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La fàbrica del Remei de Pau Miralda i Cia.1
L’any 1817 Ignasi March i Coma, per pagar 8.000 lliures de diferents llegats que havien
fet els seus pares, va vendre quatre cases semiderruïdes al costat de l’Hospital i al barri
del Remei i una peça de terra de regadiu. L’únic postor va ser Manel Torrents, soci de
Pau Miralda i Cia., que va comprar les cases per 4.223 lliures i les va transformar en una
fàbrica. Pau Miralda i Cia. en va ser el propietari fins al 1871, després de diferents
processos que s’expliquen breument a continuació.
Aquesta era una fàbrica que no tenia cap aprofitament hidràulic i que durant el primer
terç del segle XIX va estar relacionada amb la gran fàbrica dels Panyos2 construïda al riu
Cardener. En el moment que aquella va començar a ser arrendada a diversos fabricants,
va passar el mateix amb aquesta fàbrica. Així el 22 d’abril de 1847 es va fundar la societat
Cristobal Torra i Cia. de Manresa, amb un capital de 24.000 duros dividit en nou accions
de 2.666,66 duros, destinada a elaborar teixits de cotó de diverses classes durant set
anys3. Aquest societat va arrendar la fàbrica del Remei aquest mateix any.
Els socis eren Cristòfor Torra, Joan Torrents Miralda i Maurici Torra de Manresa,
Domènec Ramis, Joan Jaumeandreu i Llogari Serra de Barcelona, Joan Armans Aguilar
de Burgos i José de Arabio Torre de Haro. L’any 1850 la fàbrica tenia nou telers senzills,
quaranta-dos de compostos i trenta-un jacquard.

El 19 de desembre de 1853 prenia el relleu Fortuny i Cia que havia de durar quatre anys
i estava formada per Joan Torrents Miralda, Pere Fortuny i Joan Ramon Campaner,
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Informació extreta de SOCIOLOGIA DE LA INDUSTRIALITZACIÓ. DE LA SEDA AL COTÓ A LA CATALUNYA CENTRAL
(SEGLES XVIII-XIX).
2
Que la llana no era una bona opció es dedueix de la decisió dels socis de Pau Miralda —sobretot dels Torrents que
eren els majoritaris— l’any 1844, quan el 16 d’abril en escriptura privada van decidir constituir La Manresana per
dedicar-se a la filatura i teixits de cotó No en sabem el capital, però a l’inventari de Pau Torrents Miralda, germà del
Joan que era l’hereu, consta que tenia invertides 75.000 lliures a la societat que filava a la fàbrica dels Panyos i teixia
a la fàbrica no hidràulica del Remei, al costat del torrent de Sant Ignasi.
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L’any 1810, Cristòfol Torra, tintorer de seda, i Josep Jaumeandreu, perxer, formaven una societat “per especular en
qualsevol tipus de gèneres”. L’any 1829, Cristòfol Torra, veler, fill d’un altre Cristòfol Torra, passava l’examen de
mestre veler. I l’any 1847 formava una societat amb altres nou socis per fe funcionar una fàbrica de teixits al Remei,
propietat de Pau Miralda i Cia. El capital era de 45.000 lliures i entre ell i el seu fill, Maurici Torra Cornet, aportaven
10.000 lliures.
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natural de Palma i veí de Barcelona, representant a Josep Genescar de Barcelona. El
capital de la societat era de 9.000 duros. Si ningú tenia cura del dipòsit de Barcelona ho
faria Francesc Fortuny Subirà.
L’any 1853 es va prendre una decisió important. A la societat Pau Miralda i Cia. només li
quedava la fàbrica dels Panyos i la del Remei; el soci majoritari amb més de la meitat de
les accions era Joan Torrents i Miralda i els arrendaments continuats havien provocat
que els socis de la vella societat ja no participessin de forma col·lectiva en la fabricació.
Era del tot lògic que, més tard o més d’hora, es procedís a liquidar la societat i a vendre
tots els actius. Es va acordar que es liquidaria quan acabessin els compromisos, el 16
d’abril de 1857.
El 10 de juliol de 1857 els socis de la societat (Carme Casademunt, vídua de Pau Torrents,
Agnès Torrents, Joan Torrents i Miralda, Josep Badia Dardet, Llogari Serra, Estanislau
Font, prevere, i Maria Solernou) venien a Pere Fortuny i Subirà, natural i veí de Manresa
(gendre de Joan Torrents Miralda), i en representació de Fortuny i Cia., la maquinària i
alguns efectes per 17.855 duros (33.478 lliures).
El 15 de desembre de 1857 es refundava la societat amb un capital de 44.000 duros, va
entrar-hi Llogari Serra de Barcelona i sabem que feien funcionar una part de la fàbrica
gran i la fàbrica del Remei per la qual pagaven 400 lliures.
El nom es mantenia i Pere Fortuny Subirà era qui feia treballar la fàbrica. L’any 1863 es
va retirar Josep Genescà, encara que una part del capital d’aquest era de Raimon
Fuentes (3.593 duros) que continuava a la societat i l’any 1864 es va posar en liquidació
a causa dels mals resultats obtinguts. La maquinària de filar es va vendre a José Roses i
Cia. per 7.500 lliures i els telers a Antoni Vila per 1.875. L’any 1872 es va tancar la
liquidació.
El 12 de novembre de 1865 va sortir l’anunci de la venda de la fàbrica i fou adjudicada a
Manel Portabella Cantarell, propietari i comerciant de Manresa, de 52 anys, per 117.727
lliures. Portabella era de la nova generació de fabricants que van aparèixer a la segona
meitat del segle.
En el procés de liquidació dels béns de Pau Miralda i Cia., l’1 de
setembre de 1871 es va procedir a la venda de la fàbrica del Remei
a favor de Domènec Sanromà Martí, comerciant de Barcelona, per
6.075 duros. S’hi ubicaria la fàbrica Rafecas4 i Sanromà5.
Rafecas, Sanromà i Cia. era propietat de Augusto Rafecas i Domingo
Sanromà, empresa domiciliada al Portal de l’Àngel núm. 16 de
Barcelona.
Joan Rafecas Puig. Fill
d’August Rafecas.

