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L'ENGLANTINA

W001

W001

Ús original/altres

Altres denominacions

ESTAT DE CONSERVACIÓ

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal

1. Nucli Antic i Reforma

Adreça/es

Carrer

Codi INE 081136
nº 1

del Born

Coordenades UTM x = 402325
y = 4619985

Identificació al plànol 6'
Grafisme categoria

Delimitació bé
Entorn protecció

DADES CADASTRALS Referència cadastral 2300502DG0220A0001K
Illa/Pol.

L'ENGLANTINA

23005

Parcel·la 02

Titularitat

Exterior

Bo

Interior

Bo

Situació de risc

CATALOGACIÓ
Elements

Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis i identificadors: sòcols,
els grans rètols, les columnes integrades als extrems de la façana. L'interior es protegeix
per mantenir l'estructura distributiva de l'espai, incloent-hi el mobiliari.

Entorn protecció

Per les característiques i singularitat del local no es determina un entorn específic de
protecció.

Raons
d'incorporació al
catàleg

El fet de representar un antiga farmàcia amb les característiques espaials i històriques
d'aquesta en fan una bona raó per incorporar-lo al catàleg. Igualment en destaca per la
zona on està ubicat.

Privada

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran
rehabilitació, d'acord amb el PGM

Exterior

No es permet la modificació; Manteniment dels rètols i de tots els elements artístics
originals.

Interior

Es permet la modificació respectant els valors tipològics del bé catalogat

Fotografia del bé

Plànol de localització

REGULACIÓ VIGENT

TIPOLOGIA

Instrument

Pla General de Manresa

Arquitectura comercial

Classificació

SU (Sòl urbà)

Qualificació

1. RESIDENCIAL; 1.1 Nucli antic

CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Categoria
Procedència

Tipus de bé
Classificació

Edificis

Nº inventari
Nº reg/cat

Categoria

BPU

Patrimoni arquitectònic

Nº catàleg

Data
Altres

Tipus d'intervenció

Nivell prot.

Altres intervencions És obligatòria la composició integral de l'estructura i decoració de la planta baixa, sempre
que sigui originària o bé que mantingui l'interès patrimonial (arquitectònic, social, cultural).
Quan es projecti la remodelació o canvi d'ùs d’aquests comerços, haurà de restituir-se en
cas d’haver estat modificada o clarament distorsionada, la imatge unitària de les obertures
al carrer amb tots els seus elements arquitectònics i decoratius originals. El color dels
elements de tancament, com la fusteria i persianes, tot i poder preservar els principals
trets que el personalitzen, serà harmoniós amb la resta de la façana.
En els comerços catalogats s’hauran de mantenir, tant la proporció dels forats com altres
elements decoratius originals, sigui en la façana com en el seu interior. Per aquest motiu
es mantindrà o restituirà, en el cas que hagi estat alterada, la composició original de la
façana i es preservaran els elements arquitectònics, estructurals i altres que puguin definir
la decoració original dels mateixos.

Parcial
Altrament, es mantindran els aparadors dels comerços originals catalogats encara que el
seu vol pugui contradir altres ordenances relatives al paisatge urbà.
En alguns casos per la forta personalitat del comerç catalogat o bé perquè els seus
elements decoratius a l’exterior superen la dimensió establerta en el local de planta baixa
on s’ubica, es mantindrà la composició de l'edifici existent per tal de no desvirtuar la
imatge pròpia del comerç i general de l’edifici on s’ubica. L’adequació a les normatives
sectorials relatives específicament en el camp de la seguretat (evacuació) i accessibilitat,
es resoldran de la manera més compatible amb els valors acreditats del bé catalogat. En
aquest cas qualsevol proposta plantejada haurà de ser avaluada, de manera especial, per
la Comissió Municipal del Patrimoni Cultural (CMPM)

Altres prot.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Estil i Època

Neoclassicisme; Època contemporània. Segle XIX

Cronologia

1818

Autoria
Context

Situat a la part antiga de la ciutat, dins d'un entremat de carrers amb forta tradició
comercial.

Tipologia/Elements Establiment que aprofita l'amplada de l'edifici per integrar-hi la porta d'accés a
l'establiment, dos aparadors a banda i banda d'aquesta porta i, al lateral dret, la porta
d'accés a l'immoble. A l'extrem esquerre i dret de la façana ho observem l'utilització d'unes
columnes empotrades a l'edifici.
Ús actual

Establiment

Ús original/altres

Establiment

Data impressió: 11/04/2011
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Usos permesos

Els que determina el Pla General de Manresa

Data de redacció:

1/7/2010
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Altres imatges

Data impressió: 11/04/2011
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BARBERIA DE LA PLAÇA MAJOR

Altres denominacions

Ús actual

Establiment

LOCALITZACIÓ

Ús original/altres

Establiment

Àmbit zonal

1. Nucli Antic i Reforma

Adreça/es

Carrer
Carrer

Codi INE 081136
nº 1
s/n

de Sobrerroca
del Cap del Rec

Coordenades UTM x = 402558
y = 4619970

Identificació al plànol 6'
Grafisme categoria

Delimitació bé
Entorn protecció

DADES CADASTRALS Referència cadastral 2600705DG0220A0001YQ
Illa/Pol.

26007

Parcel·la 05

Titularitat

W002

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Exterior

Bo

Interior

Bo

Situació de risc

CATALOGACIÓ

Privada

Elements

Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis i identificadors com és la
fusteria de fusta que emmarca les entrades i el tipus de vidre amb decoracions a l'àcid.
L'interior es protegeix per mantenir l'estructura distributiva de l'espai, incloent-hi el
mobiliari.

Entorn protecció

Per les característiques i singularitat del local no es determina un entorn específic de
protecció.

Raons
d'incorporació al
catàleg

El fet de representar un antic comerç amb les característiques espaials i històriques
d'aquest en fan una bona raó per incorporar-lo al catàleg, sobretot ressaltant-ne la
distribució del mobiliari i utillatge. Igualment en destaca per la zona on està ubicat.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

REGULACIÓ VIGENT

TIPOLOGIA

Instrument

Pla General de Manresa

Arquitectura comercial

Classificació

SU (Sòl urbà)

Qualificació

1. RESIDENCIAL; 1.1 Nucli antic

CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Categoria
Procedència

Tipus de bé
Classificació

Edificis

Nº inventari
Nº reg/cat

Categoria

BPU

Patrimoni arquitectònic

Nº catàleg

Data
Altres

Nivell prot.

Parcial

Altres prot.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Estil i Època

Època contemporània. Segle XIX

Cronologia

1879 (cadastre)
Situat a la part antiga de la ciutat, dins d'un entremat de carrers amb forta tradició
comercial.

Tipologia/Elements Establiment de planta quadrangular, que fa cantonada entre els carrers de Sobrerroca i
Cap del Rec. La façana és força simètrica ja que presenta a banda i banda, una porta
central feta amb fusteria i amb grans vidres amb decoracions translúcides tractades a
l'àcid. Les parets de la façana presenten grans blocs de pedra regulars. L'interior conserva
la barberia en el seu estat originari, mantenint-ne l'estructura i bona part del mobiliari antic.
Data impressió: 11/04/2011

Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran
rehabilitació, d'acord amb el PGM

Exterior

No es permet la modificació; Cal mantenir tots els valors inherents a la fusteria exterior,
així com a les característiques dels vidres esmerilats.

Interior

Es permet la modificació respectant els valors tipològics del bé catalogat; Cal preservar
tots els estris d'utillatge que configuren la personalitat de l'establiment.

Fotografia del bé

Plànol de localització

Autoria
Context

Tipus d'intervenció

Fitxes de béns arquitectònics

Pàgina 711 de 790

Altres intervencions És obligatòria la composició integral de l'estructura i decoració de la planta baixa, sempre
que sigui originària o bé que mantingui l'interès patrimonial (arquitectònic, social, cultural).
Quan es projecti la remodelació o canvi d'ùs d’aquests comerços, haurà de restituir-se en
cas d’haver estat modificada o clarament distorsionada, la imatge unitària de les obertures
al carrer amb tots els seus elements arquitectònics i decoratius originals. El color dels
elements de tancament, com la fusteria i persianes, tot i poder preservar els principals
trets que el personalitzen, serà harmoniós amb la resta de la façana.
En els comerços catalogats s’hauran de mantenir, tant la proporció dels forats com altres
elements decoratius originals, sigui en la façana com en el seu interior. Per aquest motiu
es mantindrà o restituirà, en el cas que hagi estat alterada, la composició original de la
façana i es preservaran els elements arquitectònics, estructurals i altres que puguin definir
la decoració original dels mateixos.
Altrament, es mantindran els aparadors dels comerços originals catalogats encara que el
seu vol pugui contradir altres ordenances relatives al paisatge urbà.
En alguns casos per la forta personalitat del comerç catalogat o bé perquè els seus
elements decoratius a l’exterior superen la dimensió establerta en el local de planta baixa
on s’ubica, es mantindrà la composició de l'edifici existent per tal de no desvirtuar la
imatge pròpia del comerç i general de l’edifici on s’ubica. L’adequació a les normatives
sectorials relatives específicament en el camp de la seguretat (evacuació) i accessibilitat,
es resoldran de la manera més compatible amb els valors acreditats del bé catalogat. En
aquest cas qualsevol proposta plantejada haurà de ser avaluada, de manera especial, per
la Comissió Municipal del Patrimoni Cultural (CMPM)

Data impressió: 11/04/2011

Document de caire informatiu que no conté la diligència d’aprovació definitiva.
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Usos permesos
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BARBERIA DE LA PLAÇA MAJOR
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Els que determina el Pla General de Manresa

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Descripció
complementària

La consolidació de Manresa com una ciutat pròspera i moderna determina l’aparició de
comerços molt remarcables que disposen de tot un repertori d’elements i decoracions
propis dels estils modernista, noucentista i, posteriorment, racionalista. Generalment se
situen en els baixos dels habitatges benestants de renda, en una posició central i,
clarament reflectida, en els carrers i places més comercials vinculats també a la centralitat
urbana. Són remarcables especialment les farmàcies però el repertori és molt ampli i
dispers.

