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AMICS DE LA SEU
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MEMÒRIA D’ACTIVITATS
ANY 2009

Esgotat el segon Conveni per a la restauració de la Seu a finals de 2008, gran
part de l’activitat de l’Associació Amics de la Seu durant el passat 2009 va estar
centrada en aconseguir la renovació del mateix per tercera vegada. Des de bon
principi les quatre institucions compromeses en aquest afer, —recordem-ho una
vegada més: Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Bisbat de Vic i
Ajuntament de Manresa- mostraven bona predisposició però no exempta d’entrebancs bàsicament burocràtics. Així doncs, la signatura definitiva de les quatre
institucions esmentades no s’assolia fins el 30 de novembre de 2009, és a dir,
gairebé a punt de finalitzar l’any.
Aquesta renovació del Conveni constitueix de fet, un nou pas ferm i decidit
en la restauració de la Basílica de la Seu seguint el guió perfectament pautat en
el Pla Director del monument realitzat l’any 2001. Cal destacar però, el considerable esforç que ha suposat per a totes quatre institucions el compromís assolit
amb la signatura d’aquest acord en el context de crisi econòmica que viu el nostre país. La generació d’uns llocs de treball i la salvaguarda del monument manresà bé que s’ho val.
Un altre important fet a destacar que va tenir lloc el passat any 2009 va ser la
realització de la segona fase del projecte d’il·luminació interior de la Seu.
Comptant amb la generosa col·laboració de la Fundació Endesa s’ha seguit treballant en l’estudi i preparació de la tercera fase d’aquest projecte, els treballs del
qual es preveuen tenir enllestits ben aviat, bo i comptant amb el suport de la
Fundació esmentada.
Us presentem doncs, a continuació, el detall de les activitats dutes a terme
durant el passat any 2009.
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RENOVACIÓ DEL CONVENI
PER A LA RESTAURACIÖ DE LA SEU
L’any 2008 va finalitzar el període establert en el Conveni de Col·laboració entre
quatre institucions per a la restauració de la Seu que va estar vigent entre els anys
2005 al 2008 i era la renovació del primer Conveni que hi va haver durant el període
2001-2004. Els quatre organismes signants: la Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Manresa i el Bisbat de Vic van aportar
cada any l’import de 75.000,00 euros que han fet canviar les fosques perspectives
sorgides en els anys 1999-2000 arran de la detecció de greus problemes estructurals
en el monument juntament amb els de deteriorament d’alguns dels seus elements.
Recordem, tan sols, la darrera obra de restauració de gran envergadura: el Baptisteri,
que amb els seus vitralls nous instal·lats i la rehabilitació exterior de tots els seus
elements de pedra, va omplir de satisfacció a tots els amics i simpatitzants de la Seu.
Les gestions per a la signatura del nou Conveni 2009-2012 van ser força laborioses. Primerament van signar el Bisbat de Vic i l’Ajuntament de Manresa, posteriorment ho va fer la Diputació de Barcelona i finalment, el 30 de novembre de 2009
ho va signar la Generalitat de Catalunya. L’acord econòmic a que es va arribar preveu l’aportació de 87.000,00 euros per institució i any a fi de continuar amb els treballs de restauració de la Seu.
A la tardor de 2009 es van iniciar de nou les obres de restauració de la Basílica que
seguint amb el programa d’actuacions previst, en aquests moments s’està treballant en
la restauració de la Sala Gòtica i la seva comunicació amb el Claustre de la Seu.

NOVA PÀGINA WEB A INTERNET
Des de finals de 2008 està funcionant la nova pàgina web dels Amics de la Seu
www.seudemanresa.cat que està conceptualitzada com un portal que permet
encabir-hi gran quantitat de continguts i, al mateix temps, permet la seva renovació
constant. Pretén ser una eina divulgativa del temple manresà en tots els vessants. Vol
ser una finestra per donar a conèixer el monument: la seva història, la seva arquitectura, el seu patrimoni artístic. També vol ser una invitació a participar en el seu
coneixement i en preservar-lo per a futures generacions.
S’ha treballat, i s’està treballant encara, en completar els diversos apartats
incloent-hi els continguts específics, alguns força ambiciosos, arxiu fotogràfic,
hemeroteca de Regió 7 relacionada amb el monument, visita virtual, etc.
Durant el passat 2009 s’han completat les versions en castellà i anglès del text
contingut a la pàgina web.
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INAUGURACIÓ 2A. FASE DE LA
IL·LUMINACIÓ INTERIOR DE LA BASÍLICA
El primer d’abril de 2009 va tenir lloc a la
Col·legiata Basílica de Santa Maria de la Seu l’acte
solemne d’inauguració de la segona fase del projecte
d’il·luminació interior de la Seu, que va consistir en
completar la resta d’il·luminació de la nau central de
la basílica que havia quedat pendent en la fase precedent inaugurada el desembre de 2007. Es van
instal·lar nous punts de llum que reforçaren la lluminositat tant pels fidels com per les voltes gòtiques de
la Nau. El cost del projecte fou de 97.554,84 € dels
quals la Fundació ENDESA en va subvencionar
90.000,00 € La resta anirà a càrrec de la nostra
Associació.
Aquest acte d’inauguració va comprar amb l’assistència d’un bon nombre d’amics i simpatitzants que van seguir les diverses intervencions del President de l’Associació Sr. Ramon Busquet, el Rvnd. Dr. Josep M.
Gasol President del Capítol de Canonges que en aquella ocasió ostentava la representació del Sr. Bisbe de la Diòcesi de Vic. A continuació intervingué el President
de la Fundació ENDESA el Sr. Rodolfo Martín Villa, conegut ex-ministre de governació, i finalment, l’Alcalde de la ciutat, el Sr. Josep Camprubí va pronunciar unes
paraules de felicitació i agraïment per l’obra duta a terme. L’acte es clogué amb una
pregària d’acció de gràcies que dirigí el Dr. Josep M. Gasol.
Durant els intervals de les intervencions, el Sr. Ignasi Torras, membre i soci fundador de la nostra Associació, oferí una acurada selecció de breus peces musicals
que interpretà a l’orgue de la Seu.

