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MEMÒRIA D’ACTIVITATS
ANY 2008

El desembre de 2008 va fer deu anys de la retransmissió per Televisió de Catalunya,
TV-3, de la Missa del Gall des de la Basílica de Santa Maria de la Seu, i mercès a la potent
il·luminació instal·lada a l’interior del temple es va poder copsar els greus problemes
estructurals de l’edifici que estudis tècnics posteriors confirmaren amb tota la seva cruesa.
De fet, pocs dies abans de la nit de Nadal de l’any 1998, ja s’havia detectat un considerable
bombament en un arc de creueria del darrer tram de la nau central de la basílica així com una
esquerda de considerables dimensions en una arcada de l’absis.
L’associació “Amics de la Seu”, aleshores va iniciar una campanya de difusió de la problemàtica sorgida així com de sensibilització a nivell ciutadà i de país que amb el lema
“Salvem la Seu” va permetre endegar les obres urgents que calien per posar remei als problemes sorgits en l’edifici.
Han transcorregut deu anys i podem constatar amb satisfacció que la tasca realitzada en
la restauració i conservació del monument, objectius bàsics de la nostra Entitat, ha estat
considerable. S’han restaurat tots els contraforts de l’absis i alguns altres de laterals, així
com diversos vitralls. S’ha intervingut en la rehabilitació de la coberta superior de la nau
de la basílica així com del seu mur perimetral. S’ha restaurat de bell nou la magnífica rosassa finançada per subscripció popular i finalment, el 2008 s’ha vist completada la restauració del Baptisteri amb la instal·lació d’uns nous vitralls de modern disseny que han rebut
comentaris elogiosos de tothom. En conjunt, durant aquest període de deu anys, s’han
invertit més de quatre milions i mig d’euros en la restauració del monument.
Això ha estat possible mercès a la signatura del Conveni de col·laboració entre diversos organismes: Generalitat, Diputació, Ajuntament, Bisbat i, inicialment, també el
Ministerio de Cultura. Ha estat important també l’aportació de Caixa Manresa així com
gran nombre d’empreses, cases comercials, particulars i anònims que han fet arribar la seva
col·laboració econòmica per la mateixa causa. Tampoc podem deixar de mencionar la
col·laboració de la gent de la Seu: Parròquia, Capítol de Canonges i Amics de la Seu en
general dels que sempre hem rebut el seu suport pels nostres objectius.
Paral·lelament, hem rebut el patrocini de la Fundació Endesa per a la realització del projecte de il·luminació interior de la Seu; per la primera i segona fase, i enguany pensem tramitar a la mateixa Fundació, la sol·licitud per a la tercera i última fase d’aquest projecte.
Després de fer un repàs a l’activitat duta a terme per la nostra Associació en aquests deu
anys, ens centrarem en el període que ens ocupa que és el del passat any 2008.
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OBRES DE RESTAURACIÖ
Durant el passat 2008 es van continuar les obres endegades un any abans consistents en la restauració exterior de la capella del Baptisteri. Hem de recordar que
es tracta d’un punt que, com tota la façana principal, es va construir durant la
dècada dels anys vint del segle passat segons el projecte de l’arquitecte manresà
Alexandre Soler i March. És per tant la part més recent de la basílica de la Seu i,
malgrat això, és una de les zones més deteriorades del monument degut a la baixa
qualitat de la pedra emprada en la seva construcció.
La intervenció al Baptisteri ha consistit en restaurar tot l’exterior, substituint
la pedra sorrenca de la cúpula, baranes i pinacles per pedra de Calders de major
qualitat i més resistent.
També s’han instal·lat uns nous vitralls als vuit finestrals superiors que fins
aleshores restaven tapiats. Aquests vitralls han estat realitzats per l’empresa
Vidriera del Cardener, SA segons disseny de Nídia Esquius.
La seva inauguració va
tenir lloc el passat dia 5 d’octubre de 2008 en el transcurs
de la celebració del Dia de la
Seu.
Simultàniament també
s’han restaurat dos contraforts més adjacents a la capella del Baptisteri, l’un de la
façana principal de la Seu i
l’altre de la façana sud.
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CANVIS EN LA JUNTA DIRECTIVA
En el transcurs de la celebració de l’anual Assemblea General de socis
de la nostra Entitat que va tenir lloc l’11 de març de 2008, es va procedir
a la renovació parcial de la Junta ja que enguany finalitzaven el període de
quatre anys, Ramon Busquet (President), Antoni Garriga Giralt i M. Pilar
Pla Alloza (Vocals).
A l’esmentada assemblea es va constatar que no hi havia cap candidatura que es presentés per accedir a la presidència i diversos assistents van
encoratjar a Ramon Busquet a optar per la renovació a la presidència per
un nou període de quatre anys, el qual va acceptar.
Dels dos vocals, M. Pilar Pla, va optar per la renovació i Antoni Garriga
per cessar adduint motius de feina. D’altra banda, Montserrat Rovira i Anna
Orriols es van oferir per incorporar-se també com a vocals, fet que l’assemblea acceptà i agraí.
Així doncs, la nova junta va quedar formada per:
Ramon Busquet Guixé
Lluís Guerrero Sala
Ramon Prat Perramon
Antoni Farré Sanpera
Ramon Oller Subirana
Mn. Joan Tuneu Mir
Mn. Josep M. Gasol Almendros
Ignasi Perramon Carrió
Antoni Garriga Prat
Antoni Daura Jorba
Anna Orriols Alsina
Roser Parcerisas Colomer
M. Pilar Pla Alloza
Antoni Riera Vall
Jordi Rodó Rodà
Montserrat Rovira Bach
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(President)
(Vice-president)
(Secretari)
(Vice-secretari)
(Tresorer)
(Rector Parròquia de la Seu)
(President Capítol de Canonges)
(Regidor de Cultura – Ajuntament)
(Representant Consell Parroquial)
(Vocal)
(Vocal)
(Vocal)
(Vocal)
(Vocal)
(Vocal)
(Vocal)
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CONCERT D’ORGUE
En el marc del programa d’actes del Dia de la Seu, va tenir lloc un concert
d’orgue a la Basílica a càrrec del mestre Bernat Bailbé, organista titular de
l’Oratori de Sant Felip Neri i de la Basílica dels Sant Just i Pastor de Barcelona.
El programa va consistir en la interpretació, entre d’altres, de diverses peces de
Magí Pontí (1815-81) manresà il·lustre, mestre i compositor, vinculat a la Seu.
L’acte fou organitzat amb la col·laboració i suport de l’Ajuntament de Manresa
i comptà amb una nombrosa assistència.