Observacions
Data de redacció:

1/7/2010
Altres imatges

Data impressió: 11/04/2011
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FARMÀCIA DEL BORN
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FARMÀCIA DEL BORN

Altres denominacions

petits aparadors a banda i banda, tots ells emmarcats amb fusteria decorada amb relleus
geomètrics. A l'interior es conserva bona part del mobiliari i dels estris de farmàcia
originals.

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal

1. Nucli Antic i Reforma

Adreça/es

Carrer

Codi INE 081136
nº 30

del Born

Coordenades UTM x = 402306
y = 4620101

Identificació al plànol 6'
Grafisme categoria

Delimitació bé
Entorn protecció

DADES CADASTRALS Referència cadastral 2301304DG0220A0001PQ
Illa/Pol.

23013

W003

Parcel·la 04

Titularitat

Ús actual

Establiment

Ús original/altres

Establiment

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Exterior

Bo

Interior

Bo

Privada
Situació de risc

CATALOGACIÓ
Elements

Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis i identificadors: fusteries
de fusta, ús de fanals, pilars amb decoracions jòniques.Així mateix, es protegeix el
mobiliari interior original i els estris de farmàcia antics.

Entorn protecció

Per les característiques i singularitat del local no es determina un entorn específic de
protecció.

Raons
d'incorporació al
catàleg

El fet de representar un antiga farmàcia amb les característiques espaials i històriques
d'aquesta en fan una bona raó per incorporar-lo al catàleg, sobretot ressaltant-ne la
distribució del mobiliari. Igualment en destaca per la zona on està ubicat.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran
rehabilitació, d'acord amb el PGM

Exterior

No es permet la modificació; Manteniment dels rètols i de tots els elements artístics
originals.
Es permet la modificació respectant els valors tipològics del bé catalogat; Cal mantenir els
elements artístics i ornamentals interiors, així com el mobiliari i la utilleria

Fotografia del bé

Plànol de localització

REGULACIÓ VIGENT

TIPOLOGIA

Instrument

Pla General de Manresa

Arquitectura comercial

Interior

Classificació

SU (Sòl urbà)

Qualificació

1. RESIDENCIAL; 1.1 Nucli antic

CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Categoria
Procedència

Tipus de bé
Classificació

Edificis

Nº inventari
Nº reg/cat

Categoria

BPU

Altres intervencions És obligatòria la composició integral de l'estructura i decoració de la planta baixa, sempre
que sigui originària o bé que mantingui l'interès patrimonial (arquitectònic, social, cultural).
Quan es projecti la remodelació o canvi d'ùs d’aquests comerços, haurà de restituir-se en
cas d’haver estat modificada o clarament distorsionada, la imatge unitària de les obertures
al carrer amb tots els seus elements arquitectònics i decoratius originals. El color dels
elements de tancament, com la fusteria i persianes, tot i poder preservar els principals
trets que el personalitzen, serà harmoniós amb la resta de la façana.
En els comerços catalogats s’hauran de mantenir, tant la proporció dels forats com altres
elements decoratius originals, sigui en la façana com en el seu interior. Per aquest motiu
es mantindrà o restituirà, en el cas que hagi estat alterada, la composició original de la
façana i es preservaran els elements arquitectònics, estructurals i altres que puguin definir
la decoració original dels mateixos.

Patrimoni arquitectònic

Nº catàleg

Data
Altres

Nivell prot.

Parcial

Altres prot.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Estil i Època

Neoclassicisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1923 (cadastre)

Autoria
Context

Altrament, es mantindran els aparadors dels comerços originals catalogats encara que el
seu vol pugui contradir altres ordenances relatives al paisatge urbà.
En alguns casos per la forta personalitat del comerç catalogat o bé perquè els seus
elements decoratius a l’exterior superen la dimensió establerta en el local de planta baixa
on s’ubica, es mantindrà la composició de l'edifici existent per tal de no desvirtuar la
imatge pròpia del comerç i general de l’edifici on s’ubica. L’adequació a les normatives
sectorials relatives específicament en el camp de la seguretat (evacuació) i accessibilitat,
es resoldran de la manera més compatible amb els valors acreditats del bé catalogat. En

Situat a la part antiga de la ciutat, dins d'un entramat de carrers amb forta tradició
comercial.

Tipologia/Elements Establiment de planta rectangular, simètric amb la façana de l'edifici, ja que presenta una
obertura més gran al centre i dues laterals, la de l'esquerra és l'entrada a l'immoble mentre
que la de la dreta funciona com a aparador. Entre les tres obertures hi ha unes columnes
que acaben amb decoracions jòniques a manera de capitells. Ressalten també els fanals
metàl·lics penjats a banda i banda de l'obertura principal. Aquesta presenta una porta i dos
Data impressió: 11/04/2011
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FARMÀCIA DEL BORN
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aquest cas qualsevol proposta plantejada haurà de ser avaluada, de manera especial, per
la Comissió Municipal del Patrimoni Cultural (CMPM)
Usos permesos

Els que determina el Pla General de Manresa

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Descripció
complementària

La consolidació de Manresa com una ciutat pròspera i moderna determina l’aparició de
comerços molt remarcables que disposen de tot un repertori d’elements i decoracions
propis dels estils modernista, noucentista i, posteriorment, racionalista. Generalment se
situen en els baixos dels habitatges benestants de renda, en una posició central i,
clarament reflectida, en els carrers i places més comercials vinculats també a la centralitat
urbana. Són remarcables especialment les farmàcies però el repertori és molt ampli i
dispers.

Observacions
Data de redacció:

Altres imatges

Fotografia històrica 1982
Raquel Lacuesta

1/7/2010

Data impressió: 11/04/2011
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FARMÀCIA COMAS

Altres denominacions

Ús actual

Establiment

LOCALITZACIÓ

Ús original/altres

Establiment

Àmbit zonal

1. Nucli Antic i Reforma

Adreça/es

Plaça

Codi INE 081136
nº 2

d'Anselm Clavé

Coordenades UTM x = 402226
y = 4620053

Identificació al plànol 6'
Grafisme categoria

Delimitació bé
Entorn protecció

DADES CADASTRALS Referència cadastral 2201407DG0220A0001EQ
Illa/Pol.

22014

Parcel·la 07

Titularitat

W004

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Exterior

Bo

Interior

Bo

Situació de risc

CATALOGACIÓ

Privada

Elements

Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis i identificadors: fusteria
dels marcs de les portes i aparadors, simetria en la disposició de portes. El taulell i la
distribució interior també es protegeix, així com els estris de farmàcia antics.

Entorn protecció

Per les característiques i singularitat del local no es determina un entorn específic de
protecció.

Raons
d'incorporació al
catàleg

El fet de representar un antiga farmàcia amb les característiques espaials i històriques
d'aquesta en fan una bona raó per incorporar-lo al catàleg, sobretot ressaltant-ne la
distribució del mobiliari.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Fotografia del bé

Plànol de localització

REGULACIÓ VIGENT

TIPOLOGIA

Instrument

Pla General de Manresa

Arquitectura comercial

Classificació

SU (Sòl urbà)

Qualificació

1. RESIDENCIAL; 1.1 Nucli antic

CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Categoria
Procedència

Tipus de bé
Classificació

Edificis

Nº inventari
Nº reg/cat

Categoria

BPU

Patrimoni arquitectònic

Nº catàleg

Data
Altres

Nivell prot.

Parcial

Altres prot.

Tipus d'intervenció

Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran
rehabilitació, d'acord amb el PGM

Exterior

No es permet la modificació; Cal mantenir l'estructura compositiva de la façana, la
disposició dels aparadors així com les fusteries originals que els conformen.

Interior

Es permet la modificació respectant els valors tipològics del bé catalogat; Cal preservar
els elements tradicionals de la utilleria i material auxiliar.

