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La vocació comercial de Manresa ve de ben antic, des del mateix origen 
de la ciutat i  la seva consolidació com una vila-mercat a l’Edat Mitjana. En 
època moderna i fins avui, mercats i fires han atret gent de tota la comarca 
i del país, han consolidat Manresa com un pol central d’atractivitat i han 
contribuït a fer-ne una ciutat pròspera i moderna.

Al llarg del temps, i per aquesta dinàmica, s’han instal·lat a la ciutat 
establiments molt diversos que han generat espais singulars amb tot un 
repertori d’elements i decoracions molt remarcables, propis dels estils 
modernista, noucentista o racionalista. Generalment se situaren en els 
baixos dels habitatges benestants i en els carrers i places més comercials i 
de més centralitat urbana.

Aquests comerços històrics donen caràcter i rellevància al centre de la 
ciutat i per la seva singularitat i valor patrimonial han estat protegits, de 
manera pionera al país, com a Bé de Protecció Urbanística en la categoria 
d’arquitectura comercial dins el Pla Especial Urbanístic de Protecció del 
Patrimoni de Manresa.

A la publicació que teniu a les mans hi trobareu referenciats alguns dels 
comerços emblemàtics del Centre Històric de Manresa amb més de setanta 
anys d’activitat, alguns amb protecció patrimonial, d’altres per la seva 
remarcable història o activitat.

Són establiments que donen personalitat i embelleixen els carrers de la 
nostra ciutat i els manresans i les manresanes els identifiquem com a part 
indissociable del nostre entorn més proper i com a elements simbòlics del 
paisatge urbà.

Conèixer aquests establiments, les seves característiques i la seva història 
contribuirà a entendre el nostre Centre Històric, la seva singularitat i el seu 
valor patrimonial. Apreciar-los contribueix a preservar-ne el caràcter i els 
elements més distintius, així com a construir una identitat comercial única 
fruit dels comerços emblemàtics d’abans i el comerç modern, que floreix 
d’uns anys ençà a la ciutat de Manresa.
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CIuTAT COMERCIAL



MANRESA,  
CIuTAT DE MERCAT

EL pRIMER MERCAT
L’intercanvi i el comerç són, probablement, 
de les activitats econòmiques més antigues 
de la història de la humanitat. La necessitat 
d’intercanviar entre el que sobrava i el que 
faltava va aparèixer ja en les primeres soci-
etats prehistòriques. Més endavant, l’expan-
sió territorial de molts pobles ha anat relacio- 
nada amb el comerç.

A casa nostra, durant l’època medieval, els 
mercats i les fires –generalment relacionades 
amb l’àmbit urbà– van ser un element molt 
important d’estructuració i jerarquització del 
territori. Molts pobles i ciutats de Catalunya 
tenen el seu origen o es consoliden a l’entorn 
d’una fira o mercat. En aquells temps, era el 
rei qui concedia l’autorització perquèuna ciu-
tat pogués organitzar una trobada de merca-
ders que superés el marc local. 

A Manresa, els intercanvis comercials es 
van situar a partir dels segle X i XI al peu del 
turó anomenat Puigmercadal. El lloc triat per 
fer aquest mercat va ser l’actual plaça Major, 
que va esdevenir el centre polític i econòmic 
de la futura ciutat. Des d’aquest punt sortien 
els camins que portaven a altres poblacions 
properes, camins que amb els anys es conver-
tirien en els carrers més importants i comer-
cials de la trama urbana medieval.

Així doncs, la plaça Major ha estat l’es-
pai on, des de l’Edat Mitjana, s’ha celebrat 
el mercat setmanal, en el mateix moment 

en què Manresa va començar a ser una ciu-
tat-mercat. Aquest se celebrava els dilluns i 
els dijous per un privilegi que el rei Felip II va 
ratificar el 13 de juliol de 1599.

En aquest mercat s’hi venia i comprava bes-
tiar, cereals, hortalisses, verdures i llegums, 
que van augmentar molt a partir del segle XIV, 
quan es va construir la Sèquia i es va formar 
una gran horta al voltant de la ciutat. També 
era molt important la venda del gra. Com que 
la ciutat no tenia prou blat per alimentar la 
seva població, venien pagesos de la Segarra i 
l’Urgell a vendre aquest producte. 

Totes les parades estaven disposades en 
fileres: hi havia les de fruites i verdures; la fila 
de l’aviram amb les gallinaires, que tallaven 
al moment; la fila de les pageses; la del peix 
a sota les voltes de l’Ajuntament, on no hi 
tocava el sol; les parades de pesca salada al 
començament de la baixada del Pòpul, i les 
d’herbes a la plaça dels Especiers, entre d’al-
tres.

Amb molts alts i baixos, el mercat de la 
plaça Major es va anar celebrant al llarg dels 
anys. Al segle XIX i bona part del XX, el mercat 
de la plaça se celebrava cada dia, des de pri-
mera hora del matí fins a les dotze del migdia, 
quan l’agutzil feia sonar un xiulet indicant 
que era l’hora de plegar. A mig matí havia pas-
sat a cobrar “el número” o lloc on tenien la 
parada, que sempre era el mateix. 

Molts venedors guardaven els taulells de 
la parada, els cistells i les balances romanes 
en baixos de cases dels voltants de la plaça, 
situats al carrer Amigant, al carrer del Balç, a 
la baixada dels Jueus o a la placeta de Sant 
Ignasi Malalt.
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“Y despres com born de Barcelona la Plaza gran del mercat, ab 
multitud de homens i donas grans, y xichs de pagesos, pagesas, 
menestrals y menestrales de la ciutat, y gran numero de forasters 
y forasteras com som nosaltres. La provisió de comestibles en 
la Plaza, com abundantíssim de fruita y verdura de tota especia 
haventne vista de esta, com també taulas ab molta cansalada, 
canastos de pa, etc., sent terra de bona fruita –pressechs y peras- 
com també de melons, carn, peixos y bonas verduras ab algun 
pollastre barrejat.
Isquerem desde un Portal, y carrer de alla ben empedrat com tots 
los demas ab moltas botigas, obertas de menestrals, que feyan 
molt divertit, a la Plazal del Mercat, que era un tutti le mundi”

El baró de Maldà, barceloní il·lustrat del segle XVIII, en un viatge que va fer a 
Manresa descrivia l’activitat comercial de la plaça Major. 

Imatge del mercat diari de pageses als anys vint (Arxiu Comarcal del Bages).
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els tractants de galls dindi per a les festes. 
Muntaven les seves paradetes i, en acabar 
la mercaderia, marxaven i no tornaven fins 
l’any següent.

També s’hi havia fet el mercat de bestiar 
porcí, que es va traslladar a la Plaça del Re-
mei l’any 1961 per qüestions d’higiene.

Al 1900 van començar les obres de cons-
trucció del primer mercat cobert de la ciutat, 
el de les Mandongueres, obra d’Ignasi Oms 
i Ponsa i que va tancar el 1988. Poc després, 
fou enderrocat. Al costat de les Mandongue-
res, que ocupava part de l’actual plaça d’Eu-
ropa, hi havia també parades de revenedors 
de fruites, verdures, hortalisses, gallinaires i 
formatgeries, entre altres.