4

De Barcelona

5

De Sant Gervasi
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Per tenir una idea de la importància de la fàbrica del Remei, podem dir que al 1876 la
majoria de les fàbriques manresanes no superava els 200 obrers. La fàbrica Gallifa del
Pont Vell ocupava 200 obrers, la fàbrica Gallifa de Roques de Sant Pau 80 obrers, la
fàbrica Panyos de Manel Portabella 260 obrers, la fàbrica del Remei de Rafecas, Sanromà
i Cia 200 obrers, el tissatge de Fills de Jaume Ricart 120 obrers, la fàbrica d’Els Comdals
160 obrers, Cal Serrano 200 obrers,.. En total els obrers de les fàbriques cotoneres
manresanes sumaven 2.065, una xifra en la que mancaven algunes fàbriques i obradors
artesanals, de manera que es podria augmentar la població obrera cotonera fins als
2.500 obrers per una població de 18.979 habitants (1887).

Factura de Rafecas, Sanromà i Cia. 1884

3
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El 8 de maig del 1888 es va vendre la fàbrica6 a les senyores Emma Lagasse y Courtille i
Josefa Antonia Escolano y de la Peña, dins el procés de liquidació a instància dels hereus
dels fundadors de la societat Rafecas, Sanromà i Cia., ambdós difunts.
De fet, qui compra és l’ordre de Maria reparadora, tal com es dedueix dels arxius se
l’ordre. Segons es diu la compra es va fer el 27 d’abril de 1888:
29 juin. Fondation
Saint-Ignace
à
Manrèse
(Espagne). Mgr J.
Morgades y Gili,
évêque de Vich,
avait
favorablement reçu
les Réparatrices à
Barcelone en 1880;
en octobre 1887 il
leur propose de
s'établir à Manrèse.
Les Jésuites qui
avaient là une
maison
de
troisième
probation,
se
montrent
coopératifs. M. du
Perpétuel Secours,
supérieure
provinciale, signe le
contrat
d'achat
d'un couvent le 27
avril
1888.
Ouverture officielle,
Segona Superiora General (de 1878 a 1913), Maria del Sant Maurici que va decidir fundar
el convent de Manresa.
29 juin; supérieure,
Marie
d'Agreda.
Bientôt y serait aménagé, pour les régions septentrionales de l'Espagne, un noviciat presque toujours
largement rempli (jusqu'en 1927).

