Nova visita ciutadana de la Manresa que estem fent: ‘Entrem a
les profunditats de les Muralles de Sant Domènec i Sant
Francesc’

S’organitza una visita per conèixer el
nou col·lector de les Muralles i les
restes arqueològiques trobades
Entrem a les profunditats de les Muralles de Sant Domènec i Sant Francesc és
el títol de la visita ciutadana que s’ha organitzat per al pròxim dissabte dia 30
de gener. Es tracta d’una proposta perquè la ciutadania conegui les
profunditats de les Muralles de Sant Francesc i Sant Domènec, tant pel que fa
al nou col·lector de clavegueres com a la nova informació històrica que s’ha
trobat al subsòl.
Aquesta visita és la festa de cloenda de les obres de renovació de les voreres i
el desdoblament del torrent dels Predicadors. Per aquest motiu, la visita compta
amb el suport de les empreses que han realitzat l’obra, encapçalades pel Grup
Mas,

i

l’empresa

que

ha

realitzat

les

prospeccions

arqueològiques,

Arqueociència. També hi participa l’empresa municipal Aigües de Manresa, que
ha fet seguiment de les obres i és la responsable del manteniment de la xarxa
de clavegueres.
El grup d’espeleologia del Centre Excursionista de la Comarca del Bages
col·laborarà activament en la visita, fent de guies i cuidant-se de la part de
seguretat i il·luminació de cada grup de visita.

Recordem que podeu trobar i descarregar-vos les fotos dels actes municipals i les relacionades
amb les notes de premsa a l'adreça <http://www.ajmanresa.org/premsa/ftp> . Nom d'usuari:
premsa. Password: 010. Per tal que els tingueu a la vostra disposició, els arxius romandran en
l'esmentada adreça aproximadament duran dues setmanes.