Altres intervencions És obligatòria la composició integral de l'estructura i decoració de la planta baixa, sempre
que sigui originària o bé que mantingui l'interès patrimonial (arquitectònic, social, cultural).
Quan es projecti la remodelació o canvi d'ùs d’aquests comerços, haurà de restituir-se en
cas d’haver estat modificada o clarament distorsionada, la imatge unitària de les obertures
al carrer amb tots els seus elements arquitectònics i decoratius originals. El color dels
elements de tancament, com la fusteria i persianes, tot i poder preservar els principals
trets que el personalitzen, serà harmoniós amb la resta de la façana.
En els comerços catalogats s’hauran de mantenir, tant la proporció dels forats com altres
elements decoratius originals, sigui en la façana com en el seu interior. Per aquest motiu
es mantindrà o restituirà, en el cas que hagi estat alterada, la composició original de la
façana i es preservaran els elements arquitectònics, estructurals i altres que puguin definir
la decoració original dels mateixos.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Estil i Època

Neoclassicisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1928 (cadastre)

Autoria
Context

Altrament, es mantindran els aparadors dels comerços originals catalogats encara que el
seu vol pugui contradir altres ordenances relatives al paisatge urbà.
En alguns casos per la forta personalitat del comerç catalogat o bé perquè els seus
elements decoratius a l’exterior superen la dimensió establerta en el local de planta baixa
on s’ubica, es mantindrà la composició de l'edifici existent per tal de no desvirtuar la
imatge pròpia del comerç i general de l’edifici on s’ubica. L’adequació a les normatives
sectorials relatives específicament en el camp de la seguretat (evacuació) i accessibilitat,
es resoldran de la manera més compatible amb els valors acreditats del bé catalogat. En
aquest cas qualsevol proposta plantejada haurà de ser avaluada, de manera especial, per
la Comissió Municipal del Patrimoni Cultural (CMPM)

Situat a la part antiga de la ciutat, dins d'un entramat de carrers amb forta tradició
comercial.

Tipologia/Elements Establiment amb una façana simètrica, amb dos espais clarament diferenciats mitjançant
uns pilars amb plaques de marbre vermell i amb decoracions jòniques a manera de
capitell. Els dos espais presenten una porta central i, a banda i banda hi ha uns aparadors.
Tan la porta com els aparadors estan emmarcats per fusteria ornamentada. A l'interior es
conserven antics estris de farmàcia.
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Descripció
complementària

La consolidació de Manresa com una ciutat pròspera i moderna determina l’aparició de
comerços molt remarcables que disposen de tot un repertori d’elements i decoracions
propis dels estils modernista, noucentista i, posteriorment, racionalista. Generalment se
situen en els baixos dels habitatges benestants de renda, en una posició central i,
clarament reflectida, en els carrers i places més comercials vinculats també a la centralitat
urbana. Són remarcables especialment les farmàcies però el repertori és molt ampli i
dispers.

Observacions
Data de redacció:

1/7/2010

Interior del comerç
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EL CARIBÚ

Altres denominacions

l'estructura de l'edifici, que també estan recoberts de pedra natural de calcita i marbre
vermellós al sòcol. També hi destaca el rètol amb el nom de la botiga situat a la
cantonada, just al damunt de l'esmentada columna.

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal

1. Nucli Antic i Reforma

Adreça/es

Carrer
Carrer

Codi INE 081136
nº 3-5
1-3

del Born
d'Urgell

Coordenades UTM x = 402319
y = 4619998

Identificació al plànol 6'
Grafisme categoria

Delimitació bé
Entorn protecció

DADES CADASTRALS Referència cadastral 2300522DG0220A0001YQ
Illa/Pol.

23005

W005

Parcel·la 22

Titularitat

Privada

Ús actual

Establiment

Ús original/altres

Establiment

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Exterior

Bo

Façanes

Bo

Cobertes

-

Obertures

Bo

Jardins/entorn

Bo

Interior

Bo

Entorn de protecció Zona d'activitat comercial prioritària
Situació de risc

Descripció del(s) risc(os)

CATALOGACIÓ

Fotografia del bé

Plànol de localització

REGULACIÓ VIGENT

TIPOLOGIA

Instrument

Pla General de Manresa

Arquitectura comercial

Classificació

SU (Sòl urbà)

Qualificació

1. RESIDENCIAL; 1.1 Nucli antic

Entorn protecció

Per les característiques i singularitat del local no es determina un entorn específic de
protecció.

Raons
d'incorporació al
catàleg

La llarga tradició d'aquest comerç, alhora que els trets arquitectònics (estilístics i
patrimonials) que presenta fa que se'l consideri addient per rebre una protecció especial,
destacant-ne els aparadors; rètols -especialment el del Caribú / J.Morera, realitzat sobre
vidre corbat-; els elements ornamentals de forja, la zenefa-fris que emmarca tots els
baixos que ocupen l'establiment; els revestiments de marbre, així com la forma de la barra.

Tipus d'intervenció

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Categoria
Procedència

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Nº inventari
Nº reg/cat

Categoria

BPU

Data
Altres

Nivell prot.

Nº catàleg
Parcial

Exterior

Cobertes

-

Obertures

Manteniment de la forma i disposició de les obertures, així com de la proporció i encaix del
rètol en les mateixes.

Jardins / entorn

Noucentisme; XX Inici

No es permet la modificació dels elements catalogats i que corresponen als originals
Assimilació en el tractament particularitzat dels baixos, respectant tots els elements
ornamentals i estilístics

Interior

Cronologia

Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran
rehabilitació, d'acord amb el PGM

Façanes

Altres prot.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Autoria
Context

Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis i identificadors: columna i
pilars amb plaques de marbre i la decoració floral , els diversos rètols així com l'estructura
d'aparadors.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ EXISTENT

Estil i Època

Elements

Es permet la modificació respectant els valors tipològics del bé catalogat; Cal mantenir,
però, els elements de l'estructura original de l'edifici i altres, ornamentals o físics, que
singularitzen la decoració, la resta d'elements i mobiliari pot ser adequadament moficat per
tal de ser compatible amb les noves activitats futures.

Situat a la part antiga de la ciutat, dins d'un entramat de carrers amb forta tradició
comercial.

Tipologia/Elements Establiment situat al c. del Born de Manresa, que aprofita una cantonada amb el carrer
Urgell, obrint part de l'estructura i deixant una columna externa, recoberta amb plafons de
marbre, i, al capçal de la columna una decoració floral en pedra tallada a manera de
capitell. Aquesta solució arquitectònica permet a l'establiment poder gaudir d'un espai de
porxo per a grans aparadors. La resta d'aparadors està situat entre els pilars de
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Altres intervencions Quan es projecti la remodelació o canvi d'ùs d’aquest comerç, haurà de mantenir-se
exclusivament els referents arquitectònics i estilístics formals del local envers l'edifici:
forats, fris, posició i forma del rètol i altres elements decoratius.
El color dels elements de tancament s'ha de mantenir així com el rètol i la imatge gràfica
original del comerç, incloent altres elements de la decoració original (revestiments de
marbre, remats de forja en façana i fris que forma l'encintat i que relliga dues edificacions
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consecutives diferents, conformant el desenvolupament del local en cantonada. Altrament,
sota aquestes consideracions es permet el canvi d'activitat i la intervenció de reforma,
d'acord amb un futur nou ús compatible. Cal mantenir, però, la posició i forma dels
elements que singularitzen el local, sempre coherents amb els valors originals del comerç
i en harmonia amb la resta de la façana. En els comerços catalogats s’hauran de tenir
present, tant la proporció dels forats com altres elements decoratius originals, sigui en la
façana com en el seu interior. Per aquest motiu, cal respectar la composició original del
conjunt de les dues façanes a fi de preservar els elements arquitectònics, estructurals i
ornamentals. L’adequació a les normatives sectorials relatives específicament en el camp
de la seguretat (evacuació) i accessibilitat, es resoldran de la manera més compatible
amb els valors acreditats del bé catalogat. En aquest cas qualsevol proposta plantejada
haurà de ser avaluada, de manera especial, per la Comissió Municipal del Patrimoni
Cultural (CMPM)
Usos permesos

Els que determina el Pla General de Manresa

Altres imatges

Fotografia històrica 1981
Raquel Lacuesta

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Descripció
complementària

La consolidació de Manresa com una ciutat pròspera i moderna determina l’aparició de
comerços remarcables que disposen de tot un repertori d’elements i decoracions propis
dels estils modernista, noucentista i, posteriorment, racionalista. Generalment se situen en
els baixos dels habitatges benestants de renda, en una posició central i, clarament
reflectida, en els carrers i places més comercials vinculats també a la centralitat urbana.
Són remarcables especialment les farmàcies però el repertori és molt ampli i dispers i en
aquest sentit el Caribú representa l'adaptació de l'antiga Cristalleria dels Morera, en un
comerç generalístic de gran tradició al llarg dels anys i representa un dels exemples de
bon encaix entre els baixos i la resta de l'edifici, determinant una posició en cantonada,
amb un ampli accés reenfonsat iformant un aparador que s'allarga en el pla de les dues
façanes.

Observacions

Amb una periodicitat de 10 anys, es procedirà a la restauració i neteja de les façanes del
comerç catalogat, així com de la resta de l’edifici on s’ubica, mitjançant les tècniques i
productes adients per mantenir en bon estat de conservació i ornament pùblic els valors
urbanístics ambientals i estètics del comerç, de l’immoble i de la posició referent on se
situa.

Data de redacció:

1/7/2010

Data impressió: 11/04/2011

Fitxes de béns arquitectònics

Pàgina 725 de 790

Data impressió: 11/04/2011

Document de caire informatiu que no conté la diligència d’aprovació definitiva.

