
Annex 
 
 
Principals obres d’Ignasi Oms i Ponsa 
 
 La informació per a elaborar aquest punt s’ha extret del llibre Iganis Oms i Ponsa, arquitecte, de Raquel 
Lacuesta. 
 
Nom de l’obra Casa Puig i Font 
Any construcció 1897 - 1900 
Ubicació Passeig Pere III, 36 
Descripció En aquest edifici es contemplava inicialment una planta baixa destinada a locals comercials i 
una planta pis on s’instal·la un “Círculo Regionalista” però que també contempla la creació de dues vivendes. 
Finalment, i fruit d’una reforma projectada l’any 1919, s’ha destinat aquest edifici un ús residencial a les dues 
plantes superiors, i a un de comercial a les dues inferiors. Té com a característiques principals una marca 
simetria, i una proliferació en l’ús de la pedra i el ferro.  
 
 
Nom de l’obra Col·legi Asil dels Infants Orfes 
Any construcció 1898 - 1901 
Ubicació Carretera de Vic, 16; C/ Infants 2-10 
Descripció Substitueix a l’edifici emprat per al mateix fi, que 

data de 1609, a partir de la pedra cedida 
gratuïtament per una de les grans personalitats 
industrials del moment. Es tracta d’un edifici 
simètric en forma de U realitzat amb pedra i 
fàbrica de maó, tenint el cos principals tres 
plantes, mentre que els ales laterals es 
conformen amb dues. Té unes galeries interiors 
vidriades amb bigues  metàl·liques al forjat i una 
escala de forma heptagonal que s’endinsa al pati 
formant un absis. El futur escorxador municipal 
beurà clarament del disseny d’aquest edifici. 

 
 
Nom de l’obra Casa Gabernet Espanyol 
Any construcció 1899 
Ubicació Pg. Pere III, 26 
Descripció L’edifici, de caràcter senyorial, està compost per una 

planta soterrani, una planta baixa dedicada a locals 
comercials i tres plantes pis, amb la planta baixa 
aplacada de pedra i la tercera planta amb la 
balconera continua com a elements que trenquen 
amb la continuïtat de l’estucat de la façana. Hi ha una 
presència important de ferro en les baranes de 
balcons i obertures, com així també en l’acabat 
superior de la façana. També és remarcable la 
presència de la pedra a la planta baixa, a les finestres 
i al balcó de la tercera planta. La coronació de la 
façana servirà com a font d’inspiració per a la casa 
Padró i Xipell. Ha estat totalment restaurat l’any 
1990. 

Nom de l’obra Casa i magatzem Armengou 
Any construcció 1899 - 1903 
Ubicació Carretera de Vic, 15-17; C/ Sant Joan  Baptista de La Salle, 1-7; C/ Canonge  Mulet, s/n 
Descripció Es tracta de dos edificis d’habitatges 

concebuts com un conjunt, amb el mateix 
llenguatge arquitectònic i respectant una 
simetria. Estan formats per una planta 
soterrani, uns baixos destinats a l’ús comercial 
i dues plantes pis. A part d’aquests dos edificis 
hi ha un annex en forma de magatzem a la 
part posterior, on s’hi accedeix des del carrer 
adjacent. Els paraments verticals són de 
fàbrica de maó, amb pilars de fosa i cavalls de 
fusta, i la totalitat de l’immoble va ser 
restaurat entre els anys 2002 i 2006. La part 
del magatzem difereix amb l’estil d’aquests dos edificis, actualment en desús.  

    
      
Nom de l’obra Casa Padró i Xipell 
Any construcció 1903 
Ubicació C/ Àngel Guimerà, 36 
Descripció Es tracta d’una vivenda unifamiliar composta per 

una planta baixa, una planta pis i unes golfes, que es 
reparteix les petites habitacions entre la façana 
principal i el jardí, gaudint totes elles de llum natural. 
Té una coberta inclinada a dues aigües guarnida amb 
el capcer esglaonat que es pot apreciar a la façana 
principal. També hi figura una torra octaèdrica i un 
portal a mode d’annex, que serveix d’entrada a nivell 
de planta baixa i també de terrassa al pis de dalt, 
però finalment s’opta per cobrir-ho i així poder 
realitzar-hi una altra estança. 

 
 
 
 
 
Nom de l’obra Escorxador municipal 
Any construcció 1904 - 1908 
Ubicació Plaça Bages, 11; Av. Bases de  Manresa; Camí de la 

Torre d’en Vinyes  
Descripció És un edifici inspirat en l’escorxador de Saragossa, 

format per dos edificis (dels tres planejats 
inicialment) de planta basilical construïts sobre un 
eix de simetria perpendicular, una portalada 
d’entrada, dos edificis annexes de planta baixa, i 
un pati interior dotat d’una font de caire 
monumental. Són edificis de planta basilical amb 
paraments verticals de pedra, pilars de fàbrica de 
maó vista, capitells neoegipcis i cavalls de fusta. 
Aquests tipus de construcció permet una modularitat que es tradueix en una reducció dels 
costos de l’obra. Ha estat recentment rehabilitat i s’usa com a biblioteca universitària. 