La visita està programada pel dissabte 30 però en cas que plogui, o tan sols
que hi hagi amenaça de pluja, caldrà ajornar-la fins al pròxim dissabte 6 de
febrer. L’horari serà de 10 del matí a 2 de la tarda.
La visita tindrà tres components:
-l’itinerari per col·lector (de la Joviat al Casino o del Casino a la Joviat)
-el taller d’arqueologia (a la plaça Valldaura)
-l’animació del personatge del Maurici, creat per les Botigues de les Muralles.
La visita començarà en els centres d’acollida. Els visitants podran triar entre
dues opcions: El Centre Cultural El Casino o bé l’escola Joviat. Anant a
qualsevol d’aquests dos punts es podrà realitzar el mateix itinerari en sentit
contraris. L’única diferència és que les persones amb menys vocació
excursionista podran fer un recorregut més curt i amb menys dificultats si
comencen des de la Joviat.
En cada un dels centres d’acollida hi haurà la projecció d’un audivisual sobre
les obres realitzades i la recerca arqueològica. També hi haurà un espai per
equipar-se, amb bancs o cadires per seure per posar-se les botes d’aigua, el
casc i els impermeables. Hi haurà botes i cascos de préstec, i també es
proporcionaran lots. Es recomana als visitants que tinguin botes d’aigua i altres
equipaments, que en portin per fer més àgil aquest moment de preparació dels
visitants.
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Els centres d’acollida també disposaran d’un espai de documentació, on les
persones que arribin s’inscriuran i quan acabin la visita rebran els fulls
informatius.
A la sortida del col·lector, els grups de visitants seran conduïts per una actor
que representarà el personatge del Maurici. El Maurici és un soldat de les
antigues muralles medievals que ha aparegut de les profunditats que s’han
excavat. El personatge ha quedat molt sorprès i es pregunta el perquè de tot el
que veu. Aquest és el fil argumental del concurs de narrativa que les Botigues
de les Muralles proposa als nens i nenes que hi vulguin participar. El Maurici
mostrarà les marques i les senyalitzacions que hi ha a les Muralles de Sant
Francesc i Sant Domènec i que expliquen la història d’aquesta antiga
infraestructura, i també conduirà als visitants que no hagin passat pel taller
d’arqueologia.
El Maurici aprofitarà el viatge del centre de recepció al taller d’arqueologia de la
plaça Valldaura per explicar qui és ell, d’on ha sortit, com era la ciutat quan ell
la guardava i per presentar el concurs de redacció que ha de basar-se en el
seu personatge. També donarà el fullet de presentació del concurs.
El personatge del Maurici i el concurs de redacció és una proposta de l’eix
comercial de les Muralles, que volen utilitzar la imatge del Maurici com una
referència de la dinamització comercial d’aquest sector de Manresa. Aquest
concurs serà presentat a totes les escoles de Manresa i està pensat per
provocar visites de nens i nenes a les Muralles, acompanyats dels seus pares.
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A la plaça Valldaura, l’empresa Arqueociència, organitzarà un taller que
consistirà d’una simulació d’un terreny de prospecció arqueològica, una
exposició dels instruments de treball dels arqueòlegs i una explicació.
El taller contindrà dos sorrals: un amb una mostra de mur de torre i un segon
destinat al joc dels més joves. També contindrà una simulació fotogràfica en
què es representarà informació de les troballes i del procés constructiu.
Aquesta visita ciutadana es porta a terme per celebrar la finalització del
projecte de renovació de les Muralles de Sant Francesc i Sant Domènec i
ampliació del torrent dels Predicadors, que s’ha finançat a través del Fons
Estatal d’Inversió Local (FEIL).
Recordem que el conjunt de l’actuació responia a dos objectius estratègics:
-completar la renovació dels espais públics del nucli Antic seguint el Pla Integral
de Revitalització (PIRNA) fent visible la renovació que s’està duent a terme al
centre històric al seu perímetre urbà: a les Muralles.
-i ampliar la capacitat del torrent del torrent dels Predicadors desdoblant-lo amb
un nou col·lector.
El projecte
El projecte comprèn la urbanització de les Muralles des del carrer Jaume I fins
a l'Hotel de Pere III. Aquesta actuació també inclou la cruïlla del carrer del Cós.
La superfície total de renovació de la urbanització de les Muralles és de
5.209,10 m2.
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Al tram de la Muralla de Sant Domènec (des de la carretera de Cardona fins a
la plaça Valldaura) s’hi renova la calçada i la vorera del costat del Barri Antic. Al
tram de la plaça Valldaura fins a l’Hotel Pere III s’hi renova la calçada i les dues
