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Casa Ferrer Granés
PATRIMONI CIUTADÀ. Quan passegem pel centre distrets pels aparadors, sovint no ens fixem en
cases com aquestes dues dissenyades en paral·lel per l'arquitecte Ignasi Oms i Ponsa el 1.899,
situades al carrer de la Canal i a la cantonada amb el carrer Nou.
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Són dos edificis d'habitatges de planta baixa i tres pisos d'alçada que l'arquitecte Oms va tractar de
manera unitària en els elements decoratius i de manera diferenciada en les obertures, amb un
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llenguatge neoclàssic. Així, les façanes de les dues cases estan recobertes per un encoixinat de
pedra que marca els carreus. A la casa número 26 (la que fa cantonada amb el carrer Nou) hi
és de dalt a baix mentre que a la finca del número 24 només és als dos primers pisos i al
tercer hi ha un estucat. Les cantonades i les pilastres estan formades per carreus de pedra. Les
obertures dels balcons tenen els brancals, les llindes i els trencaaigües de pedra treballada. Els
balcons estan fets amb llosanes senzilles i les seves baranes són de ferro colat. El tractament del
tercer pis és diferent a cada edifici; el del número 24 té un seguit de finestres en forma de
galeria mentre que el del número 26 disposa de balcons correguts com els de la primera planta.
Pel que fa al coronament de les façanes, la casa que fa cantonada forma un capcer mentre que
l'altre és pla. La composició de les façanes és clàssica i té alguns elements historicistes. La
disposició de la tradicional botiga de llenceria de Rubí i Casals als baixos modifica la continuïtat del
model seguit en la resta de la façana.
El catàleg de Manresa protegeix el volum, l'aspecte exterior i els espais comuns de l'interior de
l'edifici pel seu valor artístic, estilístic i històric. Es tracta d'un edifici que enriqueix el paisatge urbà i
que s'integra en la tipologia de façanes pròpia del centre comercial de la ciutat.
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