DIA DE LA SEU
Va tenir lloc el 5 d’octubre de 2008 amb la celebració d’una Missa Conventual
Solemne, presidida pel bisbe de la diòcesi Mons. Romà Casanova, concelebrada pel
Capítol de Canonges i amb la participació de la Capella de Música de la Seu.
A continuació va tenir lloc la inauguració solemne de la restauració efectuada al
Baptisteri i els nous vitralls.
Seguidament, al
Claustre de la Seu, es
va procedir al descobriment d’una làpida
memorial de l’Abat
Bisbe Oliba amb motiu
del mil·lenari del seu
abadiat.
Tots els actes van
comptar amb una bona
assistència.

CONFERÈNCIA
El divendres dia 10 d’octubre a la Sala Plana de l’Om, el Dr. Josep M. Gasol
va pronunciar una conferència amb el títol “Abat Oliba, restaurador de Manresa”.
Aquest acte, també dins el programa del Dia de la Seu, s’afegia a les diferents
celebracions dutes a terme arreu del país amb motiu del mil·lenari de l’Abat Oliba.
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NOVA PÀGINA WEB
El desembre de 2008 es va posar en funcionament la nova pàgina web de
l’Associació que ha estat conceptualitzada com un portal que permet encabir-hi gran
quantitat de continguts i, al mateix temps, permet la seva renovació constant.
Disposa de diversos apartats que tracten els principals elements d’interès per al
coneixement del monument i un servei d’informació i de recull de notícies actuals i
de l’arxiu del diari Regió 7.

GESTIONS RENOVACIÓ CONVENI
El passat any 2008 va finalitzar el Conveni de quatre anys subscrit pels organismes
Generalitat, Diputació, Ajuntament de Manresa i Bisbat de Vic, per a la restauració de la
Seu. Era la continuació del Conveni que s’havia subscrit quatre anys abans, el 2001, amb
la mateixa finalitat i ara, ens cal treballar per la signatura d’una altra renovació.
Al llarg de l’any passat es van realitzar diferents contactes amb les administracions a totes elles amb molt bona predisposició que esperem es concreti amb la signatura del nou Conveni ben aviat.

SERVEI DE VISITES GUIADES
S’ha treballat conjuntament i s’han tingut reunions amb els responsables del servei de visites guiades (acolliment) per a consolidar aquest servei que vol atendre
degudament al nombre creixent de visitants que s’adrecen a la Seu per fer-hi una
visita turística.
L’Associació ha editat enguany tres noves postals per a la venda en l’oficina de
l’esmentat servei.

SOCIS
Durant l’any 2008 i seguint la tònica dels darrers anys, hem hagut d’enregistrar un nou descens en el nombre dels nostres afiliats. En total s’han produït catorze baixes, la majoria per defunció, i només s’han enregistrat quatre
noves altes. El nombre total de socis a 31 de desembre era de 275 socis.
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“Ajudar la Seu
és lluitar pel patrimoni
i per la defensa de la nostra identidat”

AMICS DE LA SEU
Baixada de la Seu, 1
08241 MANRESA
NIF: G-6944121

Compte corrent oberta a Caixa de Manresa núm. 2041 0010 30 0040107008
Internet: http://www.seudemanresa.cat
Correu electrònic: info@seudemanresa.cat
<#>

Entitat declarada d’utilitat pública O.M. del 25-02-99