A l’estiu, a meitats del segle XX, la plaça 
canviava d’activitat comercial. Del País Va-
lencià venien camions carregats de melons 
i síndries que, des del 16 de juliol i fins al 30 
de setembre, es posaven al mig de les places 
dels Infants i del Carme. Per protegir la fruita, 
muntaven unes carpes fetes de lona, que tan-
caven al migdia i cada matí obrien amb una 
gran estiba de melons i síndries. Si acabaven 

la càrrega abans d’hora, tancaven el negoci 
fins l’any següent. 

Entre els anys quaranta i seixanta també 
es venien melons i síndries a les places de 
Sant Ignasi, Gispert, Valldaura, Bonavista i a 
la paret de les Mandongueres davant del Joc 
de la Pilota. La parada més ben situada era la 
de la plaça Infants i per això era la que es pa-
gava més en la subhasta de les places per po-
sar parada d’aquests productes. Cap al 1960, 
el lloc de venda estava taxat en quinze mil 
pessetes (noranta euros).

A la plaça del Carme, coneguda també 
com la plaça de les Cols, s’hi feia el mercat 
del planter. Per aquest matoiu, aquesta plaça 
es coneix també com la plaça dels Planters. 
Aquest mercat només funcionava els dilluns 
i els dissabtes, de tardor a primavera. Els di-
lluns, com que era mercat oficial a la ciutat i 
venien molts pagesos de la comarca, hi havia 
molta gent a comprar i vendre. S’hi venien 
planters d’horta (enciams, escaroles, toma-
queres, pebroters, alberginieres…) en caixe-
tes de vint-i-cinc manats lligats amb un tros 
d’espart o boga i també plançons d’arbres 

A la dècada dels vuitanta del segle XX, 
l’Ajuntament va limitar la venda a la plaça 
només als pagesos i pageses de la ciutat i ro-
dalia que portaven els productes de la seva 
horta. Aquest fet va provocar que tots els re-
venedors haguessin de marxar a altres llocs 
del Centre Històric. 

Tot i això, el mercat de la plaça es va anar 
mantenint al llarg de la setmana. En els úl-
tims temps, diferents factors com els canvis 
d’hàbits de la població i l’increment de les 
grans superfícies comercials a molts indrets 
de la ciutat han fet que només hi hagi mercat 
a la plaça Major els dissabtes al matí.

ALTRES pLACES-MERCAT
El creixement de la ciutat al segle XVIII i, so-
bretot, durant el segle XIX va fer que s’obris-
sin nous mercats en altres espais del nucli 
emmurallat. El segon mercat més important 
era el mercat de la Plana de l’Om: cada dia, 
diumenges inclosos, s’hi feia mercat amb pa-
rades de pageses, gallinaires i venedors de 
fruita. La vocació comercial de la Plana es re-

munta a l’època medieval, ja que hi havia les 
carnisseries del Comú, així com un forn de pa 
també comunal. Amb l’arribada de la Repúbli-
ca, es va deixar de celebrar el mercat del diu-
menge, que va passar als dissabtes a la tarda. 
Als anys quaranta del segle XX es va parlar de 
tancar aquest mercat i fer-ne un de cobert a la 
carretera de Vic, projecte que al final no es va 
materialitzar. El desembre de 1963 es va publi-
car un ban que suprimia el mercat de la Plana 
“por exigencias reguladoras del normal tráfico 
de circulación y aparcamiento de vehículos a 
motor”. L’any següent ja no es va fer.

Un altre que es feia, des que es van ender-
rocar les muralles al segle XIX, era el mercat 
de la plaça Infants, al costat de la Muralla i 
del portal del Carme i del camí que venia de 
Santpedor. A la primavera i a la tardor, cada 
dilluns, s’hi muntaven parades de garrins 
i porcs de diferents edats i mides. També hi 
havia cabres, xais i bestiar gros, com cavalls 
i rucs, entre altres animals. En un extrem de 
la plaça es venia el bestiar de ploma, com po-
llastres, ànecs, oques i gallines.

Pels volts de Nadal, arribaven a la plaça 

A l’esquerra, mercat de verdures i aviram a la Plana de l’Om a primers del 
segle XX (arxiu particular Ignasi Trapé).

A dalt, mercat de productes de la llar a la plaça Infants als anys seixanta 
(Arxiu Quintana Torres (ACBG)).
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Interior d’una de les seccions dels 
magatzems de Cal Jorba Vell a l’any 1916 
(arxiu particular Ignasi Trapé). 

Anuncis de diferents comerços manresans 
de diferents estils i èpoques.
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Des de 1981 se celebra en un cap de setma-
na de meitats de maig, l’ExpoBages, una fira 
multisectorial.

Quan hi havia les fires de l’Ascensió i de 
Sant Andreu, les parades de la Plaça Major i la 
Plana de l’Om s’havien de posar a la muralla 
del Carme i deixar aquells espais per als vene-
dors de la fira. Això provocava moltes queixes 
dels que tenien parada fixa a les places.

Quan es va urbanitzar el primer tram del 
Passeig de Pere III a l’última dècada del segle 
XIX, l’alcaldia va decidir que les parades dels 
firaires es col·loquessin al nou carrer acabat 
de construir. Als firaires els va agradar la nova 
ubicació, però la majoria de venedors de la 
ciutat van protestar perquè van dir que esta-
ven massa separats del centre comercial de 
la ciutat, o sigui l’eix Sobrerroca - Plaça - Sant 
Miquel - Plana i Born.

EL CENTRE 
HISTÒRIC, CENTRE 
COMERCIAL
Com es pot veure, l’activitat comercial de 
Manresa es remunta a fa molts segles. En els 
orígens, la major part del comerç es concen-
trava en algunes de les petites places que hi 
havia a la ciutat medieval i a la plaça gran. 
La gent anava d’un mercat a l’altre, és a dir, 
d’una plaça a l’altra. Els carrers que connec-
taven les diferents places o els que portaven 
als principals portals de la ciutat eren els 
més concorreguts i, per això, quan la ciu-
tat va anar creixent, es van obrir als baixos 
d’aquests carrers els principals comerços de 
Manresa.

A aquest fet cal afegir-hi dos factors que 
van reforçar el comerç del Centre Històric. 
D’una banda, l’arribada el 1859 del ferrocarril 
a la part sud de la ciutat i en un dels punts 
d’entrada de la ciutat emmurallada va gene-
rar un gran moviment de persones que arri-
baven amb el tren, passaven el riu i entraven 
pel portal de les Piques a Manresa. En aquest 
carrer i altres propers es van obrir una gran 
quantitat de fondes, pensions, hostals i cases 
de menjar per a la gent que venia a Manresa 
a comprar i/o vendre. A la segona meitat del 
XIX i principis del XX cal destacar la Fonda 
del Centro, de la família del cuiner Ignasi 
Domènech al Born, i l’Hotel Santo Domingo, 
a la Muralla. Als anys cinquanta del segle XX 
es van obrir dos restaurants d’estètica ameri-
cana i que encara mantenen la seva activitat. 
Són Las Vegas (1957), al carrer del Born, i Mia-
mi (1950), a la muralla de Sant Domènec.

El segon factor va ser l’acció comercial de 
Joan Jorba Rius, que es va instal·lar primer 
al carrer del Born en una botiga adossada 
a l’església, i després, l’any 1905, va llogar 
l’immoble de la casa modernista Devant 
amb tres façanes al carrer Nou, Born i Plaça 
de Sant Domènec. A finals dels anys trenta i 
posteriors, la raó social Magatzems Jorba va 
aixecar l’edifici emblemàtic d’art decó a la 
cruïlla de la muralla del Carme amb el carrer 

fruiters i arbustos. Segons un Acord Muni-
cipal de l’octubre de 1878, “queda absoluta-
mente prohibido venderlos en otro sitio”.

