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L’ENTITAT

Nascuda l’any 1971 com “AMICS DE LA SEU, Associació Manresana per
a la Conservació i Restauració de la Basílica”, ha acomplert per tant, el 40è
aniversari de la seva existència. Continuadora d’aquella Junta d’Obres insti-
tuïda a la postguerra per a recuperar-la dels estralls de la contesa, aquest
temple ha estat objecte d’un gran esforç constructiu en el que hi han inter-
vingut moltes generacions de manresans des d’aquell llunyà segle XIV fins
l’actual segle XXI.

En aquesta efemèrides els AMICS DE LA SEU i les persones que en for-
mem part, no pretenem ésser protagonistes de res, tan sols i modestament,
fer un exercici de responsabilitat i d’identificació amb el nostre passat. No
en va és el principal monument de la ciutat, l’escut heràldic de Manresa és
molt present en claus de volta i relleus diversos i de fet, ve a materialitzar el
fruit de la tenacitat dels manresans, esdevenint un símbol del nostre interès
pel món de l’esperit, l’art i la cultura. 

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”) té per objecte, amb caràcter general:

MEMÒRIA D’ACTIVITATS
ANY 2011
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OBRES DE RESTAURACIÓ

Estem en el període de vigència del Conveni establert entre quatre institu-
cions (Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Ajuntament de
Manresa, i Bisbat de Vic) pel període de 2009-2012 i els treballs han estat
centrats en la restauració de la façana principal (Portal de Sant Martí), atri,
i contrafort de la Capella del Santíssim. Han tingut un ritme adequat a les
circumstàncies del moment i és previst que finalitzin al llarg del 2012

El passat 2011 fou especialment problemàtic en l’apartat econòmic degut
al retard en les aportacions estipulades per part d’algunes administracions.
Cap a finals d’any, es van solucionar encara que parcialment, i es van
poder pagar els endarreriments que acumulava i patia l’empresa construc-
tora encarregada de les obres.

ACTIVITATS DESENVOLUPADES DURANT L’ANY

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 façana de la
mateixa com als elements artístics del seu interior o exterior.

b) Promoure excavacions arqueològiques en l’àmbit del temple i cons-
truccions 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 annexes.

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 com és la Seu “Monument Històrico-artístic”.
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És evident que l’actual context de crisi econòmica que pateix el nostre país
no en deixa exempt el Conveni entre institucions signat el 2009. Ens queda
el repte d’anar preparant el camí per a renovar l’any vinent un nou acord
entre institucions que permeti continuar la restauració de la Basílica de
Santa Maria de la Seu. S’ha fet molt però encara queda molt per fer.

D’altra banda, cal fer esment de diversos treballs de manteniment realit-
zats a la coberta, així com de la inestimable col·laboració de membres del
Centre Excursionista de la Comarca de Bages que efectuaren la retirada
d’alguns arbusts i matolls que creixien en punts de difícil accés en contra-
forts i arcbotants.

RESTAURACIÓ DEL VITRALL DE L’ALTAR DE LA PURÍSSIMA

Els tècnics facultatius que treballen
en la restauració de la Seu havien
alertat repetides vegades del greu
estat de conservació en que es tro-
ben diversos vitralls que esperen el
torn per a la seva restauració.
Especialment un d’ells, el de l’altar
de la Puríssima, calia intervenir-hi
urgentment ja que presenta perill de
col·lapse. L’estructura que l’aguan-
ta i el marc de pedra es deuria res-
taurar durant els anys quaranta amb
elements poc nobles i el mainell
central presenta greus deficiències
fent que el vitrall presenti una cur-
vatura preocupant. S’ha optat en un
principi, per col·locar una xarxa
protectora davant de tot el vitrall en
la part interior del temple.

Comptant amb el suport de la con-
fraria de la Puríssima, l’Associació
Amics de la Seu es va proposar de
tirar endavant una campanya per
subscripció popular de recollida de
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fons per dur a terme el més aviat possible, la restauració d’aquest impor-
tant element de la Seu.

DIA DE LA SEU

Una vegada més, els Amics de la Seu varem celebrar la festa de la Dedicació
de la Basílica”, el “Dia de la Seu”, el diumenge dia 9 d’octubre amb una
Missa Solemne concelebrada pel Capítol de Canonges, presidida enguany per
Mn. Gasol i comptant amb la participació de la Capella de Música de la Seu.

A l’entorn de la nostra festa anual com és el “Dia de la Seu”, la nostra asso-
ciació vol que sigui una ocasió de trobada de tots els “Amics”, posar en con-
sideració la tasca duta a terme en el
darrer any, compartir l’anhel  dels
projectes del futur immediat i
també, com cada any, recordar la
conveniència d’incrementar el
nombre de socis.

Al final de la Missa tingué lloc a la
sagristia de Sant Agustí, un acte de
reconeixement a Mn. Gasol on l’al-
calde de la ciutat el Sr. Valentí
Junyent li lliurà un petit obsequi
amb motiu del seu 50è aniversari
com a Canonge de la Seu i en agra-
ïment també per la seva llarga tra-
jectòria de servei a la ciutat de
Manresa.

En el transcurs d’aquest acte, el
mateix alcalde feu pública la petició
presentada per la nostra Associació
d’atorgar la Medalla de Mèrit de la
ciutat a la Capella de Música de la
Seu en ocasió dels quatre-cents anys
de la seva existència.

