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ASSOCIACIÓ “AMICS DE LA SEU”
L’Entitat
El temple gòtic de Santa Maria de la Seu de Manresa ha estat secularment
objecte d’un gran esforç constructiu, des del segle XIV fins l’actual segle
XXI, en què hi han intervingut moltes generacions de manresans. Nascuda
l’any 1971 com “AMICS DE LA SEU, Associació Manresana per a la Conservació i
Restauració de la Basílica”, l’entitat és la continuadora d’aquella Junta d’Obres
instituïda a la postguerra per a recuperar-la dels estralls de la contesa.
L’Associació AMICS DE LA SEU DE MANRESA està domiciliada a
Manresa, Baixada de la Seu núm. 3 amb C.I.F. G-60944121 i inscrita en
el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número
169, Secció 1a.
D’acord amb allò que disposa l’article segon dels Estatuts, l’Associació
(Declarada “d’Utilitat Pública” el 25-02-1999) té per objecte, amb caràcter
general:
a) Promoure la realització de les obres que es considerin necessàries o convenients per a la restauració i conservació de la Basílica de Santa Maria
de la Seu de Manresa, tant en el que pertoca a la fàbrica de la mateixa
com als elements artístics del seu interior o exterior.
b) Promoure excavacions arqueològiques en l’àmbit del temple i construccions annexes, a l’objecte d’estudiar els antecedents històrics i artístics
que hi hagi d’aquell.
c) Tenir cura de la conservació, millora i ampliació del Museu Històric de
la Seu i de la dels objectes d’interès artístic o arqueològic que hi hagi al
Temple o annexos.
d) Promoure els estudis d’investigació i els treballs de divulgació sobre els
diversos aspectes artístics, històrics i arqueològics de la Seu de Manresa.
I tot això, comptant amb els permisos i sota les normes dels organismes
competents, per ser la Seu “Monument Històrico-artístic”.

Memòria d’Activitats
Any 2018
La Basílica de la Seu de Manresa es va consolidant any rere any
com el principal atractiu dels visitants que s’acosten a la nostra ciutat
ja sigui per raons de turisme, treball o estudi. A la majoria els sorprèn descobrir que s’hi guarden importants obres artístiques però
sobretot, tothom queda admirat de la solemne i magnífica construcció gòtica que li confegí, aviat farà set-cents anys, el mestre de cases
Berenguer de Montagut.
Efectivament, el proper 2022 s’acomplirà el setè centenari de
l’inici de les obres per la construcció de la Seu. Documentada amb
aquella col·lecta ciutadana que tingué lloc en la festivitat de Corpus
de 1322 a benefici de la construcció del nou temple que projectaven
aquells avantpassats nostres que, sens dubte eren uns manresans emprenedors i agosarats.
Abans però, l’any 2020 s’escaurà una altra commemoració. Serà
la del mil·lenari de la restauració de Manresa per l’abat Oliba i la
redotació del temple de Santa Maria que, juntament amb la comtessa Ermessenda, vídua del compte Ramon Borrell, efectuaren l’any
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1020 ja que anys abans la ràtzia del cabdill musulmà Abd-al Malik
havia destruït la ciutat.
Aquest dos aniversaris són prou excepcionals perquè hi anem pensant i des de l’Associació Amics de la Seu ja hi hem començat a treballar per tal de que al seu moment es puguin fer unes celebracions
adients per commemorar aquests importants esdeveniments.