Fitxes de béns arquitectònics

Pàgina 726 de 790

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC,
ARQUEOLÒGIC, PALEONTOLÒGIC, GEOLÒGIC I PAISATGÍSTIC DE MANRESA

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC,
ARQUEOLÒGIC, PALEONTOLÒGIC, GEOLÒGIC I PAISATGÍSTIC DE MANRESA

EL SEÑOR

W006

Altres denominacions

ANTIC SASTRE TUNEU

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal

1. Nucli Antic i Reforma

Adreça/es

Carrer
Carrer

Codi INE 081136
nº 7
2-4

del Born
d'Urgell

Coordenades UTM x = 402318
y = 4620008

Identificació al plànol 6'
Grafisme categoria

Delimitació bé
Entorn protecció

DADES CADASTRALS Referència cadastral 2300106DG0220A0001GQ
Illa/Pol.

23001

Parcel·la 06

Titularitat

Privada

EL SEÑOR

W006

Ús actual

Establiment

Ús original/altres

Sastreria

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Exterior

Bo

Façanes

Bo

Cobertes

-

Obertures

Bo, però modificades respecte les originals del local

Jardins/entorn

-

Interior

Bo; Totalment remodelat. No queden restes de l'ornamentació original.

Entorn de protecció Zona d'activitat comercial prioritària
Situació de risc

Descripció del(s) risc(os)

CATALOGACIÓ
Elements

Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis i identificadors: grans
rètols fets de vitralls, el fanal i els elements de ferro forjat.

Entorn protecció

Per les característiques i singularitat del local no es determina un entorn específic de
protecció.

Raons
d'incorporació al
catàleg

La llarga tradició d'aquest comerç, alhora que els trets arquitectònics que presenta fa que
se'l consideri addient per rebre una consideració especial. En destaca sobretot la façana
del pis superior i la distribució dels seus aparadors.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Fotografia del bé

Plànol de localització

REGULACIÓ VIGENT

TIPOLOGIA

Instrument

Arquitectura comercial

Pla General de Manresa

Classificació

SU (Sòl urbà)

Qualificació

1. RESIDENCIAL; 1.1 Nucli antic

CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Categoria
Procedència

Tipus de bé

Patrimoni arquitectònic

Classificació

Edificis

Nº inventari
Nº reg/cat

Categoria

BPU

Nº catàleg

Data
Altres

Nivell prot.

Parcial

Altres prot.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Estil i Època

Modernista en els elements ornamentals en façana; XX Inici

Cronologia
Autoria
Context

Situat a la part antiga de la ciutat, dins d'un entramat de carrers amb forta tradició
comercial.

Tipologia/Elements Establiment situat al primer pis de l'edifici del Born, n.7. Es tracta de l'antiga sastreria
Tuneu que avui està totalment reformada però en resta l'exterior, amb tots els rètols
originals de gran qualitat i valor ja que la majoria d'ells estan fets a mode de vitrall i
muntats sobre estructures de ferro forjat originals i profusament decorades, entre les que
destaca la que suporta l'antic fanal de la cantonada.
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Tipus d'intervenció

Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran
rehabilitació, d'acord amb el PGM

Exterior

Es permet la modificació respectant els valors tipològics del bé catalogat; Cal mantenir els
elements decoratius en façana que conformen els rètols i la resta d'ornamentació, incloenthi la lluminària de braç de la cantonada.

Interior

Es permet la modificació

Altres intervencions És obligatòria la composició integral de l'estructura i decoració de la planta baixa, sempre
que sigui originària o bé que mantingui l'interès patrimonial (arquitectònic, social, cultural).
Quan es projecti la remodelació o canvi d'ùs d’aquests comerços, haurà de restituir-se en
cas d’haver estat modificada o clarament distorsionada, la imatge unitària de les obertures
al carrer amb tots els seus elements arquitectònics i decoratius originals. El color dels
elements de tancament, com la fusteria i persianes, tot i poder preservar els principals
trets que el personalitzen, serà harmoniós amb la resta de la façana.
En els comerços catalogats s’hauran de mantenir, tant la proporció dels forats com altres
elements decoratius originals, sigui en la façana com en el seu interior. Per aquest motiu
es mantindrà o restituirà, en el cas que hagi estat alterada, la composició original de la
façana i es preservaran els elements arquitectònics, estructurals i altres que puguin definir
la decoració original dels mateixos.
Altrament, es mantindran els aparadors dels comerços originals catalogats encara que el
seu vol pugui contradir altres ordenances relatives al paisatge urbà.
En alguns casos per la forta personalitat del comerç catalogat o bé perquè els seus
elements decoratius a l’exterior superen la dimensió establerta en el local de planta baixa
on s’ubica, es mantindrà la composició de l'edifici existent per tal de no desvirtuar la
imatge pròpia del comerç i general de l’edifici on s’ubica. L’adequació a les normatives
sectorials relatives específicament en el camp de la seguretat (evacuació) i accessibilitat,
Data impressió: 11/04/2011
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es resoldran de la manera més compatible amb els valors acreditats del bé catalogat. En
aquest cas qualsevol proposta plantejada haurà de ser avaluada, de manera especial, per
la Comissió Municipal del Patrimoni Cultural (CMPM)
Usos permesos

Els que determina el Pla General de Manresa

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Descripció
complementària

La consolidació de Manresa com una ciutat pròspera i moderna determina l’aparició de
comerços molt remarcables que disposen de tot un repertori d’elements i decoracions
propis dels estils modernista, noucentista i, posteriorment, racionalista. Generalment se
situen en els baixos dels habitatges benestants de renda, en una posició central i,
clarament reflectida, en els carrers i places més comercials vinculats també a la centralitat
urbana. Són remarcables especialment les farmàcies però el repertori és molt ampli i
dispers.

Inf. històrica

Fins als anys seixanta del segle X, la sastreria Tuneu fou una de les més importants de la
ciutat. Ja funcionava els primers anys del segle XX.

Primera planta del comerç

Observacions
Data de redacció:

1/7/2010
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FARMÀCIA ESTEVE

Altres denominacions

exteriors, destaquen elsrètols: el principal de la catonada fet amb forja que sobressurt de
la cantonada de la barana del balcó del primer pis, el de sobre de l'aparador, de lletres de
metall clavades a la fusta, i el de sobre de la porta, fet amb la tècnica del vitrall. L'aparador
està emmarcat per columnes fetes amb plafons de fusta on també hi continuen els
elements decoratius de forja de ferro del mateix aparador i relleus florals de fusta. La porta
queda emmarcada pels porticons exterios de fusta. Les portes i l'aparador presenten
elements decoratius de ferro forjat, especialment una sanefa, i l'aparador es corona amb
un arc de fusta mentre que la porta té a sobre un vitrall modernista amb motius florals. Els
sòcols són de plaques de pedra natural i el vidre de la porta està esmerilat amb
decoracions que simbolitzen la farmàcia i el tirador original és modernista de metall. A
l'interior hi destaquen un fris de tipus clàssic a la part superior de les parets amb els noms
dels farmacèutic de la família Esteve i els elements de fusta de tot el mobiliari (lleixes i
cadires), amb un taulell monumental, tot de caire neoclàssic. També són interessants el
primer i els segons pis, on hi havia el laboratori i el despatx de Laboratoris Esteve i el
soterrni, que té la funció de magatzem i es prolonga per sota la Plana de l'Om.

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal

1. Nucli Antic i Reforma

Adreça/es

Plana
Carrer

Codi INE 081136
nº 4
2

de l'Om
del Born

Coordenades UTM x = 402335
y = 4619989

Identificació al plànol 6'
Grafisme categoria

Delimitació bé
Entorn protecció

DADES CADASTRALS Referència cadastral 2300217DG0220A0001XQ
Illa/Pol.

23002

Parcel·la 17

Titularitat

W007

Privada

Ús actual

Establiment

Ús original/altres

Establiment

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Exterior

Bo

Interior

Bo

Situació de risc

CATALOGACIÓ

REGULACIÓ VIGENT

TIPOLOGIA

Instrument

Arquitectura comercial

Pla General de Manresa

Classificació

SU (Sòl urbà)

Qualificació

1. RESIDENCIAL; 1.1 Nucli antic

CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Categoria
Procedència

Tipus de bé
Classificació

Edificis

Nº inventari
Nº reg/cat

Categoria

BPU

Entorn protecció

Per les característiques i singularitat del local no es determina un entorn específic de
protecció.

Raons
d'incorporació al
catàleg

El fet de representar un antiga farmàcia amb les característiques espaials i històriques
d'aquesta en fan una bona raó per incorporar-lo al catàleg, sobretot ressaltant-ne la
distribució del mobiliari. Igualment en destaca per la zona on està ubicat.

Patrimoni arquitectònic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Nº catàleg
Nivell prot.

Parcial

Altres prot.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Estil i Època

Modernista en elements ornamentals; Època contemporània. Segle XIX

Cronologia

1840 per a l'edifici i l'establiment, 1897 per a la majoria dels elements decoratius exteriors i
1926 pels interiors

Autoria

Josep Esteve Seguí, farmacèutic (promotor), Josep Firmat, arquitecte, autor de la
decoració de 1926

Context

Situat a la part antiga de la ciutat, dins d'un entremat de carrers amb forta tradició
comercial.

