AMICS
DE LA SEU

MEMÒRIA ANY 2014

ASSOCIACIÓ “AMICS DE LA SEU”
L’Entitat
Nascuda l’any 1971 com “AMICS DE LA SEU, Associació Manresana per a
la Conservació i Restauració de la Basílica”, continuadora d’aquella Junta
d’Obres instituïda 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 intervingut moltes generacions de manresans des d’aquell llunyà
segle XIV fins l’actual segle XXI.
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:
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 com és la Seu “Monument Històrico-artístic”.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS
ANY 2014
Amb la finalització de l’any 2014 ens pertoca novament fer esment de
les activitats dutes a terme per l’Associació AMICS DE LA SEU al llarg
d’aquest període anual i que, modestament però amb legítima satisfacció,
anirem sumant a la trajectòria de la nostra Entitat fundada l’any 1971
Després de l’aturada de l’any 2013 en la realització d’obres de restauració a la Seu a causa del retard en la renovació del Conveni institucional,
finalment , el mes de juny de l’any passat es va produir la signatura d’un
nou Conveni amb una durada de fins a tres anys i una aportació anual
per institució quelcom menor que en anteriors edicions. Aquest és un
motiu de joia per a tots els amants del gran monument de la nostra ciutat
que veiem amb satisfacció la continuïtat a un projecte de restauració que
contempla de forma integral en el contingut del Pla Director de la Seu
presentat l’any 2001.
A finals d’estiu es van reprendre les obres centrades en la façana sud
de la basílica que tindran continuïtat durant el present 2015 i el proper
2016 essent de destacar el fet gairebé insòlit de la continuïtat en el temps,
malgrat l’aturada de l’any 2013, de la unió d’esforços que fan les quatre
institucions: Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Bisbat de
Vic i Ajuntament de Manresa, aportant finançament des de l’any 2001 per
a la restauració del nostre estimat monument: la Basílica de Santa Maria
de la Seu.
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Recordança de Ramon Busquet Guixé (1935-2014)
El 21 de gener de 2014 es produïa la mort sobtada del que fou president de la nostra entitat Ramon Busquet Guixé. El seu traspàs inesperat
suscità una gran manifestació de dol amb motiu de la celebració exequial
que va tenir lloc a la Seu.
L’any 1981 entrà a formar part de la nostra Associació i l’any 1988
accedí a la presidència, càrrec que es perllongà fins l’any 2012. Les tasques de manteniment i rehabilitació del monument assoliren sota el seu
mandat el màxim relleu, especialment en ocasió de la rehabilitació del
portal Nord o de Santa Maria i sobretot quan, l’any 1998, es descobrí
la greu situació de l’estructura de la basílica i en Busquet desplegà tota
la seva gran capacitat de gestió que va fer possible la redacció d’un Pla
Director i s’assolí la signatura dels tres primers convenis institucionals
quadriennals per a la consolidació i recuperació del monument, un període d’obres com mai no havia conegut el temple manresà per excel·lència.
Sota la seva presidència creà vincles amb tots els sectors implicats en la
vida de la basílica.
Ramon Busquet fou un
exemple i referent de superació personal i d’una vida dedicada al treball, un personatge
amb fermesa de criteris però
tolerant i hàbil negociador,
que sabia escoltar i decidir,
també ben relacionat. Ideològicament catòlic fervent i
home de país. La seva fructífera tasca al front dels Amics

Ramon Busquet juntament amb Mons.
Josep M. Guix, en l’acte de presentació
de la 1a fase d’obres de restauració de
la Seu. Any 2000.
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de la Seu durant el dilatat període de vint-i-quatre anys, romandrà en la
memòria col·lectiva de moltes generacions de manresans que estimem
la Seu: el gran monument de la ciutat de Manresa.