6

La Fàbrica del Remei constava en aquest moment de:
Casa planta baja y 2 pisos altos teniendo cuatro balcones de fachada y estando dividido el segundo piso en
dos.
Contiguo a la casa y en comunicación con ésta existe además una gran fàbrica que se compone de 3
cuadras iguales de 60 palmos de ancho por 240 de largo.
Luego otro local de 1 piso.
Al lado derecho de éste entrando rn él existe otro local que estaba destinado a depósito y almacenes.
Contiguo a este local otro que servia para taller con un pequeño piso encima.
Dos cobertizos uno a cada lado del portal, para entrada y salida de carros, en medio de cuyas cubiertas se
halla un gran patio.
Un huerto con dos grandes algibes.
Superficie de 245.000 palmos cuadrados.
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Perills per a l’edifici. 1909 Setmana Tràgica. Els revolucionaris van amenaçar de cremar
el Casino de Juventud carlista, la casa de Prudencio Comellas i altres edificis públics
desprotegits. També es van produir enfrontaments a la Baixada del Pòpul i al Passatge
Església del Convent. Pintures obra de l’artista manresà Francesc Morell.
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Estampes 1908

dels Amics. S’inicià aleshores una treva que aprofitaren els responsables de l’ordre per
reforçar les seves posicions. El cap de vigilància nocturna de l’Ajuntament i sometenista,
Salvador Arderiu, amb d’altres membres del cos que feien guàrdia a la plaça Cots per tal

Enderroc de l’Església de les Reparadores. 1975

de vigilar els convents de les Reparadores i de Casa Caritat es van enfrontar a un grup
de revolucionaris als que van poder dissoldre a l’alçada de Puigterrà de Dalt. Mentre, els
bombers, protegits per soldats i sometenistes i increpats per les masses (tres van
resultar ferits) intentaven apagar els incendis del Convent de l’Ensenyament a Sant
6
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Francesc, una part del qual es va salvar, però no així el de la plaça Montserrat i de les
Caputxines.

Exercicis espirituals 1958

Exercicis espirituals 1947
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1910. Sebastià Casanovas. Mestre i anarquista manresà, al 1910 era president del grup
àcrata Humanidad Libre, de Manresa. Anteriorment havia estat mestre a l’Ateneu Obrer
Manresà. A l’agost de 1910 va ser detingut sota l’acusació d’haver provocat una explosió
amb dinamita contra el convent de les Monges Reparadores de Manresa. Va ser
processat7.
El 30 de desembre de 1910 la societat Industria, representada per William Johannes
Alphons Richard Richardson Bennernagel, funcionari holandès, compra el convent,
operació que es duu a terme a València. Total 3.824 m2.
El 27 de juny de 1912, la societat Industria fa una agrupació de

dues finques

confrontants i signa una hipoteca com a garantia d’una emissió d’obligacions a 45 anys
al 4%.
Imatge que corresponia al Convent de les Reparadores. Actualment a la Seu.

Durant la guerra les monges van abandonar el convent, passant a ser aquest el Casal de
la Vellesa. Abril del 1938: entra en funcionament l’Hospital base. El dia 5, arribaven en
destinació a l’Hospital Sant Andreu 200 ferits de guerra. Dos dies abans les tropes
franquistes havien ocupat Lleida. És lògic de pensar que aquesta reconversió tan ràpida
de l’Hospital, amb la corresponent habilitació de les diverses sales i el trasllat dels
malalts, produís un autèntic trasbals. Aquesta transformació obligà a col·locar els
malalts de l’Hospital de Sant Andreu durant uns mesos a l’hotel de Sant Domènec, fins

7

El Bisbe Torras i Bages escriu, després de l’atemptat: “Comprendo que les ha de haver mortificado el petardo que
se puso en esta Casa i que estalló en la misma. Pero con petardos o sin ellos hemos de continuar nuestro camino,
siguiendo al divino redentor Jesús, que no nos dejará y nos consolarà en medio de las contradicciones de la vida...”(31
d’agost de 1910).
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que, finalment, es decidí de traslladar els de la secció de medicina al Casal de la Vellesa
(l’ex-convent de les Reparadores) i els de cirurgia a Sant Joan de Déu.
El 2 de maig de 1940e, la societat Industria ven a la Congregació de Religioses de Maria
Reparadora8 totes les instal·lacions en que està situat el convent des de 1888, una
vegada les monges han tornat al convent després de la guerra.