Obres de restauració
L’activitat restauradora a la Seu ha continuat durant el passat 2018
en el marc dels convenis institucionals que s’establiren en aquell ja
llunyà any 2002. Amb diversos intervals, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Bisbat de Vic i l’Ajuntament de
Manresa, han dut a terme un notable gruix de projectes de restauració del monument que han contribuït enormement a millorar l’estat
de la construcció. Tot allunyant l’estat de degradació que presentava
la Basílica i que, fins i tot, hi havia el perill d’esfondrament tal com
s’havia apuntat a finals de segle passat en l’arc de creueria del darrer
tram de la nau.
La intervenció de l’any passat a la Basílica va consistir en la restauració d’un contrafort i el mur corresponent a la capella de Sant
Antoni M. Claret, així com de la nova pavimentació del seu tram de
terrat.
Per part dels Amics de la Seu l’aportació per obres durant l’any
passat fou modesta. Això fou degut a la reducció d’ingressos experimentada per l’associació que únicament permeteren d’assumir algunes factures de manteniment de baix cost. Afortunadament aquesta mancança es va esmenant per part dels organismes signants del
Conveni que van renovant periòdicament, tot i que amb intervals i
retards, però que són molt d’agrair.
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La Seu: religió, turisme i cultura
Des del Bisbat de Vic i també des de l’Ajuntament de Manresa,
s’ha experimentat una nova visió del fet turístic i cultural que afecta a
la Basílica de la Seu i que s’ha concretat amb diverses iniciatives molt
positives per el gran monument de la nostra ciutat. Els responsables
d’aquestes institucions s’han adonat, per fi, del gran valor que té la
Seu com equipament turístic i cultural a més de religiós i espiritual.
El destacat nombre de visitants que arriben a la Seu, ha fet que es
vagi treballant en la millora del servei d’atenció i acollida. Informant
i assessorant el lloc que visiten amb l’objectiu de que, tan particulars
com grups, en surtin satisfets i ho puguin transmetre als seus llocs
d’origen, familiars i amics.
Molts grups arriben canalitzats a través de l’Oficina de Turisme de
Manresa. D’altres, majoritàriament escolars, vénen encaminats des
del Museu Comarcal. Altrament, els particulars segueixen confluint
a la Seu de forma sostinguda i a l’alça.
També, i des de fa temps, alguns membres de la nostra Associació col·laboren de forma voluntària en l’acompanyament de grups i
persones en diverses visites guiades al monument. D’altra banda, el
Amics de la Seu assumeixen el cost de l’edició en diversos idiomes de
fulletons impresos i postals relacionats amb la Seu.

Dia de la Seu
Com és costum, i ja fa una colla d’anys, des de l’any 1988 els Amics
de la Seu vàrem celebrar la festa anual del Dia de la Seu amb la finalitat de donar a conèixer dins la ciutat i fora d’ella, el principal monument de casa nostra en l’escaiença de la celebració de la Dedicació de
la Basílica, que tradicionalment és el segon diumenge d’octubre.
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Enguany el diumenge
dia 14 presidida pel P.
David Guindulain, SJ, hi
hagué la Missa Conventual Solemne a les 11 del
matí a la Seu amb la participació de la Capella de
Música de la Seu.
Seguidament es va poder fer la visita lliure a les diferents dependències de la Seu.
Prèviament, el dissabte dia 13 hi hagué un concert extraordinari de
“Gospel” a la Basílica a càrrec del grup The River Troupe Gospel Sallent
que comptà amb una gran assistència de públic.
El programa d’actes va seguir el dia 18 d’octubre amb una conferència a càrrec de Francesc Comas amb el títol de “Marià Lladó Dalmases, el
Paborde de la guerra de Successió”. En el seu parlament a la sala Gòtica de la
Seu, Comas va exposar l’excel·lent estudi sobre la personalitat del que
estigué al capdavant de la Seu en aquells temps convulsos i de guerra.
El dissabte 20 d’octubre es programà una audició musical a càrrec
de l’organista Jordi Franch i del tenor Isidre Badia en el marc de la
Basílica i de la Cripta dels Cossos Sants que fou seguida per nombrosos
assistents que manifestaren la seva satisfacció amb llargs aplaudiments.

Xarxes socials
El passat 2018 la presència de la nostra Associació a les xarxes
socials s’ha eixamplat amb la incorporació de la Seu. Cercant la finalitat de consolidar continguts tot evitant duplicitats i fent mes àgils
les informacions sobre les activitats que es duen a terme a l’entorn
de la Basílica.
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La persona contractada pel Bisbat l’any 2017 amb la finalitat de
dinamitzar cultural i turísticament el monument, ha assumit amb èxit
la tasca de gestió de la nostra presència en aquests canals tan necessaris
avui dia per donar informació dels nostres objectius i activitats.