Reposició del sepulcre del Canonge Mulet
El 13 de juny de 2014 fou retornat a la Seu el Sepulcre del canonge
Mulet, obra de Josep Sunyer (1719) després dels treballs de restauració
que tècnics del Centre de Restauració de Béns Mobles de Sant Cugat del
Vallès van realitzar en aquest important element artístic de l’època del
barroc que es guarda a la nostra Basílica.
Tant la restauració com el transport del sepulcre no van estar exempts
de dificultats però finalment, ja el podem contemplar en el seu nou emplaçament a la Seu. Finalment el lloc triat va ser la darrera capella lateral
just al costat del Baptisteri. No quedava altra opció ja que els tècnics
aconsellaven que degut a l’estat delicat de la peça, no es podia col·locar
a l’ intempèrie, al seu antic lloc del Claustre.
El cost econòmic de tota la operació; restauració, trasllat i col·locació
ha anat a càrrec de la Parròquia mentre resta a l’espera de rebre la subvenció autoritzada per la Generalitat d’ aproximadament dues terceres
parts de l’ import de la restauració.
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Signatura d’un nou conveni institucional per a la
restauració de la Seu
El 20 de juny de 2014 va tenir lloc a la Sala Gòtica de la Seu la signatura d’un nou Conveni per a la restauració de la Seu que tindrà una
vigència de tres anys, després del 2013 en el que no hi hagué activitat.
El Bisbat de Vic, l’Ajuntament de Manresa, la Diputació de Barcelona
i la Generalitat de Catalunya per mitjà dels seus representants; Mons.
Romà Casanova, Valentí Junyent, Salvador Esteve i Joan Pluma, respectivament, estamparen la seva signatura en el document però abans, tots
ells, havien pronunciat sengles parlaments en els que lloaren la tasca duta
a terme a la Seu de forma conjunta i reconeixent la necessitat de continuar aquesta col·laboració entre institucions per assolir en el futur, la
totalitat del Pla Director de la restauració de la Seu.
Destacarem les paraules del nostre Sr. Bisbe que va manifestar la proverbial durada de les obres; Les obres de la Seu no s’acaben mai. Manifestant
també que és feina del Bisbat, Capítol de Canonges i Parròquia de la Seu,
de cercar implicacions amb les institucions reunides en aquell acte. Afegí
el seu agraïment als ciutadans de Manresa, als Amics de la Seu i a tots els
que fan donatius pel seu interès i cura en el manteniment de l’edifici.
El conveni signat preveu l’aportació de 60.000,- euros per institució
cada any i segons va indicar el Vicari General Mn. David Compte, que
també estigué present a l’acte, confiava que les obres es podessin iniciar
ben aviat, possiblement a finals d’estiu.
Des de l’Associació Amics de la Seu manifestem la nostra satisfacció
per l’acord assolit entre les quatre institucions esmentades i, com no podria ser d’altra manera, vetllarem per tal de que es compleixi el contingut
del conveni signat.

“Dia de la Seu 2014”
El Dia de la Seu, se celebra anualment des de 1988 amb motiu de la
commemoració de la dedicació de la Basílica el segon diumenge d’octubre
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i es va establir com una ocasió molt propícia per a donar a conèixer el gran
monument manresà, les darreres actuacions de millora efectuades així com
dels projectes de futur. Constitueix també i de fet, una oportunitat de trobada entre tots els amics i simpatitzants de la Seu, de compartir-ne la joia
de ser-ne els hereus que els nostres avantpassats construïren i que tenim el
deure de preservar per a les generacions futures.
L’Associació “Amics de la Seu” , amb motiu de la commemoració del
Tricentenari de la Guerra de Successió de 1714, es volgué configurar un
programa d’actes relacionats tots ells amb l’aniversari esmentat. Oi més
quan la nostra Associació va formar part de la Comissió ciutadana que promou i coordina els diferents actes que des de diferents àmbits es dugueren
a terme a Manresa al llarg de l’any.
– El dia 6 de setembre va tenir lloc la conferència sobre el tema “Estudi antropològic forense de l’esquelet del canonge Francesc Mulet
(+1428)”, a càrrec del Dr. Lluís A. Guerrero, que exposà el documentadíssim i exhaustiu treball que havia realitzat darrerament..
El tema de la conferència es justificava per la recent restauració del
sepulcre del Canonge Mulet, una excel·lent peça artística obra de
l’escultor manresà Josep Sunyer (1719) realitzada en alabastre, actiu a
la nostra ciutat en l’època de la Guerra de Successió. L’acte va tenir lloc
a la sala de l’Auditori Plana de l’Om de la nostra ciutat.
– El dia 16 d’octubre, dijous, a la mateixa sala de l’auditori Plana de l’Om
de Manresa, va tenir lloc l’ anunciada conferència “La Seu i la guerra
de Successió” a càrrec de Francesc Serra i Sellarés, Dr. en Història i
especialista en temes de la Guerra de Successió a la Catalunya Central.
En la seva exposició, va repassar de forma aclaridora els fets que van
tenir com a marc la Seu en aquell període tant convuls.
– El dissabte dia 18 varem poder gaudir d’un extraordinari concert d’orgue
a càrrec del mestre Bernat Bailbé, prou conegut a la Seu, i que ostenta el
càrrec d’organista titular de l’església de Sant Felip Neri i de la basílica
dels Sants Just i Pastor, ambdues de Barcelona.
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Les peces que interpretà a l’orgue de la Seu foren especialment escollides d’autors de l’època del barroc.
– El 19 d’octubre, Dia de la Seu, diumenge, es va celebrar l’acostumada
Missa Conventual solemne que presidí el Rvnd. Mn. David Compte,
Vicari General del bisbat de Vic i que va comptar una vegada més, amb
l’excel·lent participació de la Capella de Música de la Seu.
Seguidament, al Museu Lapidari de la Seu, va tenir lloc l’acte
d’homenatge al Comte d’Egkh, un militar alemany defensor del setge
de Cardona (1711) que caigué malalt, va morir a Manresa i que fou enterrat a la Basílica de la Seu a primers de 1712.
Del seu enterrament, s’ha conservat la lauda sepulcral que un cop restaurada s’ha exposat de forma permanent al Museu Lapidari de la Seu.
L’acte va comptar amb l’assistència del Regidor de Cultura i altres
membres del Consistori manresà, el Vicari General de la Diòcesi de Vic
Rvnd. Mn. David Compte, i també de la presència del Cònsol general
d’Àustria a Barcelona Sr. Josep Bové.
Després dels corresponents parlaments que glossaren la personalitat del
Comte d’Egkh, la Capella de Música de la Seu interpretà dues peces
corals que clogueren l’acte.
Tots els actes detallats varen comptar amb una nodrida assistència.
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Campanya per a la restauració del finestral
i vitrall de la Puríssima
La campanya de recollida de fons per a la restauració del finestral i vitrall
de la capella de la Puríssima a l’interior de la Seu iniciada l’any 2011 comptant amb el suport de la Reial Confraria de la Puríssima, havia recollit en
finalitzar l’any la xifra de 58.430,64 euros.

