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TEMA DEL DIA

Truqui’ns i li col·loquem 
un contenidor de seguretat DE FRANC.

Germans Escala, c.b.
RECICLATGE I GESTIÓ DE RESIDUS

Destrucció d'arxiusDestrucció d'arxius  Destruïm  discos durs, CD, DVD, diagnòstics mèdics, 
contractes, nòmines, documentació bancària, 
escriptures, tot tipus de documentació que contingui 
dades.

   També destruïm el paper de les destructores per evitar 
la seva reconstrucció.

    Servei de transport segur: recollida periòdica o 
puntual.

   Visualització de la destrucció en directe o via web.
    Certificat de destrucció i de reciclatge. Segons la 

Normativa DIN 32757-1 amb nivell de seguretat 3–4
   Servei opcional de certificació notarial.
    Contenidors homologats segons la llei de protecció de 

dades 15/1999 amb pany de seguretat.
Partícules de 20-25 mm

Pol. Ind. Els Dolors – C. Navarcles, s/n - 08243 Manresa  - tel. 93 874 60 54 - www.germansescala.com

La riquesa patrimonial de la
Seu no només es limita al temple.
Cal recordar que acull peces de va-
lor artístic incommensurable que,
per desgràcia, exhibeix un mu-
seu totalment inadequat, per espai
i per emplaçament. Entre aques-
tes peces hi ha el Crist romànic i
una sacra colonial, que Amics de
la Seu ha tingut cura que es res-
taurin fent honor a la seva res-
ponsabilitat, que també abasta el
contingut moble del monument.

El Crist romànic, explica el doc-
tor Lluís Guerrero, dels Amics de
la Seu, «és una peça de la major
importància, datable el segle XII,
de fusta policromada. Actualment
té deteriorament de la coloració,
descamacions i fissures, una de les
quals amenaça perillosament un
dels braços. És una peça cabdal,

entre altres, del romànic català». 
La sacra colonial, també de fus-

ta, «amb decoració exòtica i plo-
mes, està afectada pels corcs i un
deteriorament que cal aturar. És
una peça menor, però peculiar
pel seu exotisme», destaca Guer-
rero. «El text del cos central, en lla-
tí i molt malmès, correspon a la
consagració del vi», apunta. 

L’entitat va traslladar la seva
demanda a la Comissió d’Art Sacre
del bisbat de Vic, «que ha cregut
convenient procedir a la restau-
ració d’aquestes peces. Després
dels tràmits corresponents, el Cen-
tre de Rehabilitació de Béns Mo-
bles de la Generalitat a Sant Cugat
procedirà, probablement l’any
2012, a la restauració d’ambdues
peces». El cost anirà a càrrec del
departament de Cultura de la Ge-
neralitat i de la mateixa entitat.
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El Crist romànic i una
sacra colonial del museu
resuscitaran a Sant Cugat

L’Associació Amics de la
Seu ha decidit fer una cri-
da a la societat manresa-
na per demanar diners a
benefici de la basílica de
Santa Maria de la Seu. És
la tercera que fa d’ençà la
seva constitució,  fa qua-
ranta anys. 

Si el primer  acapte po-
pular es va organitzar per
restaurar el portal de San-
ta Maria, entrada i sortida
habitual del
temple («un
acte heroic
de la ciu-
tat», recor-
da el doctor
Lluís Guer-
rero, vice-
president dels Amics de la
Seu), i el segon va ser per
a la restauració de la ro-
sassa, ara es tracta d’una
finestra. En concret, és el
vitrall que hi ha damunt la
capella de la Puríssima,  la
segona des del baptisteri
per la banda del riu,  que
«s’ha deteriorat de tal ma-
nera que està bufat i pot
caure en qualsevol mo-
ment». La raó és que l’es-
tructura que l’aguanta, el
marc de pedra, «es devia
rehabilitar en la post-
guerra amb uns elements
no nobles, i el ciment s’ha
deteriorat i es veuen fer-
ros sortint del mainell,
que és la peça que parteix
l’arc...». Avisa que «potser
algun dia ens trobarem
que no hi ha finestra». En
el cas que caigués, ho fa-
ria a l’interior del tem-

ple, amb el perill que això
representa. Aquesta si-
tuació «ens obliga a fer
una intervenció urgent
per a la qual no tenim
pressupost» ja que, fa no-
tar, de l’obra comprome-
sa dins el conveni de res-
tauració de la Seu, la que
s’està executant al portal
de Sant Martí o de la Re-
forma (vegeu la pàgina
2), «no en podem dis-
treure cap cèntim perquè

a c a b a r - l a
també és ur-
gent».

La cam-
panya po-
pular que
s’engega ara

convida la
ciutadania a fer donatius
al número de compte que
els Amics de la Seu tenen
a Catalunya Caixa en fa-
vor de la restauració de la
finestra i el vitrall de la ca-
pella de la Puríssima, o bé
portant un sobre en nom
de l’entitat a la rectoria de
la Seu, indicant que els di-
ners són per al vitrall. 

La restauració suposa-
rà retirar sencer el vitrall
i portar-lo al vitraller per
tal que faci noves les parts
que s’han perdut i res-
tauri les que es conserven
i faci els emplomats. Tam-
bé caldrà fer el marc de
pedra nou de trinca. 
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Amics de la Seu obre
un acapte popular per
salvar un vitrall que
perilla de caure

És la tercera vegada que l’entitat
fa una crida urgent a la ciutadania.
En aquesta ocasió, per restaurar la
finestra de la capella de la Puríssima



El vitrall  que hi ha damunt
la capella de la Puríssima i

en què és urgent intervenir
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Les persones que
vulguin col·laborar
poden fer un donatiu a
l’entitat per dues vies

La sacra colonial on es pot veure el mal estat del text al cos central
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El Crist de fusta del segle XII

ARXIU/SALVADOR REDÓ

Detall de la fissura en un braç 
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