A la plaça Gispert s’hi feia el mercat de la 
llenya i durant un temps la gent la va conèi-
xer amb aquest nom (plaça de la Llenya). S’hi 
venia el combustible aconseguit amb alzines 
que servia per a les cuines econòmiques o les 
estufes a l’hivern. Des de mitjans del segle 
XIX també hi havia parades de pageses i de 
queviures al sector de Quatre Cantons, que 
complementaven les que hi havia a la plaça 
Major i a la Plana. Quan es va suprimir aquest 
darrer mercat, a la dècada dels seixanta, va 
desaparèixer també el de la plaça Gispert.

Com a curiositat, cal destacar que, en 
aquesta plaça i a finals del segle XIX, estava 
permesa la venda ambulant sense que s’ha-
gués de pagar cap arbitri al municipi, com sí 
que es pagaven en les altres places-mercat.

Antigament, els venedors ambulants de gè-
neres diversos es col·locaven al carrer de Sant 
Miquel i a la placeta de Santa Magdalena (dar-
rere l’absis de l’església de Sant Miquel), però a 
finals del segle XIX van ser traslladats a la mu-
ralla. El mercat de la muralla del Carme era un 
mercat amb parades de tota mena, com eines 
de pagès, roba de vestir, fusteria, ferreteria, 
llauneria, bates i davantals, roba per a la llar, 
joguines, plats i olles, vetes i fils i sabates i es-
pardenyes, entre d’altres. Amb alts i baixos, es 
va mantenir fins a la dècada dels setanta del 
segle XX. En aquests últims temps, es tornen 
a instal·lar, els dijous, algunes parades a redós 
del mercat municipal de Puigmercadal.

Després de diferents intents d’obrir un 
mercat municipal, a la dècada dels vuitanta 
va començar la construcció del mercat de 
Puigmercadal, amb l’objectiu de regular la 
venda i millorar l’higiene dels punts de ven-
da. El mercat va obrir la seva activitat comer-
cial el novembre de 1987.

LES fIRES
A més del mercat diari o setmanal, en algunes 
ciutats i pobles de Catalunya els reis van con-
cedir privilegis per celebrar, en data assenya-
lada, una fira. Les fires medievals, de caràcter 

anual o semestral, complementaven el mercat 
setmanal d’àmbit local o comarcal i hi assisti-
en mercaders de diferents llocs de Catalunya 
i, fins i tot, de l’estranger. En aquells dies s’hi 
podia trobar des dels productes més quotidi-
ans, com roba, eines, llavors o bestiar, fins a 
productes exòtics, com espècies i sederia.

Al segle XIII, Manresa tenia una vida co-
mercial molt intensa gràcies a l’augment de 
la població local i dels pobles de l’entorn. En 
reconeixement a tanta activitat, l’11 de gener 
de 1284 el rei Pere II el Gran va concedir a la 
ciutat el privilegi de celebrar una fira anual-
ment, que havia de tenir lloc per la festa de 
l’Ascensió i els vuit dies que la seguien.

Al cap d’uns anys, concretament el 26 
d’agost de 1311, el rei Jaume II va atorgar el 
privilegi de celebrar una segona fira al no-
vembre, que havia de començar per Sant An-
dreu i havia de durar deu dies.

A més, el rei garantia la seguretat a tots els 
mercaders i compradors que anaven a una 
fira mitjançant una salvaguarda reial o pau de 
mercat, controlada pels soldats, per a tots el 
que anaven i tornaven d’una fira. “Sien salvos 
y segurs tant al venir còm al tornassen, no sòls 
en persones sino també en totes còses y mer-
caderies” diu el privilegi del rei Pere II.

L’existència de dues fires a Manresa des 
del segle XIV és una mostra de la vitalitat co-
mercial, així com la consolidació de la ciutat 
com a nucli comercial. I és que Manresa, per 
la seva centralitat dins el territori català, ha 
estat al llarg dels temps un punt nodal d’in-
tercanvi entre la plana i la muntanya, entre 
la costa i l’interior.

Amb dues fires de caràcter anual, Manresa 
es convertia en una ciutat-mercat important 
per dos motius. Per un cantó, tenia una fira a 
la primavera, moment en què els ramats trans-
humants anaven cap a muntanya i es feien 
provisions per a l’estiu. Per l’altre, tenia una al-
tra fira a la tardor i després de la verema, l’acti-
vitat més important de la ciutat, i moment en 
què es venia el bestiar nascut a la muntanya.

L’any 1686, el rei Carles II va concedir a la 
ciutat una fira-mercat que, amb caràcter turís-
tic-comercial, es va recuperar l’any 1998 per la 
Festa de la Llum sota el nom de Fira de l’Aixada.

Propaganda dels anys seixanta de la unió de 
comerços d’alimentació de la ciutat (ACBG).
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Nou i que, a la segona meitat del segle XX, es 
va convertir en un centre comercial supra-
comarcal (Bages, Berguedà, Solsonès i part 
d’Anoia). 

I quins eren els principals carrers comerci-
als de Manresa?

El més important era el carrer de Sobrerro-
ca, perquè per aquí sortia o arribava el camí 
de la muntanya. Aquest era el camí que fe-
ien servir els pagesos i mercaders del pla de 
Bages, la gent del Llobregat amunt (Berga) i 
els pobles de l’altiplà del Moianès i d’Osona. 
Sortien del portal de Sobrerroca pel carrer de 
l’Hospital, seguien pel Remei (on hi havia la 
capella de la Mare de Déu del Remei que pro-
tegia els viatgers), després cap a l’ermita de 
Sant Joan d’en Coll (un altre sant protector) i 
per la pujada Roja arribaven al pla de Bages.

Per això, el carrer que comunicava el por-
tal amb la plaça Major era el més important 
de la ciutat. Al carrer de Sobrerroca hi vivien 
les classes més adinerades i hi havien els co-
merços més especialitzats.

La importància d’aquest punt s’ha mantin-
gut al llarg dels segles, com ho mostra el fet 
que la petita placeta que es va formar al da-
vant del portal de Sobrerroca es deia –nom 
que s’ha mantingut fins als nostres dies– plaça 
dels Drets, atès que aquí es pagaven els drets 
o taxes per entrar productes de fora la ciutat.

Un altre carrer molt comercial és el carrer 
de Sant Miquel, que comunicava amb els dos 
mercats més importants, el de la plaça Major 
i el de la Plana de l’Om. 

El carrer del Born era un carrer que ana-
va de la Plana de l’Om al portal de Sant Do-
mènec, d’on sortia el camí cap a la vall del 
Cardener per l’actual carrer Barcelona, plaça 
Bages i avinguda de Joncadella. Quan es van 
enderrocar les muralles i es va formar l’ei-
xample a partir dels eixos de la carretera de 
Cardona, Vic i Passeig, el carrer del Born es 
va convertir en el punt central de Manresa, 
ja que connectava la ciutat històrica amb la 
ciutat moderna. 

