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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” 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 com és la Seu “Monument Històrico-artístic”.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS
ANY 2016
Una vegada més, ens pertoca de fer resum de les activitats
dutes a terme per la nostra Entitat al llarg del passat any 2016
Iniciatives i actes que, hem de ser sincers, s’han desenvolupat de
forma modesta i sense fer massa soroll però que tenen un mateix
objectiu final: el de vetllar per la restauració i conservació de la
Basílica de Santa Maria de la Seu des del compromís i l’estima
que molts ciutadans de Manresa professem pel gran monument
de la nostra ciutat.
No són, ni de bon tros, temps propicis per endegar els projectes que caldrien per completar la restauració del monument.
La situació econòmica de la ciutat i del país ja fa anys que no hi
ajuda gaire. Malgrat tot, hem de manifestar la nostra satisfacció
per la continuïtat de les obres de restauració que, en el marc
del conveni institucional subscrit pel Departament de Cultura
de la Generalitat, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de
Manresa i el Bisbat de Vic han seguit aplicant a la Basílica de la
Seu al llarg de diferents fases iniciades l’any 2001 i que esperem
ferventment que no s’estronquin.
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Concert benèfic
Comptant amb la col·laboració i suport de la Fundació Universitària del Bages (FUB), el dissabte dia 12 de març a les 6 de la tarda,
va tenir lloc a la Seu un concert benèfic per recollir fons per a les
obres de restauració de la Basílica. Joves estudiants de la Universitat d’Ashland (USA), van oferir un acurat concert de jazz a càrrec
de la Ashland University Jazz Orchestra, una de les que gaudeix
de més prestigi a Ohio (EUA) que col·labora habitualment amb
destacats músics professionals de jazz. En una gira de diverses actuacions pel nostre país, van fer una estada a Manresa on van oferir
un acurat concert que va deixar un bon record a la força acceptable
assistència d’aficionats i amics que no es van voler deixar perdre un
concert d’aquestes característiques.

Obres de restauració
Finalment, el passat 4 de juliol de 2016 es va signar un conveni
entre el Bisbat de Vic i la nostra Associació per a la restauració d’un
tram de mur de la façana sud de la Basílica de la Seu corresponent
a l’altar del retaule del Sant Esperit.
Aquestes obres promogudes pels Amics de la Seu, es realitzaran
properament per aplicar els fons que es varen recollir en la campanya de restauració del vitrall i finestral de l’altar de la Puríssima.
Com és prou sabut la restauració d’aquest finestral i vitrall es va
realitzar darrerament en el marc del conveni institucional per a la
restauració del monument que promouen quatre organismes (Generalitat, Diputació, Ajuntament i Bisbat). Calia doncs, triar un
projecte inclòs en el Pla Director de restauració de la Seu que substituís al inicialment proposat en la campanya esmentada.
Es previst que aquestes obres es duguin a terme al llarg del present 2017.
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Servei d’atenció als visitants
Segons la informació feta pública per l’Oficina de Turisme de
l’Ajuntament de Manresa, la Basílica de la Seu, és el segon lloc més
visitat de la ciutat després de la Cova de Sant Ignasi. L’afluència
de visitants al monument, encara que lentament, va augmentant,
any rere any. Molts són els grups que visiten la Seu canalitzats a
través de l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament i també a través
del Museu Comarcal. Aquests darrers són sobretot grups d’escoles
de Manresa i comarca. Una part molt important també, la formen
d’altres grups i particulars que s’acosten a la Seu per admirar-ne la
seva qualitat arquitectònica i contingut artístic de la Basílica.
Alguns membres de la nostra Associació col·laboren en qualitat
de voluntaris en el servei d’atenció als visitants que acompanyen als
que ho desitgen en la seva visita a la Seu.
La nostra Associació ha editat fulletons informatius de la Seu en
sis idiomes diferents.

