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El riu Cardener rodeja la ciutat en forma de “L” al 
costat peridional de la ciutat.  Aquest és fonamen-
tal per entendre a formació del a ciutat. A pocs 
metres  del
curs del riu sobre el turó del Cardener va ser on es 
va formar l’inici de la ciutat mediavial enmurellada 
de Manresa, presidida, encara actualment, per la 
Seu i la ciutat s’exté cap al nordd’aquesta. 

Durant la segona meitat del s. XIX, la ciutat de 
Manresa, es va convertir en un dels centres in-
dustrials tèxtils més importants de Catalunya. 
Això va ser gràcies a la seva ubicació, a 5 km d’on 
conlueixen els rius Llobregat i Cardener, sobre 
els quals durant el segle XIX es van desenvolupar 
importants fàbriques tèxtils. 

Va ser durant aquest periòde de procés d’in-
dustrialització que la ciutat la crèixer amb el seu 
primer eixample. Adaptant-se a la topograia del 
terreny amb el Puig Cardener amb el Passeig Pere 
III.

Acabada la Guerra Civil la ciutat de Manresa va se-
guir tenint una gran activitat industrial i va tenir un 
gran creixement urbà degut a la immigració pro-
vinent de la resta de l’estat. Crean un nou vial de 
circunvalació que reculli la nova ciutat moderna.

Al llarg de tota la seva història la ciutat sempre ha 
vist molt condicional el seu creixement urbà pels 
elements topogràics, el riu Cardener, i els set 
turons.

Manresa, Capital de la comarca del Bages, amb més de 75.000 ha-
bitants,  nus molt important de comunicacions, accentuat amb l’eix 
del Llobregat (eix nord-sud) i l’eix transversal (est-oest), entre la mun-
tanya i el mar, entre les planes interiors de l’Urgell i la Segarra i les 
comarques orientals del país. Ha jugat sempre, al llarg de la història, 
un paper destacat en l’organització de la Catalunya central, ja que 
Manresa és just al cor de Catalunya. 
A més de les comunicacions viàries, Manresa disposa de dos línies 
ferroviàries, la línia perimetral R4 de Rodalies de Barcelona (RENFE), 
comunicant Maresa amb Barcelona i el Penedés, passant per Terras-
sa, i Sabadell.  I la R5 dle Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
(FGC), la qual comunica la ciutat amb Barcelona seguint l’eix del 
Llobregat. 
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