Un altre eix important era el que des de la 
plaça Major anava cap al portal del Planeta 
o del Carme a través del Cap del Rec, plaça i 
carrer del Carme fins al portal que marcava 

la direcció cap a Santpedor. Era un punt im-
portant perquè per aquest indret entrava la 
Sèquia. 

Així mateix, era important el carrer d’Ur-
gell, que com el seu nom indica, era el camí 
per sortir de la ciutat pel portal de Valldaura, 
el raval del Cós fins al Pont Nou per anar cap 
a les Terres de Ponent.

En síntesi, l’eix comercial més important al 
llarg dels segles ha estat el que anava de So-
brerroca al Born, passant per la Plaça Major 
o Gran, el carrer de Sant Miquel i la Plana de 
l’Om. Aquest era el recorregut que feia la gent 
tot passejant. Aquest eix presentava impor-
tants ramificacions cap als carrers Urgell, Vila-
nova, Nou, Sant Domènec, Jaume I, Muralla del 
Carme, Carme i Sant Andreu, principalment. 

En aquests últims anys la intensitat del 
moviment comercial del Centre Històric s’ha 
modificat notablement, però el vell nucli 
comercial, amb els seus comerços emblemà-
tics, amb molts anys d’història, o els més mo-
derns, continuen sent una àrea important de 
vida de Manresa.

“Manresa es una ciudad grandísima, con calles tortuosas, de 
respetable antigüedad, en rápidas y ásperas pendientes, paseos 
de primer orden, callejones intrincados y ramblas muy extensas… 
Es tal vez la ciudad más rica de la provincia de Barcelona, donde 
hay tantas y tan florecientes, porque además de contar, con 
infinidad de fábricas dedicadas á diferentes industrias, que 
producen grandes cantidades de mercancías, es el núcleo del 
comercio menudo de toda la comarca y, gracias á la acequia de 
la cuestión, su suelo fértil, bien aprovechado, da rendimientos 
cuantiosos en cereales y vinos. Además, sus montes son 
abundantes en arbolado.”

Sinesio Delgado (1897). España al terminar el siglo XIX. Apuntes de viaje  
por Sinesio Delgado 

Dibuix del Carrer de Sobrerroca de Joan Vilanova 
(Família Vilanova-Lleonart).

Als baixos de la Casa Devant, obra d’Ignasi Oms i Ponsa (1902-04), Joan Jorba Rius va 
obrir els primers grans magatzems de la ciutat (ACBG).
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8  L’EnGLAnTInA (1916)

Destaca la composició de la 
seva façana i la retolació, així 
com els aparadors, mentre que 
la part interior ha sofert grans 
modificacions.

9  EL CARIBú (1941)

És rellevant pel rètol d’un caribú 
fet sobre vidre corbat amb el nom 
de la botiga, situats a la cantonada 
d’estil noucentista, i pels elements 
ornamentals de forja.

10  SEñOR (antiga Sastreria Tuneu) (principis s.XX)

Els vitralls d’estètica modernista van 
ser dissenyats per Francesc Cuixart. 
Cal remarcar els rètols originals de 
gran qualitat i l’estructura de ferro 
forjat del fanal.

11  FARMàCIA RIU (1929)

Darrera el taulell s’hi troba l’Ull de 
l’Apotecari, el prestatge central, on 
també es conserven, entre d’altres 
elements d’interès, un gran conjunt 
de pots de ceràmica i vidre.

12  FARMàCIA COMAS (1926)

Cal destacar el taulell, les vitrines i 
prestatges de l’interior, així com les 
motllures del sostre i la col·lecció de 
pots de farmàcia. Fou dissenyada 
per l’arquitecte Josep Firmat.

13  MAGATzEMS JORBA (1936)

És un dels pocs exemples d’Art 
Déco a Catalunya. Està construït 
en un xamfrà i té abundants 
ornamentacions amb motius 
vegetals molt estilitzades.

1  BARBERIA PLAçA MAJOR (1899)

Reformada el 1910, destaquen els 
grans vidres amb decoracions a 
l’àcid així com les cadires de la 
primera època, els miralls i les tres 
butaques de barber, anomenades 
popularment “americanes”.

2  FARMàCIA FERRER (1886)

Cal remarcar el rètol de fusta i 
diversos elements destacables 
originals a l’interior, com les 
motllures, un relleu amb motius 
florals de guix i una pintura 
al·legòrica de la farmàcia.

3  DROGUERIA FERRER (1879)

4  HERBORISTERIA SAnT MIqUEL (1919)

Cal destacar l’interior, que manté el 
taulell i l’estructura de magatzem 
amb cent vint calaixos de totes les 
herbes remeieres.

5  LLIBRERIA ROCA (1824)

La majoria de les llibreries de la 
ciutat es van crear a partir d’una 
impremta, com és el cas. És un 
establiment simètric a les dues 
façanes on ressalta la fusteria i la 
forja que emmarca la botiga.

6  FARMàCIA SALA (1901) 

L’establiment és obra de l’arquitecte 
Alexandre Soler March. A sobre de 
l’entrada trobem el caduceu, drac 
que es transforma en cigne, i que és 
el símbol de l’alquímia.

7  FARMàCIA ESTEVE (1824)

Restaurada el 1926 a càrrec de 
Josep Firmat i d’estil modernista, és 
rellevant la retolació, els vitralls i la 
decoració amb ferro forjat, així com 
el símbol de la farmàcia.

Llegenda:

 Comerços protegits pel Pla Especial  
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alment, ara Josep Trapé Pujol. La distribució 
de l’establiment manté l’estructura original 
i encara es conserven alguns pots de l’antiga 
farmàcia i un gravat de com era abans.

Barberia plaça Major
Aquest establiment, que fa xamfrà entre el 
carrer de Sobrerroca i el carrer del Cap del 
Rec va obrir el 1899 com a “Salón de pelu-
quería de Francisco Vila”, nom del fundador, 
però va ser reformat el 1910.

La façana és força simètrica, amb una por-
ta a banda i banda feta amb fusteria i grans 
vidres amb decoracions translúcides tracta-
des a l’àcid, amb els vidres del mig invertits, 
probablement perquè es vegi l’interior. 

Destaca el mobiliari interior, que conserva 
les cadires de la primera època, els miralls i 
les tres butaques de barber, anomenades po-
pularment “americanes”.

pLAÇA MAjOR
Com el seu nom indica, és la plaça més impor-
tant i el  centre polític de la ciutat. També és 

una de les més antigues del Centre Històric, 
si bé la seva forma actual és conseqüència de 
les reformes que es van produir en aquest es-
pai urbà el segle XVIII. Antigament eren dues 
places separades per un grup de cases. Una 
de les places s’anomenava dels Especiers, a 
tocar els carrers de Sobrerroca i Cap del Rec, 
perquè en aquest espai hi havia el mercat 
dels venedors d’espècies, una activitat que es 
va mantenir durant segles i de la qual encara 
en queda una reminiscència en el rètol de la 
“Drogueria Ferrer” de la casa número 12.

L’altra plaça era la Major, amb les residèn-
cies del veguer i el batlle, que exercien de re-
presentants reials.