voreres.
La millora de l’espai públic consisteix en la renovació de les voreres, l’ampliació
de les voreres del costat del Barri Antic i la plantació de fileres d’arbres (43
lledoners).
Aquesta intervenció permet estendre els paviments i els components
identificatius del barri antic en el perímetre del barri seguint la traça de les
Muralles. La composició de les rajoles de granit i llambordes de la plaça
Valldaura i l’entorn dels Quatre Cantons, s’estén per la vorera del costat del
Barri Antic.
A banda, el tram del Torrent dels Predicadors des de la carretera de Cardona
fins al riu Cardener, tot i que s’hi van fer actuacions importants de millora fa uns
quants anys, presenta un traçat força pla i amb moltes ziga-zagues que li fan
disminuir la seva capacitat de desguàs i provoca, en episodis de pluja molt
intensa, inundacions en els baixos d’algunes edificacions.
La proposta per millorar aquesta situació consisteix en desdoblar el torrent dels
Predicadors a partir del carrer del Cós. El conducte actual passa per l’interior
de diferents illes del sector. El nou conducte de desdoblament passa pel mig de
la calçada de les Muralles. Entre la carretera Cardona i plaça Valldaura es
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renova i amplia la claveguera actual –que recull les aigües provinents de la
plaça Infants i la Muralla del Carme.
El conducte s’ha fet amb peces de formigó prefabricades que formen un tub
quadrat, de 2,5 metres d’amplada per 2 metres d’alçada. En els laterals hi ha
un conducte a cada cantó que recollirà les aigües dels edificis i carrers propers.
El pressupost de la intervenció des del carrer Jaume I fins al carrer Era d'en
Coma és de 2.465.180 €. La intervenció des del carrer Era d'en Coma fins al
carrer Apotecari ha anat a càrrec d'Aigües de Manresa amb un pressupost de
418.000 euros. La prolongació del nou col·lector pel carrer Apotecari fins al riu
Cardener és previst que sigui executada durant el 2010 amb un pressupost de
459.000 euros.
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ENTREM A LES PROFUNDITATS DE LES MURALLES DE SANT
FRANCESC I SANT DOMÈNEC
Les muralles de Sant Domènec i Sant Francesc han canviat. Aquests dos vials
s’han sotmès a una transformació per fora i per dins molt important.
Per fer aquest canvi, un dels principals eixos viaris de la ciutat ha hagut d’estar
en obres durant nou mesos, i s’han hagut d’establir diferents talls de circulació
entre la carretera de Cardona i l’Hotel Pere III.
El cost de l’obra ha estat de gairebé tres milions d’euros: dos i mig han estat
aportats per l’Ajuntament de Manresa per mitjà del Fons d’Estatal d’Inversió
Local; l’altre mig milió ha estat sufragats per l’empresa municipal Aigües de
Manresa.
Aquesta actuació s’ha fet en dos àmbits: l’espai públic de les muralles i al
col·lector del torrent dels Predicadors.
Renovació externa
Les obres que s’han fet a la part visible de les muralles han consistit en la
renovació dels espais públics seguint el Pla Integral de Revitalització del Nucli
Antic (PIRNA). L’objectiu és fer més ampla i còmoda la circulació de vianants
pel Nucli Antic i relligar i donar coherència a la imatge dels seus paviments, de
manera que el vianant noti que entra al centre històric de la ciutat.
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Més concrteament, la millora de l’espai públic s’ha traduït en la renovació de les
voreres del costat oposat al barri Antic i en l’ampliació de les voreres del costat
del Barri Antic, on també s’ha col·locat arbrat. Del tram de la Muralla de Sant
Domènec (des de la carretera de Cardona fins a la plaça Valldaura) se n’ha
renovat la calçada i la vorera del costat del Barri Antic. Del tram de la plaça
Valldaura fins a l’Hotel Pere III se n’ha renovat la calçada i les dues voreres.
Torrent dels Predicadors
La intervenció al subsòl de les muralles s’ha fet per ampliar la capacitat del
torrent dels Predicadors, que s’ha desdoblat amb la construcció d’un nou
col·lector.
El torrent dels Predicadors forma part de la xarxa bàsica de clavegueres de
Manresa. Els altres torrents són el de Sant Ignasi, el de la Creu del Tort i el de
Sant Pau. Tots tres estan connectats al col·lector que porta l’aigua a la
Depuradora, on es neteja abans d’abocar-la al riu Cardener.
El tram del torrent dels predicadors que va de la carretera de Cardona al carrer
del Cós s’havia rehabilitat el 1999 i es trobava en bones condicions de
construcció. Amb tot, les característiques d’aquest tram –és massa planer en
alguns trams i fa massa ziga-zagues– en fan disminuir la capacitat. Per això, en
moments

