
Què tenen en comú la farmàcia
Riu (1929), Cal Joan de la Son
(1892), La Casa del Bacallà (1923)
i la barberia de la plaça Major
(1899)? Que són comerços «em-
blemàtics», alguns més que cen-
tenaris, i que, juntament amb set-
ze establiments més del Centre
Històric de la capital del Bages,
formen part d’un nou itinerari per
mostrar el patrimoni comercial de
la ciutat. La ruta guiada, a càrrec
de l’historiador Francesc Comas,
s’estrenarà demà (19 h) coincidint
amb el Dia Internacional dels Mu-
seus i la celebració de l’ExpoBa-
ges. Aquest itinerari, pendent de
la pluja, és la principal novetat
d’un programa que obre al públic
les portes dels museus de la ciutat
i que inclourà, també, dos itinera-
ris més: un recorregut per les es-
cultures de Ramon Oms en com-
panyia de l’artista, i un segon cen-
trat en els escenaris de la Manresa
d’abans i de després del 1939.

La vintena de comerços que
formen part del nou  itinerari   pre-
senten dos «perfils», com explica-
va ahir Pere Gassó, comissionat
del Centre Històric. D’una banda,
els que gaudeixen de protecció
patrimonial (en una iniciativa
pionera al país, de la regidoria de
Cultura), com L’Englantina, els
Magatzems Jorba i la farmàcia Es-
teve (en total, 12 establiments), i
els que s’han incorporat  a la ruta
per la seva «singularitat» (8 més),
com Cal Joan de la Son (el forn del
carrer d’Urgell), la joguineria Valls
i la reparació de calçats Giralt al
carrer del Born, un establi-
ment en una antiga porteria

que, per als més joves, ja és ara un
vestigi del passat.  L’eix de la vi-
sita  se situa majoritàriament
del carrer d’Urgell a la plaça
Major i la  intenció, explica-
va Gassó, és que si les  visi-
tes guiades previstes (la de
demà i tres més, els dies 24
i 25 de maig) tenen una bona
acollida en un futur passin a
formar part de l’oferta d’itineraris
turístics de la ciutat. Per a Gassó,
aquesta nova ruta patrimonial se
suma a les diferents iniciatives
pensades per «revitalizar» una
zona de la ciutat en «declivi» en els
darrers anys. 

L’itinerari tindrà el seu opuscle,
que signa Francesc Comas, i que es
presentarà el 5 de juny (19
h), a l’Espai 1522.

SUSANA PAZ MANRESA
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CINEMA
Els cinemes de Manresa, La Seu i
Abrera estrenen avui «Hellboy»,
en una nova versió que signa
Neil Marshall 45

Exposicions Dia Internacional dels Museus

40

Un passeig per comerços emblemàtics
Manresa estrena demà un itinerari guiat per una vintena d’establiments del Centre Històric, de Valldaura a la plaça Major
VISITA GUIADA

Comerços emblemàtics al centre històric

Lloc: inici a l’oficina de turisme (plaça Major,
10. Manresa). Dia i hora: dissabte, 19 h.
Preu: visita guiada gratuïta. També els dies 24
de maig (19 h) i 25 de maig (11 i 19 h) amb ins-
cripció a www.manresaturisme.cat

OSCAR BAYONA

D’esquerra a dreta, ahir, Pere Gassó (comissionat), Mete Codinach (la Seu), Josep
Biosca (Museu de Geologia), Anna Crespo (regidora de Cultura), Francesc Vilà  (Museu
Comarcal), Albert Tulleuda (Turisme i Fires) i Eudald Serra (Museu de la Tècnica)

PORTES OBERTES
Museu Comarcal: parcial-
ment tancat per obres, es podrà
visitar el recull de peces Petit
Museu; i 1939. L’abans i el des-
prés, a la sala del Claustre i la
sala d’Antoni Viladomat: avui, de
10 a 14; demà, de 10 a 14 i de 17 a
20; diumenge, de 10 a 14 h). 
Museu de la Tècnica: avui, de
10 a 14 h; diumenge, de 10 a 14 h.
Museu del santuari de la
Cova: demà, de 10 a 13, amb l’es-
pai renovat de l’antiga sagristia i
la projecció del documental so-
bre la vida de Sant Ignasi.
Carrer del Balç: demà, de 10
a 14 h i de 17 a 20 h; diumenge,

de 10 a 14 h. Gratuït a la ma-
queta i carrer medie-

val.
Museu de
Geologia Va-
lentí Masachs:
diumenge, d’11
a 14 h. Amb «Fa-
bricat amb mine-

rals de Catalunya»
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ELS 20 COMERÇOS
Magatzems Urmu (1940)
Cal Joan de la Son (1982)
Farmàcia Comas (1926)
Comestibles Comallonga (1951)
Joguines Valls (1889)
Farmàcia Riu (1929)
Calçats Giralt (1933)
Señor (antiga sastreria Tuneu, principi
del segle XX)
El Caribú (1941)
L’Englantina (1916)
Farmàcia Esteve (1824)
Farmàcia Sala (1901)
La Casa del Bacallà (1923)
Llibreria Roca (1824)
Herboristeria Sant Miquel (1919)
Drogueria Ferrer (1879) i Farmàcia
Ferrer (1886)
Barberia de la plaça Major (1889)
Farmàcia Trapé (1862)
Farmàcia Alier (1913)
Magatzems Jorba (1936)