A tocar del carrer Sobrerroca hi ha Pisa 
Puigbertran, “cal plats i olles”, oberta el 1884 
per a la venda de pisa als mercats ambulants 
i, més tard, establerta en aquest mateix solar. 
Des d’aleshores s’ha dedicat a la venda de pa-
rament de la llar i l’ha regentada la mateixa 
família durant cinc generacions.

farmàcia ferrer
Situada a la Plaça Major 12-13, va ser cons-

COMERÇOS 
EMBLEMÀTICS AL 
CENTRE HISTÒRIC
Aquesta publicació recull i posa en valor els 
comerços que tenen més de setanta anys d’ac-
tivitat al Centre Històric. Gràcies al treball, de-
dicació i esforç d’un gran nombre de persones, 
moltes vegades de la mateixa família, que l’han 
mantingut a través de diverses generacions, 
Manresa ofereix a la ciutadania i als visitants 
una sèrie d’establiments singulars i únics, ja 
sigui per la seva història i/o per la seva estètica.

La consolidació de Manresa com una ciu-
tat pròspera i moderna va fer que s’obrissin 
comerços molt remarcables i que disposen 
d’un repertori d’elements i decoracions pro-
pis dels estils modernista, noucentista i, 
posteriorment, racionalista. Generalment se 
situaren en els baixos dels habitatges benes-
tants de renda, en una posició central i en 
els carrers i places més comercials vinculats 
també a la centralitat urbana. 

Aquests comerços històrics donen caràc-
ter i rellevància al centre de la ciutat i per la 
seva singularitat i valor patrimonial han es-
tat protegits, de manera pionera al país, com 
a Bé de Protecció Urbanística en la categoria 
d’arquitectura comercial, dins el Pla Especial 
de Protecció del Patrimoni de Manresa.

Els comerços emblemàtics protegits són 
els que apareixen destacats al text i al plànol. 
Al seu costat se n’esmenten d’altres que, tot 
i no entrar en el catàleg de protecció patri-
monial, presenten característiques dignes de 
ressaltar i són remarcables per la seva histò-
ria o activitat.

CARRER DE SOBRERROCA
Ha estat un carrer amb un gran pes comer-
cial, amb botigues especialitzades. N’és una 
prova l’existència de diferents establiments 
amb molts anys d’activitat comercial.

Molt a prop de la plaça Major, als números 
5-7 trobem Cal Garriga, botiga dedicada a la 
venda de material elèctric, òptic i instal·laci-

ons elèctriques i que es va establir en aquest 
carrer el 1906. Actualment regenta el negoci 
la cinquena generació de la família Garriga.

Al primer pis de la casa número 14, la Caixa 
d’Estalvis de Manresa hi va obrir la seva pri-
mera oficina, el 8 de gener de 1865, fins que al 
cap de dos mesos es va traslladar a la Plaça 
Major cantonada amb Baixada del Carme nú-
mero 2. Una placa als baixos de l’edifici recor-
da aquesta ubicació. 

La Joieria Lladó mostra, des de 1944, quan 
es va establir en aquest carrer, al número 32, un 
conjunt de rellotges que marquen l’hora a dife-
rents punts del món. Des de fa tres generacions 
es dediquen a la reparació i venda de rellotges.

Al número 38 hi trobem l’Estanc 3, que va 
obrir l’any 1940. 

I al número 40, la Farmàcia Trapé, que és 
l’establiment més antic del carrer Sobrerroca i 
la segona farmàcia més antiga de la ciutat que 
es manté. La va obrir l’any 1862 el farmacèutic 
Francesc Miralles; va continuar el negoci el 
seu fill i, després de diferents farmacèutics, a 
la dècada dels quaranta del segle XX va pas-
sar a mans de la família que la regenta actu-

Interior de la barberia de la plaça Major que manté elements originals de 1910.
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situat al número 8 és regentat per la família 
Fontanet des de 1923. Actualment, Elisenda 
Fontanet és la quarta generació del negoci i, 
si bé ens els orígens només hi venien bacallà, 
a partir de 1939 es van dedicar també a la pes-
ca salada. On ara hi ha la botiga, antigament 
hi havia l’entrada al teatre dels Carlins, que 
després es va fer pel carrer Sabateria. Actual-
ment la botiga ha diversificat la venda amb 
nous productes cuinats i precuinats. General-
ment, les bacallaneries necessitaven poc es-
pai, i per això eren botigues que es posaven 
en entrades d’algunes cases dels carrers del 
Carme, Sant Miquel, Cap del Rec i Vilanova, 
entre d’altres. 

Una mica més avall trobem el forn de pa 
Montlló (1948), en un antic forn que ocupa els 
baixos d’una casa medieval, com mostren els 
arcs de la planta baixa i les finestres gòtiques 
dels carrers Botí i Beates.

Herboristeria Sant Miquel
L’herboristeria del carrer de Sant Miquel 
número 4 va obrir l’any 1919. Presenta una 
façana feta amb plaques de pedra i el nom 

comercial en relleu. Joan Pujols Aimerich, de 
Sant Llorenç de Morunys, es va casar amb An-
tònia Riu Travé, de Canalda (Odèn). Establerts 
a Sabadell, venien herbes pels mercats que 
anaven a comprar a les masies de Guixers. 
Més endavant van decidir venir a Manresa i 
van posar parada a la plaça Major, però ben 
aviat van obrir una herboristeria al carrer de 
Sant Miquel. La filla, Montserrat Pujols, es 
va casar amb el botiguer del davant, Rafael 
Plans, que va morir molt jove. Van tenir una 
filla, Antònia Plans Pujol, que va regentar la 
botiga fins que l’ha passada a les seves filles, 
Montserrat i Teresa Zurita Plans, que en són 
la quarta generació.

Cal destacar l’interior, que manté el taulell 
i l’estructura de magatzem amb cent vint ca-
laixos de totes les herbes remeieres, si bé fins 
el 1958 aquestes es guardaven en prestatges 
de fusta amb les plantes col·locades en coi-
xineres de roba i paperines.

Llibreria Roca
La majoria de les llibreries de la ciutat es van 
crear a partir d’una impremta. La llibreria Roca 

truïda l’any 1886 per l’adroguer Àngel 
Ferrer, amb Maurici Algué com a mestre 
d’obres i Francesc Morell com a pintor i 
decorador, i es va obrir amb tot luxe de de-
talls en comparació a les farmàcies que hi 
havia aleshores. A l’exterior sobresurt el 
rètol de fusta, igual que el de l’adrogueria 
que es trobava al costat i que és una mica 
més antic. L’interior conserva diversos ele-
ments destacables originals, com el sos-
tre amb motllures, un relleu amb motius 
florals de guix i una pintura al·legòrica de 
la farmàcia. Cal destacar el mobiliari amb 
motius geomètrics, el taulell i els llums que 
hi ha al damunt d’estil modernista, així com 
els pots de ceràmica i vidre.

Oberta per la família Ferrer, avui la regen-
ta la farmacèutica Anna Solé. 

Ferrer, juntament amb dos socis més, va 
fundar la primera empresa que va produir 
electricitat a la ciutat. Per això, la farmàcia 
i l’adrogueria van ser els primers comerços 
de la ciutat que van tenir llum elèctrica, el 
1894. Els tres fanals amb suports de forja 
amb decoracions florals que pengen del 

primer pis són una mostra d’aquests primi-
tius punts de llum.

CARRER DE SANT MIquEL
El seu nom fa referència a l’església de Sant 
Miquel, que s’aixecava prop de la Plana i ocu-
pava tot el solar que ara ocupa una casa mo-
derna. Aquest edifici religiós d’estil gòtic va 
ser enderrocat els primers mesos de la guerra 
civil.