Dia de la Seu
Com és costum, la celebració del Dia de la Seu va tenir lloc el
segon diumenge d’Octubre, dia 9 i es va voler fer memòria d’una de
les restauracions més
reeixides promogudes
pels Amics de la Seu.
Es recordava que feien
deu anys de la realització del projecte de
restauració de la gran
Rosassa de la Seu que
per mitjà d’una campanya per subscripció
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popular es va poder dur a terme amb èxit tot el projecte.
El programa ens invitava a la missa solemne de la Dedicació de la
Basílica que comptà amb una nombrosa assistència que fou presidida per Mn. Josep M. Gasol i que la Capella de Música de la Seu va
solemnitzar amb els seus cants.
Seguidament es va poder fer la visita lliure a les diferents dependències de la Seu.
El divendres dia 14 d’octubre va tenir lloc un extraordinari concert
d’orgue a la mateixa Basílica que anà a càrrec del conegut mestre organista Bernat Bailbé, que exerceix d’organista titular de l’església de Sant
Felip Neri i de la Basílica dels sants Just i Pastor ambdues de Barcelona.
Del seu extens repertori, el mestre Bailbé seleccionà diverses peces de
compositors clàssics i moderns que delectaren el públic assistent.
També el divendres 28 d’octubre fou programada una conferència/xerrada sobre la recent restauració del quadre d’Antoni Viladomat La Verge Assumpta que realitzà David Silvestre, el mateix restaurador del quadre. Com es recordarà el cost de la restauració d’aquesta
obra anà a càrrec de l’Ajuntament de Manresa i s’acordà d’exposar-lo temporalment al Museu Comarcal mentre s’estudia quin és el
lloc més adient a la Seu per a la seva ubicació.
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Xarxes socials
Sabem que no és un problema exclusiu de la nostra Entitat però
el nombre dels nostres associats va disminuint any rere any. El passat 2016 es van enregistrar un total de quinze baixes totes elles per
defunció i no es va poder anotar cap alta.
Una de les iniciatives que es va proposar en la darrera Assemblea
General de socis per pal·liar aquesta problemàtica fou la de fer present a la nostra Associació en alguna xarxa social al mateix temps
que calia posar al dia la nostra pàgina web a internet. A primers
de gener d’enguany ja es van introduir algunes modificacions i ja es
pot accedir als Amics de la Seu a través de facebook i instagram.
Cal doncs que prenguem consciència de ser més pro actius i cercar noves altes entre els nostres familiars i amistats.

Pessebre Vivent Medieval
El passat mes de desembre els responsables de l’espai del Carrer
del Balç van endegar una iniciativa remarcable que consistí en l’organització d’un pessebre vivent inspirat en les escenes que figuren representades en el frontal florentí, la preuada peça del segle XIV feta
de tela de lli i brodada que es guarda al Museu Històric de la Seu.
El pessebre es va representar al Carrer del Balç durant el cap de
setmana dels dies 17 i 18 de desembre en el marc de la fira de santa
Llúcia que va tenir lloc a la Plaça Major. Als visitants del pessebre
se’ls invitava a visitar tot seguit el Museu de la Seu per poder veure
l’esmentat frontal d’altar. En total unes tres-centes persones accediren al Museu per visualitzar l’ esmentada peça artística.
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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 .... Anna CRESPO OBIOLS
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 2016: 209

8

ESTAT DE COMPTES EXERCICI
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:
Romanent

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

2015
13.005,00
7.439,00
1.149,42
0,00
0,00

2014
14.038,45
7.188,00
2.739,02
0,00
19,95

16.869,09

21.593,42

23.985,42

3.981,54
5.129,57
146,40
3.502,98
1.674,68
548,99
18,96

7.952,53
3.426,02
353,56
3.641,17
1.576,80
618,53
0,00

6.900,25
3.220,81
238,90
4.454,54
1.405,58
313,58
0,00

15.003,12

17.568,61

16.533,66

1.865,97

4.024,81

7.451,76

PRESSUPOST - EXERCICI 2017
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:
Diferència (Fons de reserva)

7.000,00
8.000,00
500,00
15.500,00
46.000,00
3.000,00
300,00
5.000,00
1.500,00
500,00
56.300,00
40.800,00
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Visiteu la nostra web

www.seudemanresa.cat
Seguiu-nos a
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Facebook i

Instagram

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

