 
El 22 de desembre, la “Comunidad de Religiosas de Nuestra Señora y de Enseñanza” compra un camp de regadiu 
contigu al convent fora de la porta de Sant Francesc. 

 

1855. Vist la creixent activitat i demanda de les monges de la  “Comunidad de Religiosas de Nuestra Señora y de 
Enseñanza”, aquestes varen sol·licitar incrementar el nombre de monges, que fins aleshores era de 30, a 50. Amb 
això es va procedir a la realització de moltes obres d’ampliació, especialment l’ampliació del gran edifici 
residència del carrer de les Campanes. Aquestes obres no varen finalitzar fins l’any 1885. 

 

1880. El 23 de novembre, el convent amb església i horts, és adquirit per cessió, compra i refundació, per les monges 
de la “Comunidad de Religiosas de Nuestra Señora y de Enseñanza”. 

 

1882. El 30 d’octubre, la “Comunidad de Religiosas de Nuestra Señora y de Enseñanza” compra una immoble veí per tal 
d’ampliar l’edifici del carrer Campanes. 

 

1885. El 30 de juliol, van ser inaugurades les obres, beneït pel Bisbe de Vic. l’ampliació del gran edifici residència del 
carrer de les Campanes. Aquestes obres no varen finalitzar fins l’any 1885. 

 

1895. El 9 de maig, s’inicien la reforma i decoració de l’església que es prolongaren fins el 8 de febrer de 1896. En 
aquest període de 9 mesos es van aixecar algunes parets, es van regularitzar tribunes i es va construir la nova 
volta. 

 

1896. El 24 de juliol es van reprendrà de nou les obres fins el 3 d’octubre del mateix any. 
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1897. El 30 de juny, es van reprendrà les obres de renovació de la façana, obrint-se el gran finestral. Es va construir el 
cambril de sant Francesc i es va col·locar l’altar major. 

 

1898. El 18 de juliol, es van finalitzar les obres iniciades, faltant encara renovar el paviment del presbiteri i els altars 
laterals. 

 

1909. El 29 de juliol, per l’acció de les turbes revolucionaries es produeix el saqueig e incendi de l’església i d’una part 
del convent, dins del marc de la Setmana Tràgica, es perderen les pintures murals, obra del pintor Francesc 
Morell i Cornet. 

 

1910 Reparada i re-oberta al culte  
 

1936. El 20 de juliol, la comunitat de religioses de “Religiosas de Nuestra Señora y de Enseñanza” de Manresa varen 
abandonar la casa. 

 

1936. El 21 de juliol, l’Ajuntament confisca l’edifici i s’abandona al saqueig. 
 

1936 El 22 de juliol, el Comitè de Defensa de la República va procedir a l’incautació de tots els edificis religiosos de la 
ciutat. La UGT va fer-ho a l’església i el convent de Sant Francesc com a locals dels diversos sindicats adherits a la 
Unió General de Treballadors i administració, redacció e impremta de ”UGT Diari dels Sindicats de Manresa i 

Comarca”. 
 

1936-1939. El Col·legi de Nostra Senyora i Ensenyança (Mares Companyia de Maria) del carrer Campanes en aquest període 
es va anomenar Grup Escolar 4 “Cardener”, una Escola Graduada de la Generalitat de Catalunya i els pisos alts de 
l’equipament serviren per a l’allotjament de refugiats de guerra, procedents sobretot d’Astúries. 

 

02/1939-10/57 Des del febrer, la l’església de Sant Francesc desenvolupa funcions de Parròquia interina en substitució de la de 
Sant Pere Màrtir fins a la construcció e inauguració de la Parròquia de Crist Rei efectuada el 26 d’octubre de 
1957. 

 

11/1957 Església al servei de la comunitat de la “Companyia de Maria“. 
 

1962. El 26 de maig, la comunitat de religioses de “Religiosas de Nuestra Señora y de Enseñanza” de Manresa varen 
contractar una hipoteca amb Caixa d’Estalvis de Manresa, amb el conjunt com a garantia. 

 

1968. La comunitat de Religiosas de “Nuestra Señora y de Enseñanza” de Manresa varen clausurar l’Escola i es 
traslladaren a Cardedeu. 

 

1970. L’any 1970, el Col·legi Badia Solé va llogar les instal·lacions, amb opció de compra, del carrer Campanes, 
traslladant a aquest edifici  l’estiu del mateix any l’equipament i seguidament l’activitat docent, els responsables 
del centre formatiu en destacaven les àmplies instal·lacions, els patis immensos i les dues piscines. 

 

1974. El 5 d’abril, la comunitat de Religiosas de “Nuestra Señora y de Enseñanza” ja s’ha satisfet l’import total de la 
hipoteca. 

 

1974 Església desafectada del culte ( ? ) 
 

1975 El 29 d’abril, Acord de l’Assemblea General de l’Orfeó Manresà per a la realització de les gestions per l’adquisició 
de l’Església. 

 

 El 30 de juny, de la finca matriu es segrega una part de 1.229 m2, que correspon a una bona part de l’edifici, on 
s’ubica el claustre del convent, adquirida per en Josep Mª Vives Llambí. 

 

1976 El 22 de juny, de la finca matriu es segrega una part de 740 m2, que correspon a l’església que és adquirida per 
l’Orfeó Manresà a la “Companyia de Maria Nuestra Señora”. 

 

 El 6 de desembre, l’Orfeó Manresà sol·licita a l’ajuntament l’autorització per l’enderroc de l’edificació. 
 