PROJECTE 3A. FASE DE LA
IL·LUMINACIÓ INTERIOR DE LA BASÍLICA
Tot just finalitzada i inaugurada la 2a. Fase de la Il·luminació, ja s’iniciaren els
preparatius per a completar-la en una 3a. fase que consistiria en la il·luminació de
totes les capelles laterals, girola de l’absis i Capella del Santíssim. Com en les dues
fases anteriors, també es sol·licità el patrocini de la Fundació ENDESA i el mes de
setembre passat ens arribà la comunicació positiva en el sentit de que aquesta fundació novament ens atorgava una subvenció per import de 41.000,- € per dur a
terme el projecte presentat.
A finals d’any s’iniciaren els treballs que han continuat durant el primer
trimestre del present 2010. Per Pasqua ja es podia contemplar la il·luminació interior gairebé al complet i en aquests moments ja està pràcticament enllestida.
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CONFERÈNCIA
A primers de 2009 va ser notícia el Retaule de la Santíssima Trinitat arran dels
estudis efectuats pel monjo montserratí Dom Francesc Xavier Altés. Fins aleshores,
s’havia atribuït l’autoria del retaule a Gabriel Guàrdia l’any 1501 però, el treball
d’investigació realitzat pel religiós citat, posaren de manifest que el veritable autor
fou el pintor barceloní Antoni Marquès l’any 1506
Amb aquest motiu s’organitzà la celebració d’una Conferència sobre el tema “El
retaule de la Santíssima Trinitat de la Seu de Manresa: noves descobertes” que pronuncià el mateix autor dels treballs efectuats. L’acte va tenir lloc a la Sala d’actes de
la Fundació Caixa Manresa el 17 de març que comptà amb una nombrosa i encuriosida assistència.

DIA DE LA SEU
La celebració del Dia de la Seu va tenir lloc l’11 d’octubre, -segon diumenge-,
en commemoració de la Dedicació de la Basílica. Des de fa alguns anys s’ha vingut
celebrant aquesta diada promoguda per la nostra Associació amb la finalitat de que
constitueixi un punt de trobada de tots els Amics de la Seu per presentar les obres i
projectes realitzades durant l’any així com les que estan programades pel futur.
El programa incloïa diversos actes, en primer lloc, la Missa Conventual Solemne
que va tenir lloc el diumenge dia 11 d’octubre concelebrada pel Capítol de
Canonges i comptant amb la participació de la Capella de Música de la Seu.
Prèviament, el dia 9, va tenir lloc la celebració d’una conferència a la Sala d’Actes
de la Fundació Caixa Manresa sobre el tema “El Frontal de la Seu de Manresa, un
brodat signat” a càrrec de la historiadora del tèxtil, la Sra. Rosa M. Martín.
El 16 d’octubre va tenir lloc a la Seu un extraordinari concert d’orgue a càrrec del
mestre Marcel Martínez Bonifacio. Patrocinat per l’Ajuntament de Manresa, aquest
concert suposa la continuació d’un altre
concert de les mateixes característiques
fet l’any anterior i que seria desitjable
tingués continuïtat en el futur.
Durant la mitja part d’aquest concert, va tenir lloc un senzill acte de
reconeixement i homenatge a l’arquitecte conservador de la Seu Sr.
Francesc Xavier Asarta Ferraz al
cumplir 30 anys de serveis continuats a
la Basílica de la Seu.
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JUNTA DIRECTIVA
No es va produir cap canvi en la composició de la Junta Directiva ja que els
membres que finalitzaven el seu període reglamentari de quatre anys, (Lluís
Guerrero, Antoni Daura i Antoni Farré), s’oferiren per continuar un altre període.
Així doncs, la Junta segueix 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

(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)

SOCIS
Des de la seva fundació, l’Associació Amics de la Seu es va constituir amb la
finalitat de reunir totes aquelles persones que estimessin la Seu i que estiguessin
igualment sensibilitzades per a la preservació del monument, la seva restauració i
conservació. Així doncs, des de 1971 han tingut cabuda a la nostra entitat totes aquelles persones que han manifestat la seva voluntat de formar-ne part.
Malgrat tot, en els darrers anys el nombre de persones associades ha disminuït i
una de les causes primordials ha estat per motiu de defunció. En el darrer exercici
de 2009 s’han produït setze baixes per aquest motiu i el nombre de socis a 31 de
desembre de 2009 era de 259 associats.
Demanem doncs, a totes aquelles persones que coneixen la tasca que du a terme
la nostra Associació i que estimin la Seu, que sol·licitin el seu ingrés com a soci
col·laborador. L’import de la quota és voluntari i gaudeix d’avantatges fiscals.
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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 obert 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