Ha estat tradicionalment un dels carrers 
comercials més importants de la ciutat histò-
rica, per això s’hi van instal·lar un gran nom-
bre de comerços, alguns dels quals encara 
perviuen i han esdevingut centenaris. Alhora, 
va ser uns dels carrers amb més prestigi i ni-
vell econòmic i social de la ciutat preindustri-
al i per això hi vivien homes de lleis, metges, 
notaris, canonges... molts dels quals forma-
ven part del Consell de la Ciutat.

Al carrer de Sant Miquel hi trobem mol-
tes botigues emblemàtiques, així com altres 
que mantenen una llarga tradició comercial, 
com La casa del bacallà. Aquest establiment 

La drogueria i la farmàcia, obertes a la segona meitat del XIX, conserven les portes del tancament original. 
Entre la farmàcia i la drogueria hi havia un pas, ja que els dos establiments eren del mateix propietari. Hi 
havia un marc de fusta i a la part superior hi havia aquesta motllura.
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Façana de l’herboristeria amb retolació en relleu 
de finals dels cinquanta. 
Interior de l’Herboristeria Sant Miquel als anys 
seixanta (ACBG).

Els elements decoratius de la façana de la llibreria 
Roca són de primers del segle XX.

El bombardeig de 1938 va malmetre la façana 
modernista de la farmàcia Sala.

Detall de l’escut de Manresa a l’interior de la 
farmàcia Sala.

Oberta a meitats del segle XX, perfumeria 
Angelina va ser la de més categoria de la ciutat.
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(1824) va ser fundada per Pau Roca i Pujol, nas-
cut a Manresa el 1794 i mort el 1880. Pau Roca 
va dedicar-se a l’ofici d’impressor i cap a l’any 
1824 va crear una llibreria i impremta amb el 
seu nom davant de l’església de Sant Miquel. 
L’any 1863 va obrir l’actual establiment a la 
casa número 19, que havia estat antigament 
una apotecaria. En un balcó del primer pis hi 
consta l’any de la construcció de la casa, 1773. 
Pau Roca va traspassar la llibreria al seu fill 
Lluís i aquest el va passar al seu fill, Josep Roca 
Fàbregas, que va mantenir la llibreria i va edi-
tar molts llibres de la Manresa de primers del 
segle XX. A la seva mort va continuar el nego-
ci la seva germana, i després, els seus nebots, 
que el van dividir; el xicot a l’impremta, que es 
va vendre als anys cinquanta, i la noia, la Car-
me, a la botiga. Avui la regenta l’Alba, que és 
una neboda, i n’és la cinquena generació.

Ha estat la llibreria de la ciutat especialit-
zada en temàtica religiosa i, encara avui dia, 
podem trobar-hi figures de sants, estampes i 
altres publicacions religioses.

És un establiment simètric a les dues fa-
çanes, la del carrer Sant Miquel i plaça dels 
Sastres, on ressalta la fusteria que emmarca 
els aparadors, portes, rètol i els elements de 
ferro forjat que hi ha a la part superior de la 
botiga de primers del XX.

farmàcia Sala 
Va ser fundada el 1901 per Francesc Cirera i 
Baldomer Riu, en el solar de Sant Miquel 10, 
on ja hi havia una farmàcia des de meitats del 
XIX. L’any 1904 la societat es va trencar i Bal-
domer Riu se’n va anar al Born, al número 34. 
El 1931, Joan Sala, de Santpedor la va comprar 
a Francesc Cirera, qui va obrir una farmàcia a 
la Muralla del Carme, i avui la regenta la seva 
neboda, Àngels Sala Auví.

L’establiment és obra de l’arquitecte man-
resà Alexandre Soler March i reuneix força 
elements d’estètica modernista, que es va 
posar de moda en botigues i magatzems. Tan-
mateix, la major part de la decoració exterior 
es va malmetre durant la guerra i durant les 
reformes fetes a la postguerra per reparar-ne 
els danys i obrir-hi un laboratori.

L’obertura es fa mitjançant una columna 

externa amb un capitell neo-jònic, que està en 
consonància amb altres pilastres que imiten 
l’estil jònic. A sobre de l’entrada trobem el ca-
duceu, drac que es transforma en cigne, i que 
és el símbol de la paraquímica. Aquesta figura 
és un dels símbols més antics utilitzats per la 
medicina. Les dues serps entrelligades són el 
sistema nerviós: el bastó representa l’espina 
dorsal amb les ales (el cigne) a cada costat (els 
dos hemisferis del cervell). La serp cargolada a 
la copa representa la imatge d’una cosa perillo-
sa per als humans. Però aquesta imatge d’ani-
mal verinós menjant de la copa ha esdevingut 
un símbol, ja que la serp treu el seu verí dins el 
morter –la copa– on s’elaborarà el medicament.

Cal destacar la porta amb corbes típiques 
del modernisme, dos petits aparadors en fer-
ro amb unes decoracions simples i, a l’interi-
or, el taulell, els prestatges amb l’escut de la 
ciutat, les motllures al sostre, alguns pots de 
farmàcia del segle XVIII i XIX, així com un au-
toclau, dispositiu que serveix per esterilitzar 
material de laboratori.

pLANA DE L’OM
Viure a la Plana de l’Om era un signe de dis-
tinció: la gent que hi residia afegia l’expres-
sió “de la Plana” darrera el seu cognom. Per 
això encara es conserva algun casal barroc 
com Ca l’Oller o una casa del segle XVII, que 
actualment és una sala d’exposicions i que 
antigament havia estat una botiga.

El nom fa referència al fet de ser un espai 
pla dins d’una ciutat amb desnivells, mentre 
que l’om recorda l’arbre que hi ha hagut la 
major part dels temps en punts diferents de 
la plaça.

Des dels temps que s’hi feia un dels mer-
cat més importants fins avui, la plaça ha man-
tingut la seva activitat comercial.

farmàcia Esteve
La va obrir Tomàs Esteve Florensa en aquest 
indret de la Plana de l’Om 4 l’any 1824, d’aquí 
que es conegués amb el nom de Cal Tomaset. 
Tomàs Esteve era fill d’un farmacèutic de la 
Cerdanya que va venir a Manresa com a far-
macèutic de l’Hospital de Sant Andreu.
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ter de passeig d’aquest vial era l’expressió 
“fer un volt de ciutat” que era passejar des 
del Born fins al carrer de Sobrerroca, quan la 
ciutat encara estava emmurallada.

Amb la construcció de l’eixample i el crei-
xement de la ciutat cap al nord, l’eix comer-
cial tradicional al voltant de la plaça Major 
es va anar desplaçant cap a la Plana i el Born. 
Aquest canvi de localització es va accentuar 
a la segona meitat del segle passat amb un 
nombre d’establiments especialitzats, molts 
dels quals han perdurat en el temps. 

A part dels establiments emblemàtics en 
trobem d’altres que han complert moltes dè-
cades de dedicació comercial com la sastreria 
Dalmases al número 4, oberta l’any 1931 en 
una part del lloc on es troba actualment; els 
calçats Torra establerts al número 9 del carrer 
fa més de cent anys, concretament el 1916, i 
que regenta actualment la quarta generació 
de la família; o la sastreria Serra-Claret que va 
obrir botiga l’any 1932 en una part dels baixos 
de la casa barroca de Cal Gomis, al número 11.