de

pluja

intensa

s’inundaven

els

baixos

d’algunes

cases,

especialment en el tram de creuament del carrer del cos (que és on hi ha
menys desnivell).
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Les fortes pluges del 19 de setembre del 2008 van posar de manifest aquest
problema i la necessitat de fer-hi una intervenció urgent.
La solució que s’ha adoptat ha estat desdoblar el torrent dels Predicadors a
partir del carrer del Cos. Un conducte circula, com fins ara, per l’interior de
diferents illes del sector; i el nou conducte passa pel mig de la calçada de les
Muralles.
D’altra banda, entre la carretera Cardona i la plaça Valldaura s’ha renovat i
ampliat la claveguera actual –que recull les aigües provinents de la plaça
Infants i la Muralla del Carme.

Procés de l’obra
El conducte principal del col·lector s’ha muntat amb peces de formigó
prefabricades que formen un calaix rectangular de 2,5 metres d’amplada per 2
metres d’alçada. Als dos costats d’aquest calaix, s’hi han instal·lat dos
conductes més petits que recullen les aigües dels edificis i carrers propers i
puntualment l’aboquen al calaix principal.
Un dels reptes més destacats que s’ha hagut de superar per construir el
col·lector ha estat haver d’excavar a una profunditat de 4 metres enmig
d’edificacions de mes de quatre pisos d’alçada.
Per garantir l’estabilitat dels edificis de cada costat de la muralla de Sant
Francesc, s’han instal·lat micropilots allà on el terreny ho requeria. Els
micropilots són uns tubs de formigó armat de trenta-cinc centímetres de
diàmetre que s’instal·len en fileres i fan de pantalla protectora i impedeixen que
l’excavació provoqui moviments de terres a sota de les edificacions.
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Pel que fa a l’excavació, en els llocs on hi ha roca dura, s’ha dut a terme amb
una rasadora de gran tonatge. Darrera d’aquesta màquina, una excavadora
recollia la pedra trencada. En els trams on no hi ha pedra, els micropilots fan de
contenció perquè no caiguin les terres que estan més enllà de la filera de la
rasa.
Per col·locar les peces de formigó, s’ha fet servir una grua capaç de moure
amb precisió marcs de formigó de 10.000 quilos. Posteriorment un toro de gran
tonatge col·locava cada marc al seu lloc des de dins de la mateixa rasa.
Restes arqueològiques
Les obres s’han dut a terme als vials que porten per nom muralla de Sant
Domènec i muralla Sant Francesc. Un nom com aquest ja feia preveure que les
obres podrien aportar informació nova sobre les muralles que envoltaven la
Manresa medieval.
Per aquest motiu, es va encarregar a l’empresa Arqueociència que fes un
estudi arqueològic coincidint amb l’inici de les obres.
L’estudi ha permès identificar dos portals de la muralla del segle XIV: el
d’Urgell, situat davant de la plaça Valldaura, i el de Sant Francesc, que és a la
cruïlla entre el carrer Sant Francesc i la Muralla. També s’ha trobat tres
bestorres, que eren unes torres de defensa que no formaven part de cap portal.
Dues s’han localitzat al sector de les Barreres i una altra, a la muralla de de
sant Domènec.
A partir de la informació extreta, ens podem imaginar com era la façana de
ponent de la Manresa del segle XIV. Com que era un dels costats en què no hi
havia obstacles naturals, la ciutat va haver de protegir-se dels seus possibles
enemics a través d’impediments artificials construïts per l’home. La muralla
n’era un però també es va construir un fossat d’uns tres metres de profunditat
que anava paral·lel a la muralla, a una distància d’uns 6 o 8 metres. Els portals
i les bestorres sobresortien de la muralla i estaven situades a uns 3 o 4 metres
de distància del fossat.
Les restes arqueològiques que s’han trobat corresponen precisament a
aquestes construccions que sobresortien més de la muralla. En aquest frontal
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de muralla, n’hi havia a cada 35 metres de distància com a màxim. D’aquesta
manera es donava més solidesa a l’estructura del mur i es podien tenir més
puts de defensa i control.
Els portals que s’han identificat es troben en dos vials que en l’època medieval
ja concentraven un important flux de trànsit de persones i vehicles: la muralla
de Sant Francesc, en el cas del portal de sant Francesc; i el començament del
carrer del Cós, en el cas del portal d’Urgell
Davant del portal de la plaça Valldaura hi havia un petit pont que salvava el
desnivell del fossat. Aquest pont s'enderrocà a mitjans de segle XV i es va
substituir per un terraplè que permetia el pas per sobre i tallava la continuïtat
del fossat. Pel que fa a la zona del portal de Sant Francesc, a finals de segle
XVI o principis de segle XVII es féu una important reforma que consistí en la
disposició d'un paviment empedrat. (cal posar-lo, aquest paràgraf??)
Com ja hem dit, tret dels portals i les bestorres no s’ha trobat cap més resta de
la muralla que ens permeti dibuixar amb certesa el seu traçat complet. Amb tot,
podria ben ser que el tram entre el carrer Jaume I i la plaça Valldaura coincidís
amb l’alineació de les edificacions actuals, que són hereves de les
construccions que es devien fer aprofitant o substituint el mur medieval. En
canvi, des de la plaça Valldaura fins al carrer Sant Francesc, ja sabem que no
es conserva la mateixa alineació perquè, probablement, la muralla transcorria
sota la nova vorera.
En la major part dels casos, el descobriment de restes ha obligat a modificar el
traçat del col·lector per no esborrar les proves de la muralla medieval. En un sol
cas, ha calgut retirar una part del mur i recol·locar després les peces de pedra
en el mateix indret. La base de la torre que es va trobar davant dels Quatre
Cantons estava situada just damunt de l’únic espai per on podia passar el
col·lector. Va caldre desmuntar-la parcialment per poder-hi encabir el col·lector.
Les pedres que es van desmuntar es van apilar posteriorment i s’han deixat en
el mateix emplaçament.
Totes les restes que s’han trobat, s’han protegit amb una cobertura geotèxtil i
han quedat soterrades de nou.
Les herències de l’obra