El programa del Dia de la Seu es
completava amb una visita comen-
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tada al conjunt del Carrer del Balç recentment restaurat per l’Ajuntament.
Aquest acte especialment dedicat als membres de la nostra Associació, va
tenir lloc el dissabte dia 8 d’octubre.

El divendres dia 14 a l’auditori de la Fundació Caixa Manresa, l’historiador
manresà Francesc Comas pronuncià una conferència que portava per títol
“Amics de la Seu, 40 anys vetllant pel patrimoni”.

El programa va continuar amb dos actes mes organitzats conjuntament amb
la Capella de Música de la Seu; el dissabte dia 12 de novembre a la Seu, un
concert de cant i orgue amb la participació de l’organista Bernat Bailbé i de
la Capella de Música. En la primera part, el mestre Bailbé interpretà a l’or-
gue diverses peces de compositors musicals vinculats a la Seu de diferents
èpoques. En la segona part, la Capella de Música de la Seu sota la direcció de
la jove Mireia Subi rana, també oferí un acurat concert coral també amb peces
especialment seleccionades de músics i compositors de casa nostra.

Aquest concert, que fou un acte especialment reeixit, joiós i emotiu, comp-
ta amb la participació del conegut locutor Xavier Solà que n’efectuà la pre-
sentació de l’acte.

Finalment, el divendres dia 18 de novembre i a l’auditori de Caixa Man -
resa, va haver-hi la conferència sobre la “Història de la Capella de Música
de la Seu” a càrrec de Glòria Ballús, doctora en musicologia i de Ignasi
Torras, mestre de la Capella durant el període 1966-1997. Dues persones
molt ben preparades per desenvolupar el tema de la conferència i estreta-
ment lligades a la Capella. El nombrós pú blic assistent a l’auditori els ho
agraí amb un fort i llarg aplaudiment.

JUNTA DIRECTIVA

No es va produir cap canvi en la composició de la Junta Directiva durant
la celebració el passat 15 de març de l’Assemblea anual de socis.
Concretament el secretari Ramon Prat que finalitzava el seu període regla-
mentari de quatre anys, s’oferí per a continuar durant un altre període ja
que no es presentà cap candidatura pel seu relleu.

D’altra banda, degut al canvi que es produí en el Consistori manresà ran
de les eleccions municipals del passat mes de maig, es nomenà el nou
representant de l’Ajuntament a la Junta de la nostra Associació en la per-
sona de Joan Calmet que substituí a Ignasi Perramon. 
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Així doncs, la Junta queda formada per: 

Ramon Busquet Guixé (President)
Lluís Guerrero Sala (Vice-president)
Ramon Prat Perramon (Secretari)
Antoni Farré Sanpera (Vice-secretari)
Ramon Oller Subirana (Tresorer)
Mn. Antoni Boqueras Bailina (Rector Parròquia de la Seu)
Mn. Josep M. Gasol Almendros (President Capítol de Canonges)
Joan Calmet Piqué (Regidor de Cultura – Ajuntament)
Antoni Garriga Prat (Representant Consell Parroquial)
Antoni Daura Jorba (Vocal)
Roser Parcerisas Colomer (Vocal)
M. Pilar Pla Alloza (Vocal)
Antoni Riera Vall (Vocal)
Jordi Rodó Rodà (Vocal)
Montserrat Rovira Bach (Vocal)

SOCIS

Seguint amb la tònica dels darrers
anys, hem de seguir parlant de dava-
llada en el nombre dels nostres asso-
ciats. Enguany s’han produït vuit
baixes, -la majoria per defunció- i
hem enregistrat quatre noves altes.
Per tant el nombre a final d’any 2011
dels nostres afiliats era de 248.
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ESTAT DE COMPTES a 31-12-2011

PRESSUPOST ORDINARI DE LʼASSOCIACIÓ
“AMICS DE LA SEU” PER LʼANY 2012

INGRESSOS

Donatius i donacions 18.928,80
Quotes afiliats 8.263,85
Ingressos financers 3.315,62

TOTAL 30.508,27

PAGAMENTS

Obres restauració 11.841,76
Impresos i publicacions 2.239,70
Coms. bancàries 942,71
Publicitat i propaganda 4.169,18
Correus 285,79
Varis administració 614,26

TOTAL 20.093,40

Excedent exercici: 10.414,87

ENTRADES

Quotes Associats 8.200,00
Donatius i Donacions 20.000,00
Altres ingressos 2.500,00

TOTAL 30.700,00

SORTIDES

Administració i serveis 600,00
Publicitat i propaganda 4.000,00
Impresos i publicacions 1.500,00
Comunicacions 500,00
Desp. i serveis bancaris 500,00
Obres de restauració 23.600,00

TOTAL 30.700,00
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Visiteu la nostra pàgina web:

www.seudemanresa.cat
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Compte corrent obert a Catalunya Caixa núm. 2013 6010 11 0201070037

Internet: http://www.seudemanresa.cat
Correu electrònic: info@seudemanresa.cat

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

“Ajudar la Seu
és lluitar pel patrimoni
i per la defensa de la nostra identiat”

AMICS DE LA SEU
Baixada de la Seu, 1

08241 MANRESA

NIF: G-60944121
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