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1822
Inici de la Fàbrica dels Panyos 

Al 1820 Pau Miralda obté els permi-
sos per les obres de la Fàbrica que 
començarà el seu funcionament el 
1822

1824
Fàbrica més avançada d’Espanya 

Es considera que la fàbrica de Els Panyos 
és la més avançada d’Espanya

1822
Inici de la Fàbrica dels Panyos 

Al 1820 Pau Miralda obté els permisos per 
les obres de la Fàbrica que començarà el 
seu funcionament el 1822

1880
Fàbrica de filatura més 

important a Manresa

Al 1880 Els Panys esdevé 
la fàbrica de filatura més 

important de Manresa amb 
uns 9000 fusos i 300 treballa-

dors

1892
Incorporació màquina de vapor 

Es va incorporar una màquina de 
vapor de 215CV de fabricació belga 

amb dues calderes que comple-
mentaven els 150CV que donava la 

turbina

1898
Millores amb turbines i 
nova nau 

S’instal·len potents turbines i 
es construeix una nova nau 
d’estructura metàl·lica

1906
Nou magatzem

Obtenció de permisos 
d’obres per a construir un 

magatzem. 

1907
Arribada de l’ener-
gia elèctrica

El 2 d’octubre s’óbté 
el permís per fer arri-
bar l’energia elèctri-
ca a la fàbrica

1907
Inundació

El 12 d’octubre s’inunda part 
de la fàbrica

1936-1939
S’utilitza com a caserna

La fàbrica es convertirà en caserna del Tercer bata-
lló de l’exèrcit popular, en el Centre de Reclutament 
Instruccions i Mobilitzacions Militar (CRIM), a on es 
classificaven traps i espardenyes i realitzaven l’em-
balatge del material recuperat. 

1976
Tancament de l’empresa

L’empresa tanca per acollir-se al pla de 
reconversió tèxtil-llaner de 1976. 

1999
Incendis  

Es produeixen tres incendis en el recinte. 

1999
Propietat Ajuntament  

L’edifici actual passa a ser propietat de 
l’Ajuntament de Manresa. 

2009
Reforma coberta

El 14 d’abril del 2009 s’inicien les obres de 
reforma de la coberta de la fàbrica

2009
BCIN

El 5 de maig del 2009 el Govern de la 
Generalitat de Catalunya va aprovar 

declarar Bé Cultural d’Interès Nacional 
en Categoria de monument històric la 

“Fàbrica Can Miralda-Els Panyos”

2016-...
I ARA? CAP A ON ANEM?

I ara? Què en fem de la Fàbrica dels 
Panyos? 
El seguirem deixant com un element 
escultòric arqueològic mort al mig de la 
ciutat? Una caixa buida de tot allò que 
un dia havia estat?

O li donarem una nova oportunitat? Un 
nou ús adaptant-se a les necessitats 
actuals de Manresa? A una ciutat del 
segle XXI? Creant activitat en el seu 
interior i en el seu entorn? 
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