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RESTAURACIÓ DE LA SEU 4 El 2012 s’ha de signar el nou conveni quadriennal entre Generalitat, Ajuntament, Diputació i Bisbat de Vic per
fer una nova tanda d’obres de rehabilitació a la Seu. Com va avançar Regió7, l’entitat que té cura del temple, els Amics de la Seu, tem que la crisi
impedeixi el conveni. Per això ha demanat a l’Ajuntament que la petició de renovació es faci des de la ciutat, per donar-hi més entitat i més pes

Amics de la Seu demana al nou Ajuntament
ajut per continuar la restauració del temple
 El setembre l’entitat que fa possible la rehabilitació de la basílica es començarà a moure per lligar el conveni quadriennal
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Les obres de restauració que
s’estan portant a terme a la basílica de la Seu de Manresa des de
l’octubre passat no ﬁnalitzaran
ﬁns al juny del 2012. Per garantir
la continuïtat de la millora del
temple, a partir d’aleshores caldrà
un conveni nou entre les institucions. Amb aquesta ﬁnalitat i amb
el temor que la crisi els posi pals a
les rodes, tal com ja va avançar
aquest diari (vegeu edició del 28 de
maig passat), l’Associació dels
Amics de la Seu, entitat que fa possible la rehabilitació de la Seu, ha
començat a posar ﬁl a l’agulla.
El vicepresident dels Amics de
la Seu, el doctor Lluís Guerrero, explica que han mantingut una entrevista amb l’alcalde del nou Ajuntament convergent, Valentí Junyent, i amb el regidor de Cultura,
Joan Calmet. L’objectiu: que la
nova «proposta de conveni parteixi
de Manresa», de la ciutat, i no només de l’entitat, per tal que tingui
més pes i entitat que si neix tan sols
de l’associació que vicepresideix.
Guerrero ha celebrat la bona predisposició mostrada per Junyent i
Calmet.
El conveni quadriennal actual,
signat pet la Generalitat, l’Ajuntament, la Diputació de Barcelona i
el Bisbat de Vic, cobreix el període
que va del 2009 al 2012, i va trigar
un any a estar lligat. Probablement és per això que els Amics de
la Seu en miren amb temor la renovació i han volgut assegurar-se
l’embranzida que hi pot donar
una implicació directa de l’Ajuntament, que és la que l’entitat va demanar a l’alcalde i al regidor de Cultura. Cal dir, tal com ja va informar
Regió7, que justament l’Ajuntament i la Generalitat són les dues
institucions que deuen més diners del conveni actual, mentre que

La façana de la Reforma de la Seu amb la bastida muntada, que
impedeix veure els resultats de les obres que hi han fet fins ara

L’associació va demanar
a Junyent i Calmet que
la «proposta de conveni
parteixi de Manresa»

la Diputació i el Bisbat estan al dia.
En el cas del Bisbat, recordem que,
en aquest conveni, el 25% corresponent a la seva part va a càrrec
dels Amics de la Seu.
L’estat de les obres
Aquest mes d’agost l’empresa Cots
i Claret, responsable de les obres
de restauració de la Seu, fa vacances. Per tant, a la façana de la
Reforma del temple, tot i haver-hi
la bastida aixecada, no hi ha ningú treballant. El resultat de la fei-

na feta ﬁns ara ja ha donat fruits
importants. El doctor Guerrero
informa que s’ha restaurat la barana de sobre l’atri amb pedra
nova, així com la superfície de
mur de sota, la decoració dels ulls
de bou i els gablets amb els seus
respectius motius de decoració
com les pinyes, pinacles i frondes,
«alguns amb pedra nova i altres
amb morter reintegrador».
Un sostre nou per a l’atri
Finalitzades les vacances d’agost,
els operaris de les obres, sota la direcció de l’arquitecte Francisco
Javier Asarta, director de la rehabilitació del temple, se centraran
en el sostre de l’interior de l’atri.
Guerrero comenta que aquesta
actuació comportarà un canvi

Vista del sostre interior de l’atri, que està molt deteriorat i que
es canviarà per un amb unes voltes de creueria que s’il·luminarà

d’aspecte important d’aquest. Actualment aquest sostre, que està
molt malmès, mostra unes totxanes que van fent uns arcs gairebé
plans separats per columnes de
fusta. La seva renovació suposarà
dotar-lo d’unes voltes més pronunciades que partiran de la part
frontal ﬁns a la paret del fons fetes
amb plaques de pladur de guix.
També hi haurà voltes que sortiran
del lateral. El resultat serà un sostre amb voltes de creueria però
sense nervis, sinó acabades en
aresta. Les plaques s’acoloriran
amb el to que l’arquitecte consideri
més convenient. També es dotarà
aquest sostre d’il·luminació.
Acabada aquesta part, la restauració se centrarà en la banda
superior, a tocar de l’atri, de l’es-

calinata exterior (que no es farà
sencera per manca de pressupost)
i en la decoració de l’atri pròpiament dit. Una part, recalca Guerrero, que serà molt entretinguda.
D’aquí que les obres encara s’allarguin ﬁns a mitjan 2012. També
hi ha previst canviar la porta per
accedir des de la nau a l’atri, que
està molt deteriorada.
Un altre aspecte important de la
millora de la Seu té a veure amb la
il·luminació interior. Els Amics de
la Seu van demanar fa mesos a la
Fundació Endesa una subvenció
per emprendre la quarta fase
d’il·luminació, la dels retaules i
de reforç de la cripta. Les tres anteriors ja van ser possibles gràcies
a l’empresa. El projecte ja s’ha fet,
però manca la seva resposta.
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Els brètols van fer de les
seves al temple manresà
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Malauradament, cada X temps
s’ha de parlar i de lamentar les bretolades de què és objecte la basílica de Santa Maria de la Seu de
Manresa. La darrera acció incívica contra el temple va ser pels
volts de la revetlla de Sant Joan, i
l’Associació dels Amics de la Seu ja
es va encarregar de denunciar-la
als Mossos d’Esquadra.
Els brètols van entrar a l’espai de
treball dels operaris que porten a
terme les obres de restauració del

temple i van robar eines de l’empresa responsable, Cots i Claret. Al
mateix temps, van arrencar una
llosa de l’escalinata d’accés a l’atri
per la banda del riu (la de baix de
tot de la barana) i van tirar un objecte contundent al vitrall corresponent a l’altar de la Mare de Déu
de Lourdes (el tercer a partir del
baptisteri en direcció al portal de
Sant Antoni), que va trencar un
dels vidres de protecció. A hores
d’ara, aquests desperfectes encara no s’han pogut reparar.

La part de la barana d’on van arrencar una llosa

El vitrall amb el vidre de protecció que hi falta

