


 Projecte Executiu “Torre de Santa Caterina - Espai Quico Mestres - Manresa”  

1. MEMORIA DISSENY GRÀFIC DE LA SENYALÈTICA. 
 

GRAVATS EN PEDRA 
Una part de la senyalització del projecte de la Torre de Santa Caterina - Espai Quico Mestres, consta 
d'una sèrie de gravats en pedra distribuïts entre els punts següents: 
 

1. PUNT DE ARRIBADA 
El primer gravat que ens trobem se situa a l'accés a la Torre Santa Caterina al seu accés des 
de la ciutat de manresa. En aquest text es busca identificar i senyalitzar un punt singular. 
 

 
Imatge dels gravats de l'inici 

 
2. BANCS 

Un altre conjunt de gravats se situen sobre els 4 bancs del projecte. En aquests bàndols 
es busca explicar i comunicar diversos continguts i conceptes que ens ajudin a 
reflexionar sobre la ciutat de Manresa 
 

 
Imatge dels gravats dels bancs 

 
3. GRADAS 

A les grades es continua amb la mateixa línia dels bancs però a més dels textos reflexius 
s'afegeixen una sèrie de gravats de ciutat de Manresa. 

 
Imatge dels gravats de la grada 

 
 
MEMORIAL 
El projecte de la Torre de Santa Caterina és més a més un espai que busca homenatjar l'arquitecte i 
urbanista Quico Mestres. És per això que al conjunt del projecte conté una placa commemorativa 
situada sobre un banc i orientada al carrer del Born, lloc del naixement de l'arquitecte. 
 

 
Imatge dels la placa homenatge 

 
 

 
MIRADORS 
Finalment, a més dels gravats en pedra i la placa commemorativa, es proposa un itinerari visual tant 
de la ciutat de Manresa com de l'entorn geogràfic que l'envolta. Per això, es creen unes sèries de 
miradors sobre els quals es plasmaran tots els its necessaris per a la seva explicació. 
 

 
Imatge d'una de les propostes de mirador 

 

Es proposen un total de 3 miradors. Aquest annex inclou la proposta gràfica del mirador de majors 
dimensions juntament amb el llistat d'its a assenyalar.  
Pel que fa als altres dos miradors, se seguirà el mateix estil gràfic i s'identificaran els llocs indicats en 
aquest annex. 
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Projecte gràfi c de l’EQM
Gravats en pedra

Pensem una Pensem una Pensem una Pensem una Pensem una Pensem una Pensem una Pensem una Pensem una Pensem una Pensem una Pensem una Pensem una Pensem una Pensem una Pensem una Pensem una Pensem una 
ciutat ciutat ciutat HABITABLE,HABITABLE,HABITABLE,HABITABLE,HABITABLE,HABITABLE,HABITABLE,HABITABLE,HABITABLE,HABITABLE,HABITABLE,HABITABLE,HABITABLE,HABITABLE,HABITABLE,HABITABLE,HABITABLE,HABITABLE,
acollidora i acollidora i acollidora i acollidora i acollidora i acollidora i acollidora i acollidora i acollidora i acollidora i acollidora i acollidora i acollidora i acollidora i acollidora i acollidora i acollidora i acollidora i 
compromesa, compromesa, compromesa, compromesa, compromesa, compromesa, compromesa, compromesa, compromesa, compromesa, compromesa, compromesa, compromesa, compromesa, compromesa, compromesa, compromesa, compromesa, 
amb habitatge amb habitatge amb habitatge amb habitatge amb habitatge amb habitatge amb habitatge amb habitatge amb habitatge amb habitatge amb habitatge amb habitatge amb habitatge amb habitatge amb habitatge 
per a tothom.per a tothom.per a tothom.per a tothom.per a tothom.per a tothom.per a tothom.per a tothom.per a tothom.per a tothom.per a tothom.per a tothom.per a tothom.per a tothom.per a tothom.

Pensem una Pensem una Pensem una Pensem una Pensem una Pensem una Pensem una Pensem una Pensem una Pensem una Pensem una Pensem una Pensem una Pensem una Pensem una Pensem una Pensem una Pensem una 
ciutat ciutat ciutat SEGURA,SEGURA,SEGURA,SEGURA,SEGURA,SEGURA,SEGURA,SEGURA,SEGURA,SEGURA,SEGURA,SEGURA,SEGURA,SEGURA,SEGURA,SEGURA,SEGURA,SEGURA,
que pugui que pugui que pugui que pugui que pugui que pugui que pugui que pugui que pugui que pugui que pugui que pugui que pugui que pugui que pugui que pugui que pugui que pugui 
ser viscuda ser viscuda ser viscuda ser viscuda ser viscuda ser viscuda ser viscuda ser viscuda ser viscuda ser viscuda ser viscuda ser viscuda ser viscuda ser viscuda ser viscuda ser viscuda ser viscuda ser viscuda 
amb llibertat amb llibertat amb llibertat amb llibertat amb llibertat amb llibertat amb llibertat amb llibertat amb llibertat amb llibertat amb llibertat amb llibertat amb llibertat amb llibertat amb llibertat 
i respecte.i respecte.i respecte.i respecte.i respecte.i respecte.i respecte.i respecte.i respecte.i respecte.i respecte.i respecte.i respecte.i respecte.i respecte.
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Projecte gràfi c de l’EQM
Gravats en pedra

Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat 
SALUDABLE,SALUDABLE,SALUDABLE,SALUDABLE,SALUDABLE,SALUDABLE,SALUDABLE,SALUDABLE,SALUDABLE,SALUDABLE,SALUDABLE,SALUDABLE,SALUDABLE,SALUDABLE,SALUDABLE,SALUDABLE,SALUDABLE,SALUDABLE, amb  amb  amb 
espais per a la salut, espais per a la salut, espais per a la salut, espais per a la salut, espais per a la salut, espais per a la salut, espais per a la salut, espais per a la salut, espais per a la salut, espais per a la salut, espais per a la salut, espais per a la salut, espais per a la salut, espais per a la salut, espais per a la salut, espais per a la salut, espais per a la salut, espais per a la salut, espais per a la salut, espais per a la salut, espais per a la salut, 
l’esport i el lleure l’esport i el lleure l’esport i el lleure l’esport i el lleure l’esport i el lleure l’esport i el lleure l’esport i el lleure l’esport i el lleure l’esport i el lleure l’esport i el lleure l’esport i el lleure l’esport i el lleure l’esport i el lleure l’esport i el lleure l’esport i el lleure 
que tinguin cura que tinguin cura que tinguin cura que tinguin cura que tinguin cura que tinguin cura que tinguin cura que tinguin cura que tinguin cura que tinguin cura que tinguin cura que tinguin cura 
de la comunitat.de la comunitat.de la comunitat.de la comunitat.de la comunitat.de la comunitat.de la comunitat.de la comunitat.de la comunitat.de la comunitat.de la comunitat.de la comunitat.

Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat 
SOSTENIBLE,SOSTENIBLE,SOSTENIBLE,SOSTENIBLE,SOSTENIBLE,SOSTENIBLE,SOSTENIBLE,SOSTENIBLE,SOSTENIBLE,SOSTENIBLE,SOSTENIBLE,SOSTENIBLE,SOSTENIBLE,SOSTENIBLE,SOSTENIBLE,SOSTENIBLE,SOSTENIBLE,SOSTENIBLE,
adaptada als adaptada als adaptada als adaptada als adaptada als adaptada als adaptada als adaptada als adaptada als adaptada als adaptada als adaptada als adaptada als adaptada als adaptada als adaptada als adaptada als adaptada als 
reptes ambientals, reptes ambientals, reptes ambientals, reptes ambientals, reptes ambientals, reptes ambientals, reptes ambientals, reptes ambientals, reptes ambientals, reptes ambientals, reptes ambientals, reptes ambientals, reptes ambientals, reptes ambientals, reptes ambientals, 
econòmics econòmics econòmics econòmics econòmics econòmics econòmics econòmics econòmics econòmics econòmics econòmics 
i culturals. i culturals. i culturals. i culturals. i culturals. i culturals. i culturals. i culturals. i culturals. i culturals. i culturals. i culturals. 
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Projecte gràfi c de l’EQM
Gravats en pedra

Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat 
COMUNICADORA,COMUNICADORA,COMUNICADORA,COMUNICADORA,COMUNICADORA,COMUNICADORA,COMUNICADORA,COMUNICADORA,COMUNICADORA,COMUNICADORA,COMUNICADORA,COMUNICADORA,COMUNICADORA,COMUNICADORA,COMUNICADORA,COMUNICADORA,COMUNICADORA,COMUNICADORA,
que faci possible que faci possible que faci possible que faci possible que faci possible que faci possible que faci possible que faci possible que faci possible que faci possible que faci possible que faci possible que faci possible que faci possible que faci possible que faci possible que faci possible que faci possible 
construir la vida construir la vida construir la vida construir la vida construir la vida construir la vida construir la vida construir la vida construir la vida construir la vida construir la vida construir la vida construir la vida construir la vida construir la vida 
amb interacció amb interacció amb interacció amb interacció amb interacció amb interacció amb interacció amb interacció amb interacció amb interacció amb interacció amb interacció 
i socialització.i socialització.i socialització.i socialització.i socialització.i socialització.i socialització.i socialització.i socialització.i socialització.i socialització.i socialització.

Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat Pensem una ciutat 
EDUCADORA,EDUCADORA,EDUCADORA,EDUCADORA,EDUCADORA,EDUCADORA,EDUCADORA,EDUCADORA,EDUCADORA,EDUCADORA,EDUCADORA,EDUCADORA,EDUCADORA,EDUCADORA,EDUCADORA,EDUCADORA,EDUCADORA,EDUCADORA,
amb espais que amb espais que amb espais que amb espais que amb espais que amb espais que amb espais que amb espais que amb espais que amb espais que amb espais que amb espais que amb espais que amb espais que amb espais que amb espais que amb espais que amb espais que 
transmetin valors transmetin valors transmetin valors transmetin valors transmetin valors transmetin valors transmetin valors transmetin valors transmetin valors transmetin valors transmetin valors transmetin valors transmetin valors transmetin valors transmetin valors 
de passat, present de passat, present de passat, present de passat, present de passat, present de passat, present de passat, present de passat, present de passat, present de passat, present de passat, present de passat, present 
i futur. i futur. i futur. 
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Projecte gràfic de l’EQM
Placa Memorial Quico Mestres



Projecte gràfic de l’EQM
Placa Memorial Quico Mestres
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Projecte gràfic de l’EQM
Placa Memorial Quico Mestres

Disseny de la placa

Manresa, 1948-2013

Quico Mestres Angla

Arquitecte urbanista, va deixar una 
petjada molt important en la planificació 
i gestió urbanística de la ciutat. La seva 
mirada vers l’interès general i la seva 
actitud davant la participació democràtica
han estat un referent arreu de Catalunya.



Projecte gràfic de l’EQM
Miradors
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Projecte gràfic de l’EQM
Miradors

Mostra mirador 1 i continguts generals

MIRADOR 1 

Elements geogràfics 
de Catalunya
Puig Rodó
Canigó
Dipòsit salí
Puigmal
Serres del Verd, del Cadí i d’Ensija
Port del Comte
Montconill

Elements geogràfics de la ciutat
Puigterrà
Puigberenguer
Puigcardener
Puigmercadal

Elements urbans

Edificis
Mas de la Culla
Convent de Santa Clara
Hospital de Sant Joan de Déu
Cova de Sant Ignasi
Pont Vell
Fàbrica Nova 
Museu del Barroc
Hospital de Sant Andreu
La Seu
El Carme
Estació del Nord
Escola La Renaixença
Palau de Justícia
Conservatori de Música
Alberg municipal
Can Jorba
Can Font

Barris i espais
Barri La Font dels Capellans
Barri Les Escodines
Barri La Mion
Zona Universitària
Parc de l’Agulla

La Reforma - passeig de la 
República - carrer del Born - 
plaça de Sant Domènec

MIRADOR 2 

Elements geogràfics 
de Catalunya 
Collbaix
Serra de Castelltallat
Vall de la riera de Rajadell
Serra de Rubió

Elements urbans

Edificis
Fàbrica de la Pirelli
Pont Nou
Fàbrica dels Panyos 
Torre Lluvià

Barris i espais
Barri Bellavista - Sol i Aire
Barri El Xup
Zona esportiva del Congost

MIRADOR 3

Elements geogràfics 
de Catalunya
Montserrat
Vall del Cardener
Montcau
Vall Paradís
Eix del Cardener
Via dels Ferrocarrils Catalans

Elements urbans

Edificis
Farinera La Favorita
Pou de Llum

Barris i espais
Barri Els Comtals
Barri Sant Pau 
Barri La Balconada
Barri La Guia
Bufalvent
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1. Catalogació com a BCIN. 

 

El projecte de la Torre de Santa Caterina - Espai Quico Mestres se situa en l'espai exterior 

de la Torre de Santa Caterina. 

 

Aquesta Torre i el seu entorn més pròxim està catalogat com Ben cultural d'interès nacional 

(BCIN) en la categoria de Monument Històric segons el Decret 22/04/1949 BOE 05/05/1949, 

Núm. inventari Registre. 4037 – MH, en les determinacions del PEUPM (element M004) i en 

la protecció de l'entorn com a espai d'expectativa arqueològica (PEUPM Q011) com es 

mostra en els arxius adjunts que s'incorporen al final d'aquest annex. 

 

La proposta, té en compte aquests aspectes patrimonials i respecta al màxim tant l'entorn 

més pròxim a la Torre com la mateixa Torre de Santa Caterina, sent aquesta una fita visual 

des de molts llocs de la ciutat i representativa a l'entorn de Manresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








