Manlleu, capital del Ter

+ de 300 activitats culturals
+ de 20.000 persones
+ de 400 comerços al teu servei
+ de 1.100 anys d’història
+ de 8 km de riu i de camí vora Ter

Breu història de Manlleu
Manlleu és una ciutat de caràcter industrial i emprenedor.
El seu zènit arribà als anys seixanta i setanta del segle XX
quan indiscutiblement era una de les capitals industrials
del país. L’aprofitament del Ter i la construcció del canal
industrial de Manlleu (entre 1841 i 1848) va marcar l’inici
d’aquest període amb una forta presència dels sectors
tèxtil i metal·lúrgic, que durant més de 150 anys han
contribuït a forjar la personalitat dels manlleuencs.
La consolidació de Manlleu com un nucli industrial ja
s’intuïa amb anterioritat, ja que des dels segles XVII i XVIII
s’havia convertit en un dels nuclis tèxtils preindustrials
més destacats. Aquest fet es va veure afavorit per
una creixent especialització de la vila en la filatura de
cotó, matèria primera que amb els anys es convertiria
en la reina del sector. Aquesta especialització va ser
possible, en part, pel caràcter rural que aleshores tenia
la població, que combinava el seu caràcter agrícola amb
la manufactura tèxtil.
D’aquest període destaca la Guerra de Successió,
moment en què a Manlleu se li va penjar l’etiqueta de
ciutat botiflera, que ha perdurat fins als nostres dies. Si

bé és cert que la vila va rebre de la mà de Felip V el títol
de Fidelíssima, no deixa de ser menys cert que més que
donar suport al candidat borbònic, els manlleuencs van
enfrontar-se al vigatà Carles Regàs, propietari benestant
i destacat membre austriacista que en aquells anys tenia
el monopoli dels molins de la vila, circumstància que li
permetia fixar uns preus de mòlta abusius. Així doncs, es
tractava d’un conflicte de caràcter antisenyorial que va
adquirir connotacions polítiques.
Els orígens del Manlleu actual cal cercar-los més de mil
anys enrere, quan l’any 906 el bisbe de Vic va consagrar
l’església de Santa Maria. A partir d’aquell moment es
configurà lentament el poble de Manlleu, situat a la zona
de Dalt Vila i format a l’entorn de l’església. Al segle XI
es va construir el castell, tot i que no se n’han conservat
restes arqueològiques. L’arqueologia sí que ha permès,
però, documentar poblament a l’època romana, ibèrica
i retrocedir fins a la meitat del IV mil·lenni aC (neolític
mitjà - recent), moment en què se situen les primeres
evidències de poblacions antigues a Manlleu.

El passeig del Ter
La façana fluvial de Manlleu és de vuit quilòmetres. El seu
tram urbà, de dos quilòmetres, constitueix un magnífic
passeig convertit actualment en el centre d’oci i de
lleure a cel obert més viu de la ciutat. Un espai ideal per
passejar, córrer o gaudir de la bicicleta sempre guiats per
la presència del riu Ter i el canal industrial de Manlleu,

protagonista principal del procés d’industrialització de
la ciutat durant el segle XIX. Fora de l’entorn urbà el
passeig té continuïtat i constitueix un magnífic itinerari.
Un espai on descobrir i gaudir del paisatge, la fauna i del
bosc de ribera.

Plaça Fra Bernadí

Museu del Ter
Embarcador

Colònia Rusiñol

Zona esportiva

El Museu del Ter

Embarcador del Ter

El Museu del Ter ocupa l’antiga fàbrica cotonera de can Sangles, on acaba el canal industrial de Manlleu. Es tracta
d’un espai dinàmic que ofereix als seus visitants 1.500 m2 d’exposicions i un gran nombre d’activitats per conèixer el
singular procés d’industrialització d’aquest racó de la Catalunya interior a la vora del Ter, i la biodiversitat del nostre
riu i els altres rius mediterranis. Hi podeu viure la força de l’aigua a les demostracions de funcionament de la seva
turbina Fontaine i els embarrats que posaven la fàbrica en funcionament.

L’Embarcador del Ter és un espai especial, vora Ter i just davant de la Devesa, un espai natural amb un bosc de ribera
destacat. Durant els mesos d’estiu l’Embarcador ofereix servei de bar, amb una aposta clara pel producte ecològic i
de proximitat, i servei de lloguer de piragües. L’Embarcador és un espai on seure, ja sigui a les taules fixes o a l’herba
de l’illeta d’accés al Ter, un espai on deixar passar l’estona llegint, fent la xerrada amb amics, prenent alguna cosa o
gaudint de les activitats d’oci i culturals que hi tenen lloc a les nits d’estiu.

Zona esportiva

Colònia Rusiñol

La zona esportiva s’ubica al passeig del Ter. Hi trobem el camp d’esports municipal, el pavelló d’esports municipal,
un parc lúdic i de salut, un parc de patinatge (skate), la pista d’atletisme i el rocòdrom Can Tiba-li.
Al llarg del tram urbà del passeig del Ter es poden fer també altres activitats a l’aire lliure: observació d’ocells de riu,
visita a la rampa per a peixos de la resclosa de la Teula, lloguer de bicicletes, o recórrer, caminant o corrent, el circuit
esportiu del passeig del Ter, circuit de 10 quilòmetres senyalitzats per a la pràctica esportiva.