Recordem que podeu trobar i descarregar-vos les fotos dels actes municipals i les relacionades
amb les notes de premsa a l'adreça <http://www.ajmanresa.org/premsa/ftp> . Nom d'usuari:
premsa. Password: 010. Per tal que els tingueu a la vostra disposició, els arxius romandran en
l'esmentada adreça aproximadament duran dues setmanes.

La coincidència de muralla medieval i torrent no és una casualitat. Les antigues
muralles es construïen seguint el traçat de torrents o rius per reforçar i la
protecció del mur.
En canvi, avui Manresa ha de canalitzar correctament els seus torrents i
convertir els espais públics de tot el perímetre del barri històric en zones
arbrades i còmodes per als vianants.
El descobriment de trams de muralla medieval, ha reforçat un dels objectius
que es perseguien: que els vianants visualitzin que travessant la Muralla de
Sant Domènec o de Sant Francesc entren al centre històric de Manresa.
Prèviament a les obres d’excavació es confiava aconseguir aquest efecte a
través de la pavimentació més dominant en el barri antic. Ara sabem que també
podem aconseguir-ho amb les referències històriques.
Abans de les obres, a les Muralles de Sant Domènec i Sant Francesc no hi
havia cap element visual que relacionés aquests vials amb les antigues
muralles de la ciutat. Molts passavolants no sabien perquè aquesta carrer rep
el nom de “Muralla”.
A través d’unes marques al paviment, ara podem saber els llocs on hi havia
parts de l’antiga muralla. A prop de cada una d’aquestes marques hi tenim uns
panells informatius que expliquen la funció d’aquestes estructures medievals i
el seu context històric.
Una altra de les herències que ens deixen les obres que s’han fet és
l’agrupació dels comerços d’aquests dos vials. L’afectació de les obres ha
conduït els responsables dels comerços a cooperar entre ells. Aquests
comerciants volen que aquesta cooperació no s’acabi amb les obres.
Continuaran unint esforços per dinamitzar l’eix comercial de les muralles. Un
dels fruïts d’aquesta col·laboració és la creació d’un personatge: el Maurici. El
Maurici és un guarda de les antigues muralles que pren vida en unes muralles
del segle XIX (XXI) que no estan pensades per separar. Just al contrari: són
punt de trobada de persones.
En format de títols:

Recordem que podeu trobar i descarregar-vos les fotos dels actes municipals i les relacionades
amb les notes de premsa a l'adreça <http://www.ajmanresa.org/premsa/ftp> . Nom d'usuari:
premsa. Password: 010. Per tal que els tingueu a la vostra disposició, els arxius romandran en
l'esmentada adreça aproximadament duran dues setmanes.

Les empreses o entitats que han participat en l’obra i en la visita ciutadana són:

Promotors de l’obra:
- Ajuntament de Manresa
- Aigües de Manresa
Executant l’obra:
- Grup Mas
Recerca arqueòlgica
- Arqueociència
Animació de la visita:
- Eix Comercial de les Muralles
En l’obra hi han treballat xx treballadors de la construcció i 6 tècnics.
El cost de l’obra ha estat 2.883.180 euros
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