Tipologia/Elements Establiment que fa cantonada entre el carrer Born i la Plana de l'Om. A la façana del Born
hi ha un aparador emmarcat per fusteria, mentre que la de la Plana de l'Om hi ha una
porta central amb petits aparadors a cada banda. D'entre els elements decoratius
Data impressió: 11/04/2011

Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis i identificadors: fusteries
de fusta tan als capitells de les portes com en els marcs de finestres, ús de rètols fets de
forja. Es protegeixen les portes i altres elements de mobiliari, així com els estris i
instruments tradicionals vinculats a la història de la farmàcia (pots de porcellana, etc...)

Fotografia del bé

Plànol de localització

Data
Altres

Elements
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Tipus d'intervenció

Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran
rehabilitació, d'acord amb el PGM

Exterior

No es permet la modificació; Cal mantenir l'estructura distributiva de les obertures
incloent-hi les portes, les fusteries, els rètols i la banderola.

Interior

Es permet la modificació respectant els valors tipològics del bé catalogat

Altres intervencions És obligatòria la composició integral de l'estructura i decoració de la planta baixa, sempre
que sigui originària o bé que mantingui l'interès patrimonial (arquitectònic, social, cultural).
Quan es projecti la remodelació o canvi d'ùs d’aquests comerços, haurà de restituir-se en
cas d’haver estat modificada o clarament distorsionada, la imatge unitària de les obertures
al carrer amb tots els seus elements arquitectònics i decoratius originals. El color dels
elements de tancament, com la fusteria i persianes, tot i poder preservar els principals
trets que el personalitzen, serà harmoniós amb la resta de la façana.
En els comerços catalogats s’hauran de mantenir, tant la proporció dels forats com altres
elements decoratius originals, sigui en la façana com en el seu interior. Per aquest motiu
Data impressió: 11/04/2011

Document de caire informatiu que no conté la diligència d’aprovació definitiva.
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FARMÀCIA ESTEVE
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es mantindrà o restituirà, en el cas que hagi estat alterada, la composició original de la
façana i es preservaran els elements arquitectònics, estructurals i altres que puguin definir
la decoració original dels mateixos.
Altrament, es mantindran els aparadors dels comerços originals catalogats encara que el
seu vol pugui contradir altres ordenances relatives al paisatge urbà.
En alguns casos per la forta personalitat del comerç catalogat o bé perquè els seus
elements decoratius a l’exterior superen la dimensió establerta en el local de planta baixa
on s’ubica, es mantindrà la composició de l'edifici existent per tal de no desvirtuar la
imatge pròpia del comerç i general de l’edifici on s’ubica. L’adequació a les normatives
sectorials relatives específicament en el camp de la seguretat (evacuació) i accessibilitat,
es resoldran de la manera més compatible amb els valors acreditats del bé catalogat. En
aquest cas qualsevol proposta plantejada haurà de ser avaluada, de manera especial, per
la Comissió Municipal del Patrimoni Cultural (CMPM)
Usos permesos

Els que determina el Pla General de Manresa
Fotografia històrica 1982
Raquel Lacuesta

Fotografia històrica 1982
Raquel Lacuesta

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Descripció
complementària

La consolidació de Manresa com una ciutat pròspera i moderna determina l’aparició de
comerços molt remarcables que disposen de tot un repertori d’elements i decoracions
propis dels estils modernista, noucentista i, posteriorment, racionalista. Generalment se
situen en els baixos dels habitatges benestants de renda, en una posició central i,
clarament reflectida, en els carrers i places més comercials vinculats també a la centralitat
urbana. Són remarcables especialment les farmàcies però el repertori és molt ampli i
dispers.

Inf. històrica

Tomàs Esteve i Gabanyach va arribar a Manresa procedent de Barcelona (era originari
d'Urús, a la Cerdanya) el 1787 per fer-se càrrec de la farmàcia de l'hospital de Sant
Andreu. Cap a 1840, el seu fill Tomàs Esteve i Florensa va posar la farmàcia de la Plana
de l'Om i després passà al seu net, Tomàs Esteve i Pla. Un temps després de la mort
d'aquest, sense fills varons, va adquirir la farmàcia el seu nebot Josep Esteve i Seguí el
1897 i la va restaurar. El seu fill, Antoni Esteve i Subirana, la va tornar a reformar el 1926.
Antoni Esteve és el fundador dels Laboratoris Esteve, que en un primer moment estaven
instal·lats a les plantes superiors de la farmàcia i que avui dia, amb seu a Barcelona, són
un dels grups més importants de productes farmacèutics i cosmètics del país.

Bibliografia

- BANCELLS, Consol (coord.) (2007), Farmàcies històriques de Catalunya, Angle Editorial,
Manresa.
- CARRERAS, Carles (dir.) (2006), Botigues històriques de Catalunya, Fundació Caixa de
Manresa i Angle Editorial, Manresa.
- CORNET I ARBOIX, Ramon N. (1987), «Panorama farmacèutic de la Manresa del segle
XIX», a Dovella, revista cultural de la Catalunya central, Manresa, p. 31-35.
- CORNET I ARBOIX, Ramon N. (1988), Farmàcies i farmacèutics del segle XIX a
Manresa, Obra Cultural de la Caixa d’Estalvis de Manresa, Manresa
- GASOL, Josep M. (1982), «Antoni Esteve i Subirana, In memoriam», a Miscel•lània
d’Estudis Bagencs, , Centre d’Estudis del Bages, Manresa, p. 13-23.
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Altres denominacions
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FARMÀCIA DE LA PLAÇA MAJOR

Botica de Montserrat, Farmàcia Oliveras i Ferrer (antics) i Ruyra (actual)

motius florals de guix i una pintura ovalada al·legòrica de la farmàcia; el mobiliari de fusta
ornamentat amb motius geomètrics en el que destaca l'escut de la ciutat; els llums del
taulell d'estil modernista, el taulell clàssic i el paviment hidràulic. En les lleixes de la part
més propera al sostre es conserva una gran quantitat de pots antics de ceràmica i de vidre.

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal

1. Nucli Antic i Reforma

Adreça/es

Plaça

Codi INE 081136
nº 12

Major

Coordenades UTM x = 402543
y = 4619958

Identificació al plànol 6'
Grafisme categoria

Delimitació bé
Entorn protecció

DADES CADASTRALS Referència cadastral 2500406DG0220A0001AQ
Illa/Pol.

25004

Parcel·la 06

Titularitat

Privada

W008

Ús actual

Establiment de farmàcia

Ús original/altres

Establiment

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Exterior

Bo

Interior

Bo

Situació de risc

CATALOGACIÓ
Elements

Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis i identificadors com és el
rètol i els porticons de fusta de la porta i de l'aparador.

Entorn protecció

Per les característiques i singularitat del local no es determina un entorn específic de
protecció.

Raons
d'incorporació al
catàleg

El fet de representar un antiga farmàcia amb les característiques espaials i històriques
d'aquesta en fan una bona raó per incorporar-lo al catàleg, sobretot ressaltant-ne la
distribució del mobiliari. Igualment en destaca per la zona on està ubicat.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

REGULACIÓ VIGENT

TIPOLOGIA

Instrument

Pla General de Manresa

Arquitectura comercial

Classificació

SU (Sòl urbà)

Qualificació

1. RESIDENCIAL; 1.1 Nucli antic

CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Categoria
Procedència

Tipus de bé
Classificació

Edificis

Nº inventari
Nº reg/cat

Categoria

BPU

Patrimoni arquitectònic

Nº catàleg

Data
Altres

Nivell prot.

Parcial

Altres prot.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Estil i Època

Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1886

Autoria

Maurici Augé, mestre d'obres; Francesc Morell, pintor i decorador; Sr. Solà, fuster.

Context

Situat a la part antiga de la ciutat, dins d'un entremat de carrers amb forta tradició
comercial.

Tipologia/Elements Establiment de planta rectangular en el que la façana i l'interior no s'han modificat massa.
A l'exterior destaca el gran rètol fet amb fusteria, concebut com una unitat formal amb el
de la veïna drogueria Ferrer (codi C012), del mateix propietari i una mica més antiga.
L'interior no ha patit canvis estructurals i conserva diversos elements destacables originals
que li donen unitat i valor estètic: el sostre amb motllurats prominents, un relleu amb
Data impressió: 11/04/2011

Tipus d'intervenció

Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran
rehabilitació, d'acord amb el PGM

Exterior

Es permet la modificació respectant els valors tipològics del bé catalogat; Cal mantenir el
rètol, les obertures amb les seves fusteries originals així com la disposició i forma dels
aparadors.

Interior

Es permet la modificació mantenint, però, els elements catalogats; Cal mantenir tot el
mobiliari interior, la decoració i els elements d'utilleria antics típics de la farmàcia.