Ocupant una part de l’entrada als pisos de 
la casa número 10 del carrer, trobem els Cal-

çats Giralt (1933) dedicats a la reparació de 
calçats i a la venda de loteries.

Al número 14 hi ha la botiga La Moda, 
oberta el 1909, i que, tot i que en els seus orí-
gens era una “gorristeria” i camiseria, deriva-
ria amb el temps en un negoci de merceria i 
complements.

També cal destacar la fotografia Villapla-
na, oberta el 1920 al Born número 17 amb la 
col·laboració de Joan Jorba Rius, en un dels 
baixos de la casa modernista de Ca la Buresa 
i que ja va per la tercera generació. També la 
llibreria Rubiralta, al número 24.  Tot i haver 
sofert grans transformacions al llarg dels 
anys, remunta el seu origen al 1904, moment 
en què l’impressor Albert Rubiralta Grañó va 
començar el seu negoci al carrer de Santa 
Llúcia i, que el 1907 va traslladar al Born. En 
aquest indret va muntar una llibreria que va 
continuar la seva filla, Maria Rubiralta, va se-
guir la seva filla, Joanina, i que avui continua 
Cristina Blesa, que n’és la quarta generació.

El carrer Nou és un carrer paral·lel al Born 
amb una intensa activitat comercial al llarg 
dels anys. La raó comercial més antiga és 

Han seguit la tradició familiar tota una 
colla d’Esteve, com es pot llegir a la placa de 
l’entrada de l’establiment, fins arribar a la se-
tena generació.

El 1924 va restaurar la botiga l’arquitecte 
Josep Firmat Serramalera. D’estil modernista, 
destaquen a l’exterior els rètols, el principal 
de la cantonada, fet amb ferro forjat amb 
motius florals, geomètrics i el símbol de la 
farmàcia; el de sobre l’aparador, en lletres de 
metall clavades a la fusta, i el de sobre la por-
ta, fet amb la tècnica del vitrall.

Les portes i l’aparador presenten elements 
decoratius de ferro forjat, una sanefa, i la porta 
té a sobre un vitrall modernista amb motius flo-
rals. El vidre de la porta esmerilat i amb decora-
cions que simbolitzen la farmàcia així com el ti-
rador original de metall són d’estil modernista.

A l’interior, cal ressaltar el fris de tipus 
clàssic a la part superior, amb els noms de 
la nissaga Esteve i els elements de fusta del 
mobiliari d’estil neoclàssic, així com el taulell 
que va ser dissenyar pel mateix Firmat i els 
pots de ceràmica de Josep Guardiola.

A la rebotiga de la farmàcia, a primers del 

segle XX hi feien tertúlia un grup de prohoms 
locals com Leonci Soler March, Josep Esteve 
Seguí, Francesc Cuixart Barjau, Joaquim Sar-
ret Arbós, Oleguer Miró Borras, Ignasi Oms 
Ponsa, Josep Arola Sala i Pius Font i Quer, i 
més, fundadors del Centre Excursionista de 
la Comarca del Bages, la Lliga Regionalista 
local i l’Orfeó Manresà, entre d’altres. 

Al carrer Vilanova hi trobem alguns comer-
ços establerts a finals del XIX i primers del XX 
com el Bar Pardal, el Forn de pa de la Ramona 
i el Damià (abans Montraveta) i l’estanc Vila-
nova.

CARRER DEL BORN
El nom del Born fa referència a passejar, voltar. 
És un carrer orientat a migdia i, per tant, als 
mesos d’hivern hi toca el sol i fa més agradable 
suportar el fred de la ciutat. A més és un car-
rer pla que contrasta dins del grup de carrers 
amb pujades i baixades del voltant. Per això, 
abans, quan la canalla amoinava massa a casa, 
la mare els deia “canalla, aneu a bornejar”.

Una altra expressió que recorda el caràc-
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Farmàcia Esteve. Façana modernista obra de Josep Firmat amb rètols fet amb diferents tècniques. 
A la pàgina 23, la Farmàcia Esteve i l’Englantina quan encara era pastisseria-confiteria.
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Marta Comas Viladrich, són la tercera i quar-
ta generació.

La seva façana presenta tres obertures amb 
unes columnes que acaben en decoracions jò-
niques a manera de capitells. A la part superior 
hi ha dos fanals metàl·lics penjats al costat de 
l’obertura principal. La porta d’entrada té un vi-
dre esmerilat amb el nom del primer propietari 
de l’establiment i dos aparadors laterals amb 
fusteria decorada amb relleus geomètrics. A 
l’interior es conserva el taulell originari, el mo-
ble de la paret –conegut com l’ull de l’apoteca-
ri– amb pots de farmàcia originals i una col·lec-
ció d’ampolles de vidre esmerilat.

CARRER D’uRgELL
El carrer portava a un dels vuit portals de la ciu-
tat, concretament el portal d’Urgell, d’aquí el 
nom del carrer. El portal es coneixia també com 
portal de Valladaura, perquè a l’època medieval 
s’hi va edificar un convent amb unes monges 
que venien de Valladaura (Olvan), que va ser en-
derrocat a la segona meitat del segle XIV.

Com que era una de les portes amb més 

moviment de la ciutat –hi arribaven els ce-
reals de les comarques de ponent– s’hi van 
establir un gran nombre de comerços, alguns 
dels quals s’han mantingut al llarg dels anys.

El més antic és Joguines Valls, oberta el 
1889, als baixos del casal barroc dels Sua-
nya, al número 5, i dedicada a la venda de 
joguines. Actualment regenta el negoci la ter-
cera generació de la família.

Comestibles Comallonga, establerta al nú-
mero 20 del carrer, va obrir l’any 1951 en una 
antiga botiga de queviures oberta als anys 
vint. Destaca pel rètol exterior, els aparadors i 
la prestatgeria de fusta de l’interior que és de 
la primera època del comerç: una mostra de les 
antigues botigues de comestibles de barri. 

Al número 22-24 trobem la raó comercial 
Fèmina, oberta el 1942, i dedicada en els orí-
gens a la confecció i venda d’aixovar de núvia 
i canastreta en un antic comerç de brodats. 
Posteriorment es va diversificar amb roba ín-
tima. A finals dels anys noranta va obrir una 
segona botiga al davant, Urgell 19, amb la 
venda de roba de la llar. Avui regenta el nego-
ci la tercera generació de la família.

Subirana, establerta el 1945 al Born i fa pocs 
anys en aquest carrer.

L’Englantina
El 1916 Josep Marsinyach Turner, de la co-
lònia Viladomiu Vell (Puig-reig) i que havia 
treballat a la Confiteria Amat del carrer Sant 
Miquel (després pastisseria Ribera), va com-
prar l’antiga pastisseria Viladiu, al carrer del 
Born 1, i va obrir per les festes de la Mare de 
Déu del Carme d’aquell any. Des d’aleshores 
hi han passat tres generacions, Josep Mar-
sinyach Turner, Josep Marsinyach Torrella i 
Pere Marsinyach Carreras, fins a tancar a pri-
mers d’aquest segle.

Segons la família Marsinyach, el nom va ser 
suggerit pel farmacèutic Josep Esteve i fa refe-
rència a un símbol de la cultura catalana, l’En-
glantina d’Or, que és el premi a la millor com-
posició poètica de tema patriòtic, fets històrics 
o tradicionals de Catalunya en uns Jocs Florals.