Col·laboració amb entitats
Els Amics de la Seu hem cercat la implicació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, delegació del Bages i Berguedà, i del Centre d’Estudis
del Bages per a promoure la investigació i estudi de la figura de Berenguer de Montagut, l’arquitecte de la Seu, del que es coneixen unes poques dades de la seva vida. Creiem que hi pot haver més informació referida al personatge que pot estar encara pendent de sortir a la llum, en
arxius i documents de l’època en que s’inicià la construcció de la Seu.
L’agost passat, amb motiu de la Festa Major de la ciutat, es va programar una nova edició de les que ja van sent tradicionals Visites a la Manresa
desconeguda. L’entitat Centre d’estudis del Bages va ser la que va organitzar
diverses visites a llocs pocs coneguts de casa nostra, una de les quals
fou a la Seu per donar a conèixer el subsòl romànic, la sagristia de Sant
Agustí, el claustre i capella dels Favets, finalitzant amb l’accés a l’arxiu
capitular de la Seu.
Prop de cinc-centes persones distribuïdes en diversos grups seguiren el
recorregut acompanyats per diversos guies entre els quals hi havia alguns
membres dels Amics de la Seu.
El 30 de setembre passat, es va celebrar a la nostra ciutat la 48ena.
Trobada de pessebristes de Catalunya i Balears, organitzada pel grup
pessebrístic de Manresa. A la Seu tingueren lloc diversos actes com una
exposició de diorames al claustre així com la recepció del grup de congressistes i visita al monument. Aquest darrer acte també va comptar
amb la col·laboració de membres de la nostra Associació.
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Servei d’atenció als visitants
Com sempre, diversos membres de la nostra Associació han col·laborat de forma voluntària i desinteressada amb el servei d’ acollida i
atenció als visitants a la Seu que, en nombre creixent, formen part del
que s’anomena “turisme cultural i religiós” i s’acosten a la Basílica per
conèixer la seva història, la seva arquitectura, i les obres artístiques que
s’hi guarden. Segons els nostres registres, l’any passat van visitar la Seu
més de 21.000 persones.
Com hem comentat a l’inici d’aquesta memòria, aquest servei s’ha
vist afavorit amb la incorporació d’una persona contractada per part del
Bisbat de Vic i que la nostra Associació ha valorat molt positivament.

Composició de la Junta Directiva
Presidenta ......................................... Maria Pilar PLA ALLOZA
Secretari .. .......................................... Ramon PRAT PERRAMON
Tresorer ............................................ Antoni FARRÉ SANPERA
Vocal, Rector de la Seu .. ................ Mn. Jean HAKOLIMANA
Vocal, representant
Ajuntament de Manresa ....... Anna CRESPO OBIOLS
Vocal, representant Consell
de Pastoral ............................... Antoni GARRIGA PRAT
Vocal. . ................................................. Francesc Xavier ESCRIBANO VILELLA
Vocal .. ................................................ Roser PARCERISAS COLOMER
Vocal .. ................................................ Antoni RIERA VALL
Vocal .. ................................................ Jordi RODÓ RODÀ
Vocal .. ................................................ Montserrat ROVIRA BACH

Associats
Nombre d’associats a 31 de desembre de 2018: 197
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ESTAT DE COMPTES
INGRESSOS
Donatius
Quotes socis
Ingressos financers
Subvenció
Altres
TOTAL:
DESPESES
Manteniment i conservació
Impresos i publicacions
Despeses financeres
Publicitat i propaganda
Administració i serveis
Distribució correus
Altres
TOTAL:

2018
3.990,55
7.362,00
11,40
0,00
18,96

2017
4.405,00
7.781,00
826,08
0,00
0,00

2016
7.360,00
7.442,00
969,51
1.007,58
90,00

11.382,91

13.012,08

16.869,09

2.926,12
2.074,76
150,53
4.108,12
1.574,51
411,80
0,00

47.734,71
1.875,32
155,62
8.957,32
1.882,67
494,00
90,00

3.981,54
3.426,02
353,56
3.641,17
1.576,80
618,53
0,00

11.245,84

61.189,64

13.597,62

137,07

-48.177,56

3.271,47

Resultat

PRESSUPOST - EXERCICI 2019
INGRESSOS
Donatius
Quotes socis
Ingressos financers
TOTAL:
DESPESES
Manteniment i conservació
Impresos i publicacions
Despeses financeres
Publicitat i propaganda
Administració i serveis
Distribució correus
TOTAL:

4.500,00
7.000,00
0,00
11.500,00
4.000,00
2.000,00
200,00
3.000,00
1.800,00
500,00
11.500,00
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Visiteu la nostra web

www.seudemanresa.cat
Seguiu-nos a
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Facebook i

Instagram

Baixada de la Seu, 1
08241 MANRESA
info@seudemanresa.cat

www.seudemanresa.cat

NIF: G-60944121
Entitat declarada d’utilitat pública O.M. del 25-02-99
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