Fotografia del bé

Plànol de localització
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Altres intervencions És obligatòria la composició integral de l'estructura i decoració de la planta baixa, sempre
que sigui originària o bé que mantingui l'interès patrimonial (arquitectònic, social, cultural).
Quan es projecti la remodelació o canvi d'ùs d’aquests comerços, haurà de restituir-se en
cas d’haver estat modificada o clarament distorsionada, la imatge unitària de les obertures
al carrer amb tots els seus elements arquitectònics i decoratius originals. El color dels
elements de tancament, com la fusteria i persianes, tot i poder preservar els principals
trets que el personalitzen, serà harmoniós amb la resta de la façana.
En els comerços catalogats s’hauran de mantenir, tant la proporció dels forats com altres
elements decoratius originals, sigui en la façana com en el seu interior. Per aquest motiu
es mantindrà o restituirà, en el cas que hagi estat alterada, la composició original de la
façana i es preservaran els elements arquitectònics, estructurals i altres que puguin definir
la decoració original dels mateixos.
Altrament, es mantindran els aparadors dels comerços originals catalogats encara que el
seu vol pugui contradir altres ordenances relatives al paisatge urbà.
En alguns casos per la forta personalitat del comerç catalogat o bé perquè els seus
elements decoratius a l’exterior superen la dimensió establerta en el local de planta baixa
on s’ubica, es mantindrà la composició de l'edifici existent per tal de no desvirtuar la
imatge pròpia del comerç i general de l’edifici on s’ubica. L’adequació a les normatives
sectorials relatives específicament en el camp de la seguretat (evacuació) i accessibilitat,
Data impressió: 11/04/2011
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es resoldran de la manera més compatible amb els valors acreditats del bé catalogat. En
aquest cas qualsevol proposta plantejada haurà de ser avaluada, de manera especial, per
la Comissió Municipal del Patrimoni Cultural (CMPM)
Usos permesos

Els que determina el Pla General de Manresa

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Descripció
complementària

La consolidació de Manresa com una ciutat pròspera i moderna determina l’aparició de
comerços molt remarcables que disposen de tot un repertori d’elements i decoracions
propis dels estils modernista, noucentista i, posteriorment, racionalista. Generalment se
situen en els baixos dels habitatges benestants de renda, en una posició central i,
clarament reflectida, en els carrers i places més comercials vinculats també a la centralitat
urbana. Són remarcables especialment les farmàcies però el repertori és molt ampli i
dispers.

Inf. històrica

El 1886, Àngel Ferrer, un adroguer que mantenia conflictes d'intrusisme amb els
farmacèutics, va decidir obrir una farmàcia al costat de la seva drogueria a càrrec del
llicenciat en farmàcia Ramon Oliveras. L'empresa d'Àngel Ferrer la va construir amb una
forta inversió i amb tot luxe de detalls.

Bibliografia

- BANCELLS, Consol (coord.) (2007), Farmàcies històriques de Catalunya, Angle Editorial,
Manresa.
- CORNET I ARBOIX, Ramon N. (1987), «Panorama farmacèutic de la Manresa del segle
XIX», a Dovella, revista cultural de la Catalunya central, Manresa, p. 31-35.
- CORNET I ARBOIX, Ramon N. (1988), Farmàcies i farmacèutics del segle XIX a
Manresa, Obra Cultural de la Caixa d’Estalvis de Manresa, Manresa.

Observacions

L'exterior és una continuïtat formal de la Drogueria Ferrer, codi C012.
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Altres imatges
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Altres denominacions
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FARMÀCIA ANGELINA

Farmàcia Sala (anterior)

simbolitzen la farmàcia. Els sòcols són de pedra natural. La porta, de fusta, presenta
decoracions amb corbes típiques del modernisme tardà i, a banda i banda, hi ha dos petits
aparadors en ferro amb decoracions similars. A l'interior hi destaca el mobiliari i els
diversos estris de farmàcia antics.

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal

1. Nucli Antic i Reforma

Adreça/es

Carrer
Carrer

Codi INE 081136
nº 10
2

de Sant Miquel
de les Beates

Coordenades UTM x = 402459
y = 4619962

Identificació al plànol 6'
Grafisme categoria

Delimitació bé
Entorn protecció

DADES CADASTRALS Referència cadastral 2500604DG0220A0001QQ
Illa/Pol.

25006

Parcel·la 04

Titularitat

Privada

W009

Ús actual

Establiment

Ús original/altres

Establiment

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Exterior

Bo

Interior

Bo

Situació de risc

Descripció del(s) risc(os)

CATALOGACIÓ

Fotografia del bé

Plànol de localització

Elements

Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis i identificadors: columnes
d'estil jònic, relleus farmacèutics, petits aparadors de forja a banda i banda de l'entrada
principal. Es protegeix el mobiliari interior, la fusteria, les làmpares i altres béns mobles
associats a la tradició de la farmàcia. Cal remarcar especialment la porta d'accés.

Entorn protecció

Per les característiques i singularitat del local no es determina un entorn específic de
protecció.

Raons
d'incorporació al
catàleg

El fet de representar un antiga farmàcia amb les característiques espaials i històriques
d'aquesta en fan una bona raó per incorporar-lo al catàleg, sobretot ressaltant-ne la
distribució del mobiliari. Igualment en destaca per la zona on està ubicat i la distribució
dels diversos aparadors i elements decoratius de la façana.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran
rehabilitació, d'acord amb el PGM

Arquitectura comercial

Exterior

Es permet la modificació respectant els valors tipològics del bé catalogat; Cal mantenir els
elements decoratius que presenta la façana del comerç, incloent-hi el rètol així com la
configuració i la forma dels aparadors.

CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Interior

Es permet la modificació respectant els valors tipològics del bé catalogat

Categoria
Procedència

Tipus de bé
Classificació

Edificis

Nº inventari
Nº reg/cat

Categoria

BPU

REGULACIÓ VIGENT

TIPOLOGIA

Instrument

Pla General de Manresa

Classificació

SU (Sòl urbà)

Qualificació

1. RESIDENCIAL; 1.1 Nucli antic

Patrimoni arquitectònic

Nº catàleg

Data
Altres

Nivell prot.

Parcial

Altres prot.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Estil i Època

Modernisme; Època contemporània. Segle XX

Cronologia

1901

Autoria

Alexandre Soler i March, arquitecte (dissenyador)

Context

Situat a la part antiga de la ciutat, dins d'un entremat de carrers amb forta tradició
comercial.

Tipologia/Elements Establiment de planta rectangular, que fa cantonada entre els carrers de Sant Miquel i
Beates, on obre part de l'estructura deixant una columna externa, amb un capitell neojònic, que està en consonància amb la resta d'elements que hi ha entre els aparadors:
altres pilastres que imiten l'estil jònic.Entre el capitell i l'entrada es forma un petit porxo
rectangular. A sobre de l'entrada, a la cantonada, trobem un parell d'alts relleus que
Data impressió: 11/04/2011
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Altres intervencions És obligatòria la composició integral de l'estructura i decoració de la planta baixa, sempre
que sigui originària o bé que mantingui l'interès patrimonial (arquitectònic, social, cultural).
Quan es projecti la remodelació o canvi d'ùs d’aquests comerços, haurà de restituir-se en
cas d’haver estat modificada o clarament distorsionada, la imatge unitària de les obertures
al carrer amb tots els seus elements arquitectònics i decoratius originals. El color dels
elements de tancament, com la fusteria i persianes, tot i poder preservar els principals
trets que el personalitzen, serà harmoniós amb la resta de la façana.
En els comerços catalogats s’hauran de mantenir, tant la proporció dels forats com altres
elements decoratius originals, sigui en la façana com en el seu interior. Per aquest motiu
es mantindrà o restituirà, en el cas que hagi estat alterada, la composició original de la
façana i es preservaran els elements arquitectònics, estructurals i altres que puguin definir
la decoració original dels mateixos.
Altrament, es mantindran els aparadors dels comerços originals catalogats encara que el
seu vol pugui contradir altres ordenances relatives al paisatge urbà.
En alguns casos per la forta personalitat del comerç catalogat o bé perquè els seus
elements decoratius a l’exterior superen la dimensió establerta en el local de planta baixa
on s’ubica, es mantindrà la composició de l'edifici existent per tal de no desvirtuar la
Data impressió: 11/04/2011
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FARMÀCIA ANGELINA

W009

imatge pròpia del comerç i general de l’edifici on s’ubica. L’adequació a les normatives
sectorials relatives específicament en el camp de la seguretat (evacuació) i accessibilitat,
es resoldran de la manera més compatible amb els valors acreditats del bé catalogat. En
aquest cas qualsevol proposta plantejada haurà de ser avaluada, de manera especial, per
la Comissió Municipal del Patrimoni Cultural (CMPM)
Usos permesos

Els que determina el Pla General de Manresa

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Descripció
complementària

La consolidació de Manresa com una ciutat pròspera i moderna determina l’aparició de
comerços molt remarcables que disposen de tot un repertori d’elements i decoracions
propis dels estils modernista, noucentista i, posteriorment, racionalista. Generalment se
situen en els baixos dels habitatges benestants de renda, en una posició central i,
clarament reflectida, en els carrers i places més comercials vinculats també a la centralitat
urbana. Són remarcables especialment les farmàcies però el repertori és molt ampli i
dispers.

Inf. històrica

Farmàcia de nova construcció amb el creixement de la ciutat a cavall entre els segles XIX i
XX.

