
PROPOSICIÓ DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER ASSEGURAR LA CONSERVACIÓ DE LA FARINERA 
LA FAVORITA I DE LA FÀBRICA DELS POLVORERS.

Atès que  l'antiga fàbrica farinera “La Favorita”, situada a la Ctra. d'Esparraguera de la nostra ciutat,  
forma part del Catàleg del Patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic de Manresa, on  
consta com a Bé Cultural d'Interès Local (I002), i també del Catàleg del Patrimoni Cultural Català.

Atès que,  a poca distancia del l’edifici de la farinera, riu avall, es troba la “Fàbrica dels Polvorers”,  
també considerada BCIL (I020), i atès que, segons el catàleg de patrimoni municipal, les dues fàbriques  
(Favorita i Polvorers) formen gairebé “un sol complex fabril”.

Atès que l'actual estat de conservació del conjunt és altament preocupant, amb parts de l'estructura ja  
desaparegudes i amb l'interior especialment degradat.

Atès que, segons el Catàleg del Patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic de Manresa ,  
“el seu valor està reforçat pel fet que és un indret que conserva molts elements de patrimoni industrial, si  
bé el seu estat d’abandonament i el fet que actualment és una zona aïllada, els fan gairebé desconeguts.  
Amb una rehabilitació acurada el seu potencial pot ser molt important”.

Atès que, segons la legalitat vigent, els poders públics tenen l’obligació de “garantir la conservació i de 
promoure l’enriquiment del patrimoni històric, cultural i artístic i dels béns que l’integren, sigui quin 
sigui el règim jurídic i la titularitat”.

Atès  que,  segons  la  Llei  de  patrimoni  cultural  català  (9/1993,  de  30  de  setembre),  correspon  als 
municipis crear els instruments de protecció i exercir el control dels béns catalogats en el seu territori, ja 
siguin de propietat pública o privada.

Atès que,  segons l’article 21 de la LPCC,  tots els  béns integrants del  patrimoni cultural  català han  
d’ésser  conservats  pels  seus  propietaris,  titulars  d’altres  drets  reals  i  posseïdors,  que  tenen,  a  més, 
l’obligació de facilitar informació sobre l’estat dels béns i sobre la seva utilització quan els ho demana 
l’Administració.

Atès que, segons l'article 25 de la LPCC, els propietaris, titulars o posseïdors dels immobles declarats  
BCIN o BCIL tenen l’obligació de preservar-los i mantenir-los en bon estat, i vetllar perquè l’ús al qual  
es destinin en garanteixi sempre la conservació. De cap manera no poden destruir-los, i han de permetre  
l’entrada a especialistes per poder estudiar-los. Aquesta obligació s’estén als edificis de propietat pública  
i privada.

Atès  que,  més  enllà  de  les  consideracions  legals,  és  obligació  d'aquest  ajuntament  vetllar  per  la 
conservació del patrimoni històric de la ciutat, i molt especialment pel patrimoni industrial (testimoni del  
treball de milers de manresanes i manresans).

Proposem: 

1. Que aquest ajuntament prengui les mesures oportunes per a determinar l'actual estat de conservació  
de l'antiga farinera “La Favorita” i de la “Fàbrica dels Polvorers”.

2. Que,  en  cas  que  l'esmentat  estat  de  conservació  no  sigui  l'adequat  segons  la  legislació  vigent, 
l'ajuntament  emprengui  les  accions  legals  necessàries  per  assegurar  que  els  propietaris  dels  dos 
conjunts en garanteixin la conservació i/o la restauració. 

3.    Que, per tal d'evitar danys majors, l'actuació de control es faci abans d'acabar l'any 2011.

No obstant, el ple decidirà

Adam Majó Garriga                                Manresa, a 14 de novembre del 2011
Grup municipal de la CUP