Destaca la composició de la seva façana 
i la retolació així com els aparadors, mentre 
que la part interior ha sofert grans modifica-
cions pels canvis de l’activitat econòmica re-
convertida avui en una granja-bar.

El Caribú
La botiga de parament de la llar va ser ober-
ta el 1941 per Joan Morera als antics locals 
de Calçats Cortés del carrer del Born, actual-
ment al número 5, i es va dedicar a la crista-
lleria i objectes de regal. Actualment la regen-
ta la tercera generació.

Aprofita la cantonada del carrer d’Ur-
gell per obrir part de l’estructura i buscar 
d’aquesta manera un espai de porxo per a 
grans aparadors. La columna externa, apa-
reix recoberta de plafons de marbre, amb 
un capçal de columna amb decoració floral i 
escuts innominats en pedra tallada a manera 
de capitell i amb una sanefa inferior.

Destaca el rètol d’un caribú fet sobre vidre 
corbat amb el nom de la botiga situats a la 
cantonada d’estil noucentista i elements or-
namentals de forja.

Señor
L’antiga sastreria Tuneu va ser fundada al 
carrer Sobrerroca el 1822 i a començament 
del segle XX es va traslladar al Born número 7. 
El propietari del negoci, Josep Tuneu Cornet, 
amb la finalitat de tenir un establiment mo-
dern va encarregar la decoració del mateix al 
pintor Francesc Cuixart, que va dissenyar uns 
vitralls d’estètica modernista.

Cal remarcar els rètols originals de gran 
qualitat, ja que la majoria són vitralls mun-
tats sobre estructures de ferro forjat molt 
decorades amb figures masculines vestides 
segons el cànon estètic del moment, així com 
el nom de l’establiment comercial.

Cal destacar també l’estructura treballada 
de ferro forjat que suporta l’antic fanal de la 
cantonada.

farmàcia Riu
Situada al carrer del Born 30, la va obrir el far-
macèutic Baldomer Riu l’any 1929, que ja te-
nia una farmàcia dues cases més enllà (Born, 
34). La seva filla, Anna Maria Riu Oliveras, va 
ser la segona farmacèutica de Manresa des-
prés de Josefina Oliveras, que va regentar la 
farmàcia de la plaça de Sant Ignasi durant 
molts anys. Ha seguit la tradició Ricard Co-
mas Riu que, conjuntament amb la seva filla 

Anunci de la pastisseria L’Englantina a primers  
dels anys trenta (ACBG).
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La façana amb marbre negre li confereix un estil sobri on destaca el nom de l’establiment.
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Els rètols de la sastreria i el fanal de la cantonada són una 
bona mostra d’arts aplicades al modernisme.

En el vestíbul de la botiga El Caribú hi va haver durant molts anys una bàscula per pesar-se 
substituïda avui per enginys infantils. A la fotografia, un dels elements patrimonials destacats.
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cantó de Santpedor i també el punt per on la 
Sèquia entrava a Manresa.

Els carrers del Carme, Cap del Rec i la plaça 
dels Planters connectaven aquesta entrada 
amb la Plaça Major i han estat ocupats, al 
llarg dels anys, per nombroses botigues, al-
gunes de les quals tenen una llarga tradició. 
Així molt a prop de la plaça, al carrer Cap del 
Rec 4, hi trobem la Casa Regina oberta el 1948 
en una part de la botiga actual i dedicada a 
la venda de sabons. Actualment és una per-
fumeria.

Al final del carrer del Carme s’hi va establir 
la Fruiteria Ignasi Augé, una botiga familiar 
oberta el 1942 dedicada a la venda de produc-
tes d’horta i fruita. 

A tocar la plaça Infants trobem la Farmà-
cia Alier (1913), que està situada en una ala 
de l’edifici dels Infants. Aquest edifici d’estil 
neogòtic fou construït a finals del XIX per 
l’arquitecte Ignasi Oms i Ponsa com a orfenat 
per a nenes de Manresa i Bellpuig per substi-
tuir un antic orfenat edificat al 1609.

Magatzems Iglesias es va establir el 1922 
a la casa que fa xamfrà amb la plaça Clavé i 
venia roba en peça, llençols, tovalles i altra 
roba de la casa, però cap a finals dels seixan-
ta van orientar el negoci cap a la confecció. 
Avui regenta el negoci la tercera generació de 
la família.

El forn de pa Cal Joan de la Son (1892), als bai-
xos de la casa números 39, fou obert per Pere 
Ribera, fill del forner Joan Ribera, que deien que 
sempre s’adormia, i d’aquí ve el renom de la bo-
tiga. L’edifici actual va ser projectat per l’arqui-
tecte manresà Josep Firmat l’any 1932 i la boti-
ga destaca per la seva gran amplitud sense cap 
tipus de columnes i el terra de panot. Durant la 
segona meitat del XX van tenir molta, nomena-
da les coques de Cal Joan de la Son.  Avui regen-
ta l’establiment la família Codina.

Magatzems URMU és la contracció de les 
paraules Urgell i Muralla, que eren les dues 
entrades que tenia aquest establiment co-
mercial obert el 1940 als baixos de la casa nú-
mero 36. La família Serra de Rocafort va fun-
dar uns grans magatzems de vestir, al major i 
al detall. Actualment regenta el negoci la ter-

cera generació. Cal destacar el terra de panot 
i les columnes de ferro colat de la botiga.

farmàcia Comas
Antigament es trobava a la cantonada del 
carrer d’Urgell amb la plaça Clavé sota el nom 
de Farmàcia Balaguer. El 1926 es va traslladar 
a l’emplaçament actual, plaça Clavé número 
2. El nou establiment presentava una combi-
nació de marbre rosa que formava columnes 
coronades amb capitells de metall i fou disse-
nyat per l’arquitecte Josep Firmat. Al damunt 
unes lletres de motlle assenyalaven les ca-
racterístiques de l’establiment. Cal destacar 
el taulell, les vitrines i prestatges de l’interior, 
així com les motllures del sostre i la col·lecció 
de pots de farmàcia.

A la dècada dels setanta va passar a mans 
de Jaume Comas Gipuló i actualment la re-
genta la seva filla M. Teresa Comas Riu.

pLAÇA INfANTS
Situada al costat del portal del Planeta o del 
Carme era l’entrada de la gent que venia del 

A la dreta, Farmàcia Riu. La façana presenta tres obertures amb unes 
columnes que acaben en capitells jònics com a altres farmàcies de la 
ciutat. Al moble principal destaca, per les seves dimensions, la copa i la 
serp de la part superior

A dalt, Farmàcia Comas. La façana de l’establiment presenta una combinació 
de marbre rosa que forma columnes coronades amb capitells de metall.
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La consolidació de Manresa com una ciutat pròspera i moderna va fer que s’obrissin comerços 
molt remarcables i que disposen d’un repertori d’elements i decoracions propis dels estils 
modernista, noucentista i, posteriorment, racionalista. 
Aquesta publicació recull i posa en valor els comerços que tenen més de setanta anys 
d’activitat al Centre Històric. Són establiments emblemàtics que donen caràcter i rellevància al 
centre de la ciutat i que, en alguns casos, per la seva singularitat i valor patrimonial han estat 
protegits dins el Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Manresa. En aquesta publicació, 
els trobareu emmarcats per un requadre, al costat d’altres que, tot i no estar catalogats, són 
remarcables per la seva història o activitat.
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