Composició de la Junta Directiva
Presidenta .. . . . . . . . ................................ Maria Pilar PLA ALLOZA
Vicepresident .. . ................................ Lluís GUERRERO SALA
Secretari . . . . . . . . . . . . ............................... Ramon PRAT PERRAMON
Tresorer . . . . . . . . . . . . ................................ Antoni FARRÉ SANPERA
Vocal, Rector de la Seu . ................ Mn. Antoni BOQUERAS BAILINA
Vocal, President Capítol
de Canonges . ............................. Mn. Josep M. GASOL ALMENDROS
Vocal, representant Ajuntament
de Manresa .. ............................... Joan CALMET PIQUÉ
Vocal, representant Consell de
Pastoral .. . . . . . . ............................... Antoni GARRIGA PRAT
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 2014: 227
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ESTAT DE COMPTES EXERCICI
INGRESSOS
Donatius
Quotes socis
Ingressos financers
Altres
Total:
DESPESES
Manteniment i conservació
Impresos i publicacions
Despeses financeres
Publicitat i propaganda
Administració i serveis
Distribució correus
Total:
Romanent

2014
14.038,45
7.188,00
2.739,02
19,95

2013
25.218,02
7.204,00
6.913,59
582,43

23.985,42

39.335,61

6.900,25
3.220,81
238,90
4.454,54
1.405,58
313,58

15.913,41
2.542,99
400,78
3.254,06
1.401,97
465,53

16.533,66

23.978,74

7.451,76

15.939,30

Total recollit en la campanya per subscripció popular
per a restaurar el finestral i vitrall de la Puríssima

58.430,64

PRESSUPOST - EXERCICI 2015
INGRESSOS
Donatius
Quotes socis
Ingressos financers
Subvenció actes Tricentenari
Total:

8.000,00
7.000,00
1.000,00
1.000,00
17.000,00

DESPESES
Manteniment i conservació
Impresos i publicacions
Despeses financeres
Publicitat i propaganda
Administració i serveis
Distribució correus
Total:

11.000,00
1.700,00
300,00
2.200,00
1.400,00
400,00
17.000,00
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“La Seu és un patrimoni antic
que ha anat passant dels uns als altres,
i a cada generació li ha tocat de conservar-lo,
d’enriquir-lo i de transmetre’l a la generació següent”

AMICS DE LA SEU
Baixada de la Seu, 1
08241 MANRESA

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

www.seudemanresa.cat