Situada als afores de Manlleu, la colònia Rusiñol és un magnífic exponent de la importància que la industrialització va
tenir a Manlleu. El conjunt industrial es va aixecar a mitjan segle XIX, però va ser l’any 1880 quan va passar a mans de
la família Rusiñol i va adquirir la fisonomia actual. D’entre tots els elements característics de les colònies industrials,
destaquen la fàbrica, dedicada al tèxtil i durant moltes dècades la que va ocupar més mà d’obra de Manlleu i la
darrera que va tancar les portes, tot just l’any 2009; així com la torre de l’amo, un espectacular edifici que el mateix
Santiago Rusiñol va batejar amb el nom de Cau Faluga, on avui s’ubica un restaurant.

Plaça Fra Bernadí
La plaça Fra Bernadí és el màxim exponent del
creixement urbà de Manlleu desenvolupat a partir de
la industrialització. L’any 1892 el consistori municipal
donava el vistiplau per a la construcció d’una nova plaça
per al mercat, que fins aquell moment s’havia celebrat a
l’antiga plaça Major o Dalt Vila i que havia quedat petita.

En poc temps, aquesta “nova” plaça, una de les places
porticades més grans de Catalunya i situada en un espai
central de l’eixample de Baix vila, es va convertir en el
centre neuràlgic de la ciutat. Al llarg dels anys, la Plaça
ha sofert diferents transformacions, la darrera el passat
2012.

El Dalt Vila

El Baix Vila

El Dalt Vila és el nucli originari del Manlleu actual. Amb l’església situada damunt d’un turó, dedicada a Santa Maria
i consagrada l’any 906, el Dalt Vila està configurat per una sèrie de carrers estrets i sinuosos amb els edificis i places
més antics de la vila. L’arribada de fàbriques i industrials va comportar una important transformació urbanística i la
construcció de la casa de Can Puget (avui convertida en casa de cultura) escenifica l’entrada punyent d’una nova
classe dominant: els fabricants. La ubicació i les dimensions d’aquest edifici evidencien el pes i la importància de la
industrialització a Manlleu.

L’eixample del Baix Vila va aparèixer amb la construcció del canal industrial de Manlleu (1848). A partir d’aquest moment, el
canal es va omplir de fàbriques i les hortes que ocupaven la part baixa de la ciutat es van transformar en una quadrícula de
carrers, alguns dels quals van esdevenir uns dels més rellevants de la població. Dels perpendiculars al riu destaquen l’antic
Call del Ter (actual Enric Delaris) i que a finals del segle XIX era un dels més dinàmics, així com el carrer del Pont o el passeig
de Sant Joan, erigits com les principals vies de comunicació. Dels traçats paral·lels cal destacar el carrer Sant Domènec,
també conegut com dels fabricants, perquè albergava algunes de les residències més notòries dels propietaris de Manlleu.
En aquest barri també s’hi van instal·lar alguns del equipaments més importants com l’escola del Carme Vedruna, el col·legi
de la Salle, el Patronat de Cultura, el Teatre Centre o la Societat Coral el Progrés de Manlleu, més coneguda com el “Coro”.

Oferta gastronòmica
Fires, festes i mercats
Mercats setmanals: dilluns i dissabte
Mercat d’agroproductors km0: dilluns
Abril: La Primavera (en)cantada
Agost: Festa Major, Fes-te Jove, Festa del Serpent
Setembre: Fira gastronòmica del Porc i la Cervesa, Festa
de l’Esport
Desembre: Idea’t, Badanadal

Can Xaran
C. Vendrell, 15 · 93 851 00 31
info@canxaran.com · www.canxaran.com
Cap del Pont
Ctra. Manlleu-la Gleva, 87 · 93 857 04 35
restaurantcapdelpont@hotmail.com
www.restaurantcapdelpont.com
Cau Faluga
Colònia Rusiñol - Ctra. Manlleu-Gleva, km 21
93 851 38 59
info@caufaluga.com · www.caufaluga.com
Crepelles
Pl. Fra Bernadí, 26 · 93 851 13 70
vansquinter@hotmail.com
El Russi
C. Santiago Rusiñol, 31· 93 851 38 77
tatiana19791@hotmail.es
La Mossegada
C. Pla dels Estudiants, 40 · 93 850 72 81
lamossegadarestaurant@gmail.com
www.ca-es.facebook.com/la.manlleu
La Pianola
C. del Pont, 15 · 93 851 00 07
pianola92@gmail.com
www.lapianola.cat

Manlleuet
Pl. Fra Bernadí, 23 · 93 851 73 89
manlleuet@manlleuet.cat
www.manlleuet.cat
Mundial
C. Santiago Rusiñol, 54 · 93 851 07 46
restmundial@gmail.com
www.barrestmundial.restaurantesok.com
Pizzeria Piccolo
C. Sant Jordi, 8 · 93 851 74 45
ilpiccolobiondo@gmail.com
www.ilpiccolobiondo.wix.com/ilpiccolo
Sambucus
C. del Pintor Guàrdia, 6 · 622 918 169
sambucus@sambucus.cat
www.sambucus.cat
Torres Petit / Fonda Torres
Pg. de Sant Joan, 40 · 93 850 61 88
torrespetit@torrespetit.com
www.torrespetit.com
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Oficina de Turisme de Manlleu – Museu del Ter
Passeig del Ter, 2 · 08560 Manlleu (Osona) · Tel. 93 851 51 76
www.museudelter.cat / www.manlleu.cat
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