Nom de l’obra Casa Llogarí Torrents, “Ca la Buresa” 
Any construcció 1905 - 1908 
Ubicació Pl. Fius i Palà, 1; C/ Born, 17; C/ Sant  Tomàs, 8 
Descripció Es tracta d’un des edificis monumentals més 

importants de Manresa, degut al seu    emplaçament, 
en una de les places més cèntriques de la ciutat, les 
seves dimensions i la majestuositat en la seva 
concepció. Es tracta d’un edifici de vivendes en forma 
de U, amb una planta baixa, destinada a comerços, 
quatre plantes pis i unes golfes. Es pot apreciar que la 
planta principal, la primera, gaudeix de certs privilegis 
al tractar-se de la planta on s’allotjaven els propietaris. 
La façana és simètrica i és limitada en els seus extrems 
per dues torres cilíndriques, una coronada cònicament i 
l’altra escapçada, que no s’ha arribat a realitzar mai. Ha 
estat restaurat entre els anys 1985 i 1986 respectant 
les distribucions i decoracions originals. 

 
 
Nom de l’obra Casa Devant 
Any construcció 1906 
Ubicació Passeig Pere III, 25 
Descripció Aquest edifici de vivendes està situat en un dels 

punts més cèntrics de Manresa, davant del Casino i 
adjacent a la casa Lluvià. Originalment estava 
composta per una planta baixa i dues plantes pis, 
íntegrament dedicat a vivendes, però ha sofert 
vàries modificacions: l’any 1936 se li va afegir un àtic 
to elevant la coberta de dues aigües, i l’any 1961 es 
van instal·lar unes oficines als baixos, modificant-los 
per tal de construir una gran obertura perquè així el 
local pugui tenir un accés independent de les 
vivendes. 

   
      
Nom de l’obra Casa Tapas o Lluvià 
Any construcció 1908 - 1910 
Ubicació C/ arquitecte Oms, 3-5; C/ Cardenal  Lluch, 10 
Descripció  Actual Delegació del Bages-Berguedà del Col·legi 

d’Arquitectes de Catalunya, aquest edifici està pensat per 
proporcionar sensació d’aïllament en ple nucli urbà, ja que 
tres de les quatre façanes estan encarades al jardí de la 
finca. Consta de planta soterrani, planta baixa, planta 
principal i golfes, tenint el conjunt una planta rectangular, 
amb l’excepció de dues torres octagonals. Ha sofert vàries 
intervencions, la primera entre els anys 1922 i 1923, 
modificant accessos i ampliant el jardí. La següent data de 
1935 i consisteix en realitzar un nou accés exterior per tal 
de crear dues vivendes independents. L’any 1974 va ser 
comprat per un promotor per tal d’enderrocar-lo i 
construir-hi pisos, però la població manresana va evitar-ho. 
L’any 1979 l’Ajuntament en pren possessió i es cedeix a la entitat inicialment esmentada. 

Nom de l’obra Casa Torra 
Any construcció 1910 
Ubicació Pl. Independència, 3; C/Arquitecte Oms;  C/ Carrió 
Descripció En aquest immoble es pot apreciar un clar 

enfocament per a aprofitar al màxim la 
disponibilitat de llum natural, i en el que les 
formes irregulars de la parcel·la propicien la 
dedicació dels espais restants a jardins. Es 
divideix en quatre plantes, una planta baixa, 
originalment unida, dues plantes pis i unes 
golfes. Aquestes posseeixen galeries vidriades 
que li atorguen un aspecte senyorial al conjunt. 
La planta baixa finalment es dedica a locals i no 
a una vivenda, i l’any 2000 es restaura i es 
reforma l’interior de l’edifici. 

 
 
Nom de l’obra Farinera La Flordina 
Any construcció 1911 - 1913 
Ubicació Carrer del Bruc 33-35; C/ Ausiàs March;  C/ Dos de Maig 
Descripció Inicialment es contemplava com un complex 

d’edificis, amb una grau nau central de planta 
baixa i cinc plantes pis, amb dos edificis annexes a 
banda i banda, de planta baixa i dues plantes pis, 
però finalment se n’elimina un i s’opta per 
construir unes sitges que li conferiran un aspecte 
singular. Conserva trets característics de 
l’arquitectura d’Ignasi Oms, però simplifica la 
decoració sense que quedi en detriment la 
lluminositat o la ventilació, pilars fonamentals 
d’aquest edifici. L’edifici transversal presenta una 
estructura de formigó armat, amb pilars, jàsseres i 
lloses d’aquest material. Actualment s’ha reformat 
i s’usa com a comissaria de la Policia Local de 
Manresa. 

 
 
 
 
 


