
 

En la introducció de la Ruta republicana de Manresa es començà comentant els resultats de les 

primeres eleccions al Parlament de Catalunya el novembre de 1932, posteriors a les municipals 

de març del 1931 que portaren la República i la Generalitat provisional i després de l’aprovació 

a les Corts de l’Estatut d’autonomia a l’agost de 1932. A Manresa, el president Macià i ERC 

obtingueren el 50% de vots, la Lliga el 20% i els Carlins un 10%. 



 

La segona parada consistir en conèixer els quatre diputats manresans electes i que tingueren 

projecció nacional: Joan Selvas i Carner, primer alcalde, Conseller de Governació, mort al 1934; 

Jaume Serra Húnter universitari fundador de la Universitat Autònoma mori a l’exili; Francesc 

Senyal, diputat a Corts al 33 i al 36, sotsconseller del ministeri de treball, s’exilià a Mèxic; 

Francesc Farreras i Duran, càrrecs a l’àrea d’agricultura i exiliat a Mèxic on fou nomenat 

President del Parlament a l’exili fins el 1980, on amb una carta traspassava la legitimitat a 

Heribert Barrera, el nou president elegit. Té una placa dedicada a l’inici del carrer Sant Miquel. 

  



 

Tercera etapa. A la plaça Gispert, on vivia i treballava el tercer alcalde de Manresa Francesc 

Marcet a finals de 1932, que apareix en la foto amb els altres alcaldes Selvas i Carner (1931)  i 

Lluís Prunés (1931-32), que més endavant tingué responsabilitats en el Govern de la 

Generalitat, entre elles Conseller del Govern, s’exilià a Mèxic. Marcet passà a l’exili a França 

fins el 1948, la seva família represaliada: la mare de 73 anys a la presó i la filla depurada com a 

funcionària. 

  



 

La quarta aturada es fa al Col·legi de La Renaixença on com es veu a la foto on Companys 

entremig de l’alcalde Marcet a l’esquerra de la foto i el Conseller Ventura Gasol a la dreta, 

pugen les escales del nou edifici per inaugurar-lo. L’obra de govern municipal fou extensa en el 

camp de l’ensenyament en edificis i en model pedagògic avançat, la promoció de colònies 

escolars, la construcció de la piscina municipal, l’obertura de centres d’assistència social i 

diverses millores urbanístiques. 

  



 

En la cinquena etapa a davant del Casino, es comentà la rica vida cultural d’entitats cinèfiles, 

teatrals, corals, literàries amb gent com l’escriptor Joaquim Amat i Piniella, autor de la novel.la 

K.L Reich, i protagonista de l’estàtua que se li ha dedicat davant del que ara és la Biblioteca de 

Manresa. O gent com el periodista Josep M Planes que excel·lí en la descripció de la vida 

cultural, esportiva, nocturna i dels baixos fons de Barcelona. Assassinat per un escamot de la 

Fai per haver-los denunciat com a autors dels crims dels germans Badia. Té una placa al carrer 

Canal. 

  



 

 

La sisena etapa fou a la plaça Sant Domènec, centre neuràlgic de la Ciutat, on s’explicaren 

aspectes de la vida quotidiana i de l’oci: esports emergents com el futbol o el ciclisme, aplecs, 

trobades corals, balls a diversos locals del Passeig i del Barri Vell. La foto superior és una vista 

aèria de l’església de Sant Domènec al davant de l’antic edifici de Can Jorba. 

 

La visita amb més de 60 persones conduïda pels historiadors: Conxita Parcerisas, Francesc 

Comas, Joan Ma Serra, Genís Frontera i Josep Huguet, culminà amb un abundós vermut a la 

Plaça Cerarols. 


