
REHABILITACIÓ L’octubre vinent finalitzaran les obres corresponents al conveni 2009-2012 per a la restauració de la Seu. Si abans no es
lliga un nou conveni a quatre bandes, la rehabilitació quedarà aturada, com ja va passar abans de rubricar el conveni actual. L’Ajuntament
considera imperatiu aconseguir la reedició i ha començat a treballar per lligar el compromís de la Generalitat, la Diputació i el bisbat de Vic 



L’Ajuntament de Manresa tre-
balla per reeditar el conveni a
quatre bandes de la Seu, que ex-
haurirà l’edició actual l’octubre.
Per al regidor de Cultura, Joan
Calmet, renovar-lo és imperatiu,
encara que representi «a!uixar el
ritme de la inversió el "#, el $% o el
&%'». El que descarta de totes to-
tes és ajornar un nou conveni a
quatre bandes per d’aquí a un o
dos anys perquè després «costaria
déu i ajuda» tornar-lo a activar. 

Calmet diu que, sense que sigui
cap garantia, els «inputs» que li han
arribat de la Diputació de Barce-
lona i de la Generalitat són «posi-
tius». I justament avui anuncia
una reunió amb el Bisbat de Vic
per parlar del tema. Ressalta que,
segons la informació de què dis-
posa, «em consta que la Genera-
litat  s’ha posat al corrent» dels di-
ners del conveni que devia, i el ma-
teix ha fet l’Ajuntament, de mane-
ra que «no tindran l’excusa [el
Bisbat]» de posar en dubte la con-
tinuïtat del conveni per aquest
tema en concret. «Tothom està al
dia», resumeix el regidor.

Cal puntualitzar que, en el cas
del Bisbat, si sempre ha estat al dia
és perquè la seva aportació se la re-
parteixen la comissió parroquial,
els Amics de la Seu, el Bisbat i el
Col·legi de Canonges.  A favor seu,
ressalta Calmet, hi ha el fet que «els
anys $%"% i $%"" ha avançat els di-

ners dels que no estàvem a dia».
També hi ha ajudat que l’empresa
responsable de les obres de reha-
bilitació, Cots i Claret, ha estat
molt pacient a l’hora de cobrar. 

Que s’ha d’anar per la quarta
edició del conveni «ho hem tingut
clar des del primer moment per-
què, en cas contrari, seria molt di-
fícil tornar a estimular les altres
parts evitant la temptació de fer-se
enrere». Dit això, Calmet fa notar
que cal tocar de peus a terra per-
què «la situació econòmica de to-
tes les institucions és crítica». Per
tant, no descarta que tenir la re-
novació passi per «baixar el ritme
de les inversions». El conveni ac-
tual de quatre anys, del $%%( al
$%"$, ha comportat una inversió de
les quatre institucions de )#.$#%
euros cadascuna el primer any i
(*.$#% els tres anys següents. 

A banda de la reunió d’avui
amb el Bisbat, la setmana entrant
hi ha prevista la visita a Manresa de
Joan Pluma, director general de Pa-
trimoni Cultural de la Generalitat.
Visita que l’Ajuntament té previst
apro+tar per tocar el tema Seu. 

Con+rmada que no assegurada
al cent per cent la voluntat de tres

de les quatre parts de reeditar el
conveni (Ajuntament, Diputació i
Generalitat), el següent pas seria
convocar la comissió de segui-
ment del mateix per concretar les
quantitats. Una altra possibilitat de
què parla Calmet per garantir-lo,
al costat de la de rebaixar les par-
tides, és la de repartir-les en més
anys que els quatre +xats +ns ara
en els convenis que s’han fet.

El regidor de Cultura ressalta
que «en tots aquests anys s’ha fet
molta feina, però encara en que-
da». Esmenta, per exemple, «la
cara sud de la Seu, la que dóna a
la Renfe, on no s’ha fet pràctica-
ment res». També les actuacions
que caldria realitzar a la rectoria i,
és clar, al museu. Regió! va pu-
blicar dimarts un extens reportat-
ge sobre la joia de la corona del
Museu de la Seu, el frontal !oren-
tí. Aquesta peça única resta ama-
gada en un espai inadequat, tant
per les dimensions com per l’accés.
Quan, dins del conveni actual, es
va rehabilitar la sala gòtica i es va
connectar amb el claustre va ser
amb la intenció que aquesta sala
pugui acollir el Museu de la Seu.

El conveni actual s’havia de re-
novar el gener del $%%( i no es va
tancar +ns el desembre. La vo-
luntat és que per al proper no es re-
peteixi aquesta situació i que, te-
nint en compte que les obres ac-
tuals +nalitzaran l’octubre, es pu-
guin encavalcar amb les properes.
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L’Ajuntament diu que renovar el conveni de la
Seu és obligat, tot i que sigui amb menys diners
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El regidor de Cultura comenta que els «inputs» de Generalitat i Diputació són «positius» Avui es reuneix amb el bisbat

La façana per la banda de la Reforma, restaurada i sense bastides

SALVADOR REDÓ

SALVADOR REDÓ

La fotografia mostra el nou sostre de l’atri de la Seu, que substitueix el
que hi havia. El nou pretén ser una reproducció a petita escala de les voltes
interiors de la basílica. Retirades les bastides de la façana, la pedra i elements
de la qual s’han rehabilitat des del balcó que hi ha sota la rosassa en avall,
actualment les feines se centren a rehabilitar les parets, el terra i la porta
d’accés al temple de l’atri, i les escales frontals. La previsió és que aquestes
obres, les darreres del conveni actual, quedin acabades l’octubre vinent. 



El nou sostre amb voltes de l’atri ja està enllestit 

Calmet ressalta que «tothom
està al dia» dels pagaments i
que, per tant, no pot servir
d’excusa per no fer el conveni

Al costat de les grans actuacions
que es duen a terme gràcies al con-
veni a quatre bandes, a la Seu sor-
geixen problemes que no són me-
nors. El darrer té a veure amb el vi-
trall que hi ha a la capella de la Pu-
ríssima, que està en un estat pès-
sim i perilla de caure. Ara per ara
s’han recaptat $.#%% euros gràcies
a les aportacions de la ciutadania.
La reparació en costa )#.%%%, ha ex-
plicat Lluís Guerrero, vicepresident
dels Amics de la Seu. Remarca
que «si no canvia el ritme de l’ar-
ribada de mitjans econòmics per
arreglar-lo el que passarà de ben
segur és que caurà. Nosaltres no te-
nim mitjans per pagar la repara-
ció». El que s’ha fet és posar-hi una
protecció per fora per «evitar que
si cau ho faci damunt d’algú».

S’han recaptat
2.500 euros dels
65.000 que costa
restaurar el vitrall
de la Puríssima
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