1977. El 4 de febrer, l’Ajuntament de Manresa va comunicar a l’Orfeó Manresà la denegació de la llicència sol·licitada. 
 
1978. L’11 de novembre, inauguració per part del Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya Sr. Josep 

Tarradellas i Joan, de l’Auditori Sant Francesc com a Auditori de l’Orfeó Manresà, amb la participació musical – 
coral del Cor Madrigal, la Coral Sant Jordi i l’Orfeó Manresà. 

 

 El 17 d’octubre, de la finca matriu es segrega una part de 1946,21 m2, adquirida, executant l’opció de compra 
que tenien, per en Jaume Badia Prat i Antoni Gramunt i Bosch, socis del Col·legi Badia Solé a la “Companyia de 
Maria Nuestra Señora”. 

 

1980. Per problemes de salut en Jaume Badia Prat, ell i la seva muller abandonen el Col·legi Badia Solé i venen la seva 
part de les accions (50%) a un dels professors del centre educatiu. 

 

1981. Funeral en homenatge a l’ex-president de l’Orfeó Manresà, Sr. Josep Mª Vives i Llambí, mort el desembre de 
1980, als 59 anys d’edat,amb autorització del Bisbat i amb presència del Hble. Sr. Miquel Coll i Alentorn, 
Conseller de Presidència de la Generalitat de Catalunya. 

 

1982. El 21 d’abril, cessió d’ús per un termini de 50 anys, per part de l’Orfeó Manresà a l’Ajuntament de Manresa, de 
l’Auditori Sant Francesc, amb la finalitat de dedicar-lo exclusivament a actes culturals i artístics, amb la condició 
que transcorregut aquest període, l’Auditori revertirà a l’Orfeó Manresà en bon estat de conservació i lliure de 
càrregues. 

 

1983. El 15 de setembre, Antoni Gramunt i Bosch, l’altre soci, va esdevenir majoritari i va assumir la titularitat i gestió 
del centre educatiu, rebatejant-lo com a Col·legi Sant Francesc. 
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 El 28 de desembre, la comunitat de religioses de Religiosas de “Nuestra Señora y de Enseñanza” ven a la societat 

Col·legi Sant Francesc,SA, representada en l’acte de compravenda per en José Javier Casas Hurtado, la resta de la 
finca, aleshores de 7.788,49 m2.  

 

1984. El 28 de febrer, es segrega un edifici de planta baixa, de superfície 274,17 m2, que desenvolupa les funcions de 
guarderia. 

 

 El 7 de març, la societat Col·legi Sant Francesc, SA va contractar una hipoteca de 37.500.000 pessetes a retornar 
en un termini de 8 anys, amb Caixa d’Estalvis de Manresa, amb el conjunt com a garantia. 

 

1984. El 30 de novembre, l’Ajuntament de Manresa, va encarregar la redacció d’un projecte d’execució de l’Auditori 
Sant Francesc. 

 

1985. L’Escola Joviat adquireix l’Escola Sant Francesc essent el seu representant el secretari de la societat Sr. Josep 
Vilaseca i Atset amb el vistiplau de la Presidenta de la mateixa, la Sra. Dolors Brugueras Morera. 

 

 El 25 d’agost, la finca és embargada preventivament preventivament per la Caixa d’Estalvis de Manresa. 
 

1987. El 24 de febrer, es renegocia la hipoteca amb la Caixa d’Estalvis de Manresa, amb condicions aplicades amb 
caràcter retroactiu des del dia 9 de gener de 1986. 

 

 El 4 d’agost, Joviat, SA constitueix una nova hipoteca amb la Caixa d’Estalvis de Manresa. 
 

1988. El 20 de juliol, es produeix un embargament preventiu sobre la societat Col·legi Sant Francesc, SA per part de la 
“Tresoreria General de la Seguretat Social”. 

 

1988. El 15 de desembre, l’Ajuntament de Manresa, reconeix la recepció definitiva del projecte de redacció d’un 
projecte d’execució de l’Auditori Sant Francesc. 

 

1989. El 3 d’abril, es produeix un embargament preventiu sobre la societat Col·legi Sant Francesc, SA per part de 
l’Ajuntament de Manresa. 

 
1989. El 18 de desembre, la societat Col·legi Sant Francesc, SA decideix vendre les finques a la companyia Vi Bru, SA 

que les inscriu al seu nom el 22 de desembre. 
 

1990. El 25 d’abril, es cancel·len els embargaments preventius. 
 

1998. El 19 d’octubre, es cancel·len les hipoteques existents i la finca queda lliure de càrregues. 
 

1999. El 9 de desembre, per part de Vi Bru,SA es contracta un préstec hipotecari amb Banca Catalana, tenint la finca 
com a garantia, a favor de la Fundació Privada “Hotel-Escola d’Hosteleria del Berguedà” posteriorment 
denominada “Hotel-Restaurant - Escola Joviat de Vilaseca, Fundació Privada” subrogant-se posteriorment el 
préstec hipotecari a Fundació Joviat, Fundació Privada. 

 

2003. El 23 de setembre, l’Orfeó Manresà va presentar en roda de premsa la propera signatura del conveni amb el 
Centre de Recerca i Serveis per l’Administració Local (UPC), per tal de desenvolupar treballs d’estudi de 
rehabilitació de l’antiga església de Sant Francesc, explorant l’adaptació de l’espai existent per a utilitzar-lo com a 
dependències de l’Orfeó Manresà. 

 

2008. El 27 d’agost, en el recinte s’inaugura una acció artística pluridisciplinar: "la taula dels savis", una col·lectiva d'art 
que hi va estar present fins el 14 de setembre. 

 

2009. Els dies 5, 6,7 i 8 de novembre en el recinte l’auditori va ser un dels espais de la XII Fira Mediterrània, amb una 
activitat “Compartir Dóna Gustet”, acció multidisciplinar coproducció de Fira Mediterrània de Manresa. 
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