Bibliografia

- BANCELLS, Consol (coord.) (2007), Farmàcies històriques de Catalunya, Angle Editorial,
Manresa.

Façana al c. de Sant Miquel

Fotografia històrica 1992
Raquel Lacuesta

Observacions
Data de redacció:

1/7/2010

Fotografia històrica 1982
Raquel Lacuesta
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LLIBRERIA ROCA

Altres denominacions

Ús actual

Establiment

LOCALITZACIÓ

Ús original/altres

Establiment

Àmbit zonal

1. Nucli Antic i Reforma

Adreça/es

Carrer

Codi INE 081136
nº 19

de Sant Miquel

Coordenades UTM x = 402472
y = 4619947

Identificació al plànol 6'
Grafisme categoria

Delimitació bé
Entorn protecció

DADES CADASTRALS Referència cadastral 2599007DG0129G0001LL
Illa/Pol.

25990

Parcel·la 07

Titularitat

W010

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Exterior

Bo

Interior

Bo

Situació de risc

CATALOGACIÓ

Privada

Elements

Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis i identificadors: fusteries
de fusta, forja de ferro a la part superior, grans aparadors.

Entorn protecció

Per les característiques i singularitat del local no es determina un entorn específic de
protecció.

Raons
d'incorporació al
catàleg

La llarga tradició d'aquest comerç, alhora que els trets arquitectònics que presenta fa que
se'l consideri addient per rebre una consideració especial, considerant-a una de les
llibreries més emblemàtiques de Manresa.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran
rehabilitació, d'acord amb el PGM

Exterior

No es permet la modificació; Cal preservar els rètols i altres elements de decoració
exterior, incloent-hi la configuració i estructura dels aparadors.

Interior

Es permet la modificació respectant els valors tipològics del bé catalogat; Cal protegir els
béns mobles tradicionals associats a la llibreria.

Fotografia del bé

Plànol de localització

REGULACIÓ VIGENT

TIPOLOGIA

Instrument

Arquitectura comercial

Pla General de Manresa

Classificació

SU (Sòl urbà)

Qualificació

1. RESIDENCIAL; 1.1 Nucli antic

CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Categoria
Procedència

Tipus de bé
Classificació

Edificis

Nº inventari
Nº reg/cat

Categoria

BPU

Patrimoni arquitectònic

Nº catàleg

Data
Altres

Nivell prot.

Parcial

Altres intervencions És obligatòria la composició integral de l'estructura i decoració de la planta baixa, sempre
que sigui originària o bé que mantingui l'interès patrimonial (arquitectònic, social, cultural).
Quan es projecti la remodelació o canvi d'ùs d’aquests comerços, haurà de restituir-se en
cas d’haver estat modificada o clarament distorsionada, la imatge unitària de les obertures
al carrer amb tots els seus elements arquitectònics i decoratius originals. El color dels
elements de tancament, com la fusteria i persianes, tot i poder preservar els principals
trets que el personalitzen, serà harmoniós amb la resta de la façana.
En els comerços catalogats s’hauran de mantenir, tant la proporció dels forats com altres
elements decoratius originals, sigui en la façana com en el seu interior. Per aquest motiu
es mantindrà o restituirà, en el cas que hagi estat alterada, la composició original de la
façana i es preservaran els elements arquitectònics, estructurals i altres que puguin definir
la decoració original dels mateixos.

Altres prot.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Estil i Època

Època contemporània. Segle XIX

Cronologia

1726, com a farmàcia i 1832, com a llibreria

Autoria
Context

Altrament, es mantindran els aparadors dels comerços originals catalogats encara que el
seu vol pugui contradir altres ordenances relatives al paisatge urbà.
En alguns casos per la forta personalitat del comerç catalogat o bé perquè els seus
elements decoratius a l’exterior superen la dimensió establerta en el local de planta baixa
on s’ubica, es mantindrà la composició de l'edifici existent per tal de no desvirtuar la
imatge pròpia del comerç i general de l’edifici on s’ubica. L’adequació a les normatives
sectorials relatives específicament en el camp de la seguretat (evacuació) i accessibilitat,
es resoldran de la manera més compatible amb els valors acreditats del bé catalogat. En
aquest cas qualsevol proposta plantejada haurà de ser avaluada, de manera especial, per
la Comissió Municipal del Patrimoni Cultural (CMPM)

Situat a la part antiga de la ciutat, dins d'un entremat de carrers amb forta tradició
comercial.

Tipologia/Elements Establiment de planta quadrangular, que fa cantonada i té simetria, les dues façanes
presenten una porta central amb aparadors a banda i banda. Ressalta la fusteria que
emmarca els aparadors, portes i el rètol. Igualment destacables són els elements de ferro
forjat que hi ha a la part superior de la botiga. La part inferior del comerç té sòcol de
marbre.
Data impressió: 11/04/2011
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LLIBRERIA ROCA
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Descripció
complementària

La consolidació de Manresa com una ciutat pròspera i moderna determina l’aparició de
comerços molt remarcables que disposen de tot un repertori d’elements i decoracions
propis dels estils modernista, noucentista i, posteriorment, racionalista. Generalment se
situen en els baixos dels habitatges benestants de renda, en una posició central i,
clarament reflectida, en els carrers i places més comercials vinculats també a la centralitat
urbana. Són remarcables especialment les farmàcies però el repertori és molt ampli i
dispers. La llibreria Roca és una de les llibreries més antigues de Catalunya

Inf. històrica

El local i la casa de la llibreria havia estat propietat de l'apotecari Salvador Pujol en
començar el segle XVIII. A la seva mort, el 1725, el va deixar en herència a la seva
neboda, casada amb l'apotecari Francesc Ribot, que hi va mantenir una apotecaria que
després passà al seu fill Francesc Miquel Ribot i als seus nets Josep i Joan Ribot. En
morir aquests es va desfer el patrimoni dels Ribot i van acabar llogant la botiga a
l'impressor Pau Roca (amb negoci des de 1824) el 1832 i la resta de l'edifici el 1836. El
besnet Francesc I. Ribot i Cots la va acabar venent a Pau Roca el 1880. és, sens dubte, la
llibreria més antiga de Manresa, especialitzada tradicionalment en llibres religiosos i en
llibres de comptes, productes que es fabricaven a la casa. La seva estètica es va fer
famosa en convertir-se en l'escenari d'una coneguda telenovel·la dels anys noranta.

Bibliografia

Altres imatges

- CARRERAS, Carles (dir.) (2006), Botigues històriques de Catalunya, Fundació Caixa de
Manresa i Angle Editorial, Manresa.
- CORNET I ARBOIX, Ramon N. (1987), «Panorama farmacèutic de la Manresa del segle
XIX», a Dovella, revista cultural de la Catalunya central, Manresa, p. 31-35.
- CORNET I ARBOIX, Ramon N. (1988), Farmàcies i farmacèutics del segle XIX a
Manresa, Obra Cultural de la Caixa d’Estalvis de Manresa, Manresa.

Observacions
Data de redacció:
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Altres denominacions

Àmbit zonal

1. Nucli Antic i Reforma

Adreça/es

Carrer

Codi INE 081136

Identificació al plànol 6'
Grafisme categoria

Delimitació bé
Entorn protecció

DADES CADASTRALS Referència cadastral 2500505DG0220A0001YQ
Parcel·la 05

Exterior

Bo

Interior

Bo

Situació de risc

Descripció del(s) risc(os)

nº 4

de Sant Miquel

Coordenades UTM x = 402498
y = 4619947

25005

W011

ESTAT DE CONSERVACIÓ

LOCALITZACIÓ

Illa/Pol.

HERBORISTERIA SAN MIGUEL

Titularitat

Privada

CATALOGACIÓ
Elements

Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis i identificadors: fusteries
de fusta, però sobretot es protegeix l'interior i la distribució espacial d'aquest.

Entorn protecció

Per les característiques i singularitat del local no es determina un entorn específic de
protecció.

Raons
d'incorporació al
catàleg

El fet de representar un antic comerç amb les característiques espaials i històriques
d'aquest en fan una bona raó per incorporar-lo al catàleg, sobretot ressaltant-ne la
distribució del mobiliari.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Fotografia del bé

Plànol de localització

REGULACIÓ VIGENT

TIPOLOGIA

Instrument

Pla General de Manresa

Arquitectura comercial

Classificació

SU (Sòl urbà)

Qualificació

1. RESIDENCIAL; 1.1 Nucli antic

CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Categoria
Procedència

Tipus de bé
Classificació

Edificis

Nº inventari
Nº reg/cat

Categoria

BPU

Patrimoni arquitectònic

Tipus d'intervenció

Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran
rehabilitació, d'acord amb el PGM

Exterior

No es permet la modificació; Cal mantenir la composició de la façana i de l'aparador així
com el rètol original del comerç.

Interior

Es permet la modificació respectant els valors tipològics del bé catalogat; Cal mantenir,
però, l'adaptació dels elements originals i que el nou comerç s'adequi al mobiliari existent.

