
LA JOIA DE MANRESA L’octubre del 2012 la façana de la Seu que dóna a la Reforma lluirà restaurada del tot i podrà desenvolupar el paper
de façana principal del temple. Fins aleshores, encara queda façana per rehabilitar; la sotacoberta de l’atri, la porta d’accés i l’escalinata exterior.
Mentre avança l’actuació, els Amics de la Seu piquen pedra per cobrar el que deuen les administracions i lligar un nou conveni a quatre anys



Malgrat ser la façana principal de
la Seu, la banda oest del temple
manresà sempre ha tingut un pa-
per secundari. Aquesta situació
canviarà quan estigui acabada la
restauració que hi executen des de
l’octubre del 2010, que ha co-
mençat a donar fruits. La bastida
que fins fa poc tapava la façana
sencera s’ha rebaixat a mitja alça-
da, i això permet veure el resultat
dels treballs. La previsió és finalit-
zar-los coincidint amb el Dia de la
Seu de l’any vinent, que s’escau el
segon diumenge d’octubre.

Les obres permeten la restau-
ració de la façana que dóna a la
plaça de la Reforma, inclosa la
porta d’accés des de dins el temple,
i la sotacoberta de l’atri. De mo-
ment, el doctor Lluís Guerrero,
vicepresident i secretari de l’Asso-
ciació Amics de la Seu, que vetlla
per la pervivència de temple, ex-
plica que hi ha «rehabilitada la part
superior de la façana de l’atri, in-
closes les motllures que surten
dels gablets i els timpans plans i lli-
sos dels gablets».  Queda pendent
la part que va «des dels capitells su-
periors de les colum-
nes del porxo en
avall; el saneja-
ment de les pa-
rets interiors, i el
sanejament i
restauració de
l’escalinata

fins a l’espai que tanca el reixat,
però sense incloure les escalinates
laterals, només la frontal». A l’in-
terior de l’atri, l’antiestètic sostre
que hi havia fins ara s’està substi-
tuint per un fals sostre amb voltes
de creueria. Executada aquesta
intervenció, «haurem recuperat i
dignificat una àrea molt important
de la qual es podrà treure profit li-
túrgic i social». Quedarà per reha-
bilitar el reixat i escales laterals. 

La Generalitat deu dos anys
Les obres de restauració de la Seu
no només requereixen picar pedra
en el sentit literal. També en el fi-
gurat. Mentre avança la restaura-
ció i els operaris fan brillar els
elements ornamentals, els Amics
de la Seu batallen perquè, quan s’a-
cabi l’últim conveni quadriennal
entre les administra-
cions i el bisbat de Vic,
el que va del 2009 al
2012, en pugui co-
mençar un altre, que
és la manera de ga-
rantir que les obres
no s’aturin. Tot i la
seva determinació,

pinten bastos. Per una banda, hi ha
els diners que deuen les adminis-
tracions, principalment la Gene-
ralitat, que no ha aportat la seva
participació del 2010 ni del 2011.
El bisbat té els deures fets i fins ha
pagat una bona part del 2012. En
el seu cas, però, cal recordar que la
partida és menor perquè en aquest

conveni els Amics de la Seu n’as-
sumeixen el 25%. La Diputació
de Barcelona deu una  part del
2011, i l’Ajuntament, tot el 2011. De
moment, sortosament, l’empresa
responsable de les obres, Cots i
Claret, no ha posat cap ultimàtum.
No obstant això, fa notar Guerre-
ro, el deute de la Generalitat «en
condiciona molt el futur. L’em-
presa necessita cobrar».  En xifres,
la Generalitat deu 188.500 euros i
l’Ajuntament, 94.250. En aquest
cas, «ens preocupa relativament
poc perquè juguem a casa».  

A banda del deute esmentat,
en el futur immediat de la Seu
plana una altra amenaça. Aques-
ta és que, en la situació de crisi ac-

tual, el conveni que s’esgota el 31 de
desembre del 2012 no tingui con-
tinuïtat en un altre de quatre anys.
Això, assegura Guerrero, seria «dra-
màtic». «Fins ara, no tenim cap res-
posta concreta de les institucions».
La lectura positiva és que «tenim tot
l’any 2012 al davant per continuar
negociant», si bé, admet, «no és
que això ens faci sentir molt tran-
quils perquè ens agradaria entrar-
hi amb un compromís previ». In-
sisteix que «el que volem és que se
subscrigui un nou conveni que, si
no és pel 100% del capital habitu-
al, sigui pel 90%, però no establir-
ne cap suposaria deixar establerta
la base que això és possible». Per a
ell és evident que amb el que va
costar arrencar la rehabilitació
continuada del temple no val atu-
rar-la ni un segon. «El més fàcil
quan una cosa està engegada és
mantenir-la-hi». Sobretot, consi-
derant que l’edifici és viu i que el
que no està arreglat s’espatlla a un
ritme vertiginós. A més, recorda
que els successius convenis són

el resultat d’«un compro-
mís previ que constitueix

el pla director del monu-
ment, que establia tota una
periodització d’actuacions

amb un termini de
25 anys». No renovar
el conveni vigent su-
posarà, per tant, in-
complir el com-
promís adquirit.
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La Seu destapa la millora a la façana oest
Completada la restauració, Amics de la Seu confia que es pugui treure profit litúrgic i social a l’entrada principal del temple
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La part restaurada, entre la balconada i on hi ha les tanques
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Demanda al conseller de Cultura
La Seu va rebre abans de les
festes la visita de Joan Pluma,

director general del Patrimoni Cultu-
ral. Els Amics de la Seu han expressat
el desig que aquesta visita es repe-
teixi amb més temps i que, com «me-
reix» la Seu, s’hi pugui afegir el con-
seller de Cultura, Ferran Mascarell. 
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