Rellotge del pati interior del Convent de les Reparadores. 1967

El 2 de setembre de 1974 se segrega una porció de terreny de 561 m 2 que es ven a la
Cooperativa de Viviendas de Nuestra Señora de Lourdes.
L’any 1975 s’enderroca l’església9 de les Reparadores.
8

Durant els primers anys del segle, amb l'arribada de treballadors immigrats, per iniciativa d'ordres religioses i amb
el fi de formar i protegir la vida cristiana i humana de les noies treballadores, es crearen residencies per a noies joves,
entre elles les Reparadores i el Sagrat Cor. A partir dels anys 60, les reparadores acollien a noies estudiants. El noviciat
que hi havia a les Reparadores va estar en actiu fins el 1927.
9

Les pintures de l’altar major de l’església del convent de les Religioses de Maria Reparadora de Manresa, (19021903), foren pintades per Francesc Morell (Manresa, 1846- 1916) que realitzà molta obra de temàtica sacra tant per
a la pròpia església com per a particulars, però malauradament degut a la destrucció del patrimoni eclesiàstic durant
el transcurs de la Guerra Civil, quasi bé no s’ha conservat res, d’algunes de les obres hi ha testimoni gràfic. L’església
fou enderrocada, però les pintures (oli sobre tela) foren salvaguardades, les dues laterals amb els temes de Jesús i la
Samaritana i el Sopar d’Emaús foren donades per les religioses a la Seu de Manresa on es troben actualment, mentre
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El 9 de maig de 1984, la Institució Benèfica Assistencial Manresana10, Fundació Privada,
anagrama IBAM, compra la finca a la Congregació de Religioses de Maria Reparadora
que, no obstant això, resten a Manresa fins al 1999.11
IBAM transforma l’edifici en una residència de gent gran, la Residència Montblanc,
inaugurada el 6 de gener de 1985, activitat vigent avui dia.

Enderroc del Convent de les Reparadores 1974/1975

que la pintura central que representava la figura de Maria Reparadora envoltada d’un cor angèlic, i presidit en la part
superior per la Santíssima Trinitat, i un altre fragment decoratiu en el qual hi ha un bust d’un àngel que sosté un
fil·lacteri (format semicircular) es troben a la Fundació Ars-Garriga Mir de Manresa. També el Cor de Jesús (mig cos),
signat i datat “F. Morell 1902” en l’angle inferior dret, oli sobre tela, es troba a la Fundació Ars-Garriga Mir. Procedeix
igualment del Convent de les Religioses de Maria Reparadora de Manresa.
10

Fundada el 25 d’abril de 1984 per: Reverend Josep Leyes i Noguera, Joan Serra i Devant, Josep Piqué i Conangla,
Montserrat Vallés i Tardà, Conxita Fabregat i Tubau, Maria Badia i Vilanova.
11

Noticia de El Periódico a 12 de gener de 1999: Las religiosas de María Reparadora cierran su sede Manresa. Las
religiosas de la Congregación de María Reparadora de Manresa, conocidas como las Hermanas Reparadoras, se han
visto obligadas a cerrar la casa que tenían abierta en la ciudad debido a la falta de personal por la carencia de
vocaciones, según explicó ayer la superiora del centro, Concepció Cabiscol.
La congregación, que se instaló en Manresa en 1888, ha centrado buena parte de su actividad en la catequesis. Esta
orden religiosa dispuso de diferentes sedes y, en la actualidad, las monjas vivían en la calle de Sant Jaume, en el barrio
de la Sagrada Família. Tras todo este tiempo de presencia en Manresa, Cabiscol afirmaba ayer con tristeza:
Lamentamos mucho tener que irnos. Una vez cerrada la orden de Manresa, la Congregación de María Reparadora
dispondrá sólo de casas abiertas en Barcelona y Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental).
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2016. Interior Residència
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