Altres intervencions És obligatòria la composició integral de l'estructura i decoració de la planta baixa, sempre
que sigui originària o bé que mantingui l'interès patrimonial (arquitectònic, social, cultural).
Quan es projecti la remodelació o canvi d'ùs d’aquests comerços, haurà de restituir-se en
cas d’haver estat modificada o clarament distorsionada, la imatge unitària de les obertures
al carrer amb tots els seus elements arquitectònics i decoratius originals. El color dels
elements de tancament, com la fusteria i persianes, tot i poder preservar els principals
trets que el personalitzen, serà harmoniós amb la resta de la façana.
En els comerços catalogats s’hauran de mantenir, tant la proporció dels forats com altres
elements decoratius originals, sigui en la façana com en el seu interior. Per aquest motiu
es mantindrà o restituirà, en el cas que hagi estat alterada, la composició original de la
façana i es preservaran els elements arquitectònics, estructurals i altres que puguin definir
la decoració original dels mateixos.

Nº catàleg

Data
Altres

Nivell prot.

Altrament, es mantindran els aparadors dels comerços originals catalogats encara que el
seu vol pugui contradir altres ordenances relatives al paisatge urbà.
En alguns casos per la forta personalitat del comerç catalogat o bé perquè els seus
elements decoratius a l’exterior superen la dimensió establerta en el local de planta baixa
on s’ubica, es mantindrà la composició de l'edifici existent per tal de no desvirtuar la
imatge pròpia del comerç i general de l’edifici on s’ubica. L’adequació a les normatives
sectorials relatives específicament en el camp de la seguretat (evacuació) i accessibilitat,
es resoldran de la manera més compatible amb els valors acreditats del bé catalogat. En
aquest cas qualsevol proposta plantejada haurà de ser avaluada, de manera especial, per
la Comissió Municipal del Patrimoni Cultural (CMPM)

Parcial

Altres prot.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Estil i Època

XX Inici

Cronologia
Autoria
Context

Situat a la part antiga de la ciutat, dins d'un entremat de carrers amb forta tradició
comercial.

Tipologia/Elements Establiment de planta quadrangular, amb la façana feta amb plaques de pedra. L'interior
manté el taulell originari i l'estructura de magatzem. La façana té una porta a la part
esquerra i un aparador a la dreta. Tan un com l'altre estan emmarcats amb fusteria.
Ús actual

Establiment

Ús original/altres

Establiment
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Els que determina el Pla General de Manresa
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HERBORISTERIA SAN MIGUEL

W011

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Descripció
complementària

La consolidació de Manresa com una ciutat pròspera i moderna determina l’aparició de
comerços molt remarcables que disposen de tot un repertori d’elements i decoracions
propis dels estils modernista, noucentista i, posteriorment, racionalista. Generalment se
situen en els baixos dels habitatges benestants de renda, en una posició central i,
clarament reflectida, en els carrers i places més comercials vinculats també a la centralitat
urbana. Són remarcables especialment les farmàcies però el repertori és molt ampli i
dispers.

Observacions
Data de redacció:

1/7/2010

Altres imatges
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ADROGUERIA FERRER
Altres denominacions

W012

Casa Espinalt (antic) i restaurant Mos (actual)

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal

1. Nucli Antic i Reforma

Adreça/es

Plaça

Codi INE 081136
nº 13

Major

Coordenades UTM x = 402536
y = 4619953

Identificació al plànol 6'
Grafisme categoria

Delimitació bé
Entorn protecció

DADES CADASTRALS Referència cadastral 2500408DG0220A0001YQ
Illa/Pol.

25004

Parcel·la 08

Titularitat

ADROGUERIA FERRER
Ús actual

Restauració

Ús original/altres

Establiment

W012

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Exterior

Bo

Interior

Bo

Situació de risc

CATALOGACIÓ

Privada

Elements

Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis i identificadors com és la
fusteria de fusta del rètol, així com els fanals de forja (3 unitats).

Entorn protecció

Per les característiques i singularitat del local no es determina un entorn específic de
protecció.

Raons
d'incorporació al
catàleg

La llarga tradició d'aquest comerç, alhora que els trets arquitectònics que presenta fa que
se'l consideri addient per rebre una consideració especial.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran
rehabilitació, d'acord amb el PGM

Exterior

Es permet la modificació respectant els valors tipològics del bé catalogat; Cal presertvar
el rètol original, l'estructura de les obertures i les lluminàries suspeses del balcó superior.

Interior

Es permet la modificació; No queden restes originals

Fotografia del bé

Plànol de localització

REGULACIÓ VIGENT

TIPOLOGIA

Instrument

Pla General de Manresa

Arquitectura comercial

Classificació

SU (Sòl urbà)

Qualificació

1. RESIDENCIAL; 1.1 Nucli antic

CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Categoria
Procedència

Tipus de bé
Classificació

Edificis

Nº inventari
Nº reg/cat

Categoria

BPU

Patrimoni arquitectònic

Nº catàleg

Data
Altres

Tipus d'intervenció

Nivell prot.

Altres intervencions És obligatòria la composició integral de l'estructura i decoració de la planta baixa, sempre
que sigui originària o bé que mantingui l'interès patrimonial (arquitectònic, social, cultural).
Quan es projecti la remodelació o canvi d'ùs d’aquests comerços, haurà de restituir-se en
cas d’haver estat modificada o clarament distorsionada, la imatge unitària de les obertures
al carrer amb tots els seus elements arquitectònics i decoratius originals. El color dels
elements de tancament, com la fusteria i persianes, tot i poder preservar els principals
trets que el personalitzen, serà harmoniós amb la resta de la façana.
En els comerços catalogats s’hauran de mantenir, tant la proporció dels forats com altres
elements decoratius originals, sigui en la façana com en el seu interior. Per aquest motiu
es mantindrà o restituirà, en el cas que hagi estat alterada, la composició original de la
façana i es preservaran els elements arquitectònics, estructurals i altres que puguin definir
la decoració original dels mateixos.

Parcial

Altrament, es mantindran els aparadors dels comerços originals catalogats encara que el
seu vol pugui contradir altres ordenances relatives al paisatge urbà.
En alguns casos per la forta personalitat del comerç catalogat o bé perquè els seus
elements decoratius a l’exterior superen la dimensió establerta en el local de planta baixa
on s’ubica, es mantindrà la composició de l'edifici existent per tal de no desvirtuar la
imatge pròpia del comerç i general de l’edifici on s’ubica. L’adequació a les normatives
sectorials relatives específicament en el camp de la seguretat (evacuació) i accessibilitat,
es resoldran de la manera més compatible amb els valors acreditats del bé catalogat. En
aquest cas qualsevol proposta plantejada haurà de ser avaluada, de manera especial, per
la Comissió Municipal del Patrimoni Cultural (CMPM)

Altres prot.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Estil i Època

Modernisme i eclèctic; Època contemporània. Segle XIX

Cronologia

1879

Autoria
Context

Situat a la part antiga de la ciutat, dins d'un entremat de carrers amb forta tradició
comercial.

Tipologia/Elements Establiment de planta rectangular, amb un gran rètol exterior fet amb fusteria. També hi
destaquen els tres fanals amb suports de forja amb decoracions florals que pengen de la
barana de ferro dels balcó de la P1. La façana no s'ha modificat massa però, amb les
últimes intervencions, l'interior ha patit canvis, no estructurals però si de decoració i ús
dels espais.
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Usos permesos

Els que determina el Pla General de Manresa
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ARQUEOLÒGIC, PALEONTOLÒGIC, GEOLÒGIC I PAISATGÍSTIC DE MANRESA

ADROGUERIA FERRER

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC,
ARQUEOLÒGIC, PALEONTOLÒGIC, GEOLÒGIC I PAISATGÍSTIC DE MANRESA

W012

ADROGUERIA FERRER

W012

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Descripció
complementària

La consolidació de Manresa com una ciutat pròspera i moderna determina l’aparició de
comerços molt remarcables que disposen de tot un repertori d’elements i decoracions
propis dels estils modernista, noucentista i, posteriorment, racionalista. Generalment se
situen en els baixos dels habitatges benestants de renda, en una posició central i,
clarament reflectida, en els carrers i places més comercials vinculats també a la centralitat
urbana. Són remarcables especialment les farmàcies però el repertori és molt ampli i
dispers.

Inf. històrica

La drogueria fou fundada per la societat Angel Ferrer i Cia., formada entre Àngel Ferrer
(exdependent de l'establiment casat amb la vídua del primer propietari, Josep Espinalt) i
Ramon Prat (un altre exdependent). Tenien el negoci a la mateixa plaça, a la cantonada
amb el c. d'Amigant i el 1878 compraren la casa del número 13 en la que hi ha la
drogueria i el 1879 la posaren en funcionament.

Bibliografia

- BANCELLS, Consol (coord.) (2007), Farmàcies històriques de Catalunya, Angle Editorial,
Manresa.
- CORNET I ARBOIX, Ramon N. (1987), «Panorama farmacèutic de la Manresa del segle
XIX», a Dovella, revista cultural de la Catalunya central, Manresa, p. 31-35.
- CORNET I ARBOIX, Ramon N. (1988), Farmàcies i farmacèutics del segle XIX a
Manresa, Obra Cultural de la Caixa d’Estalvis de Manresa, Manresa.

Observacions

Manté una unitat formal externa amb la farmàcia Ruyra que té al costat mateix, codi C018.
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Altres imatges
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