
Com ha succeït els darrers anys,
s’ha signat gairebé en temps de
descompte. La part positiva, però,
és que la basílica de la Seu torna a
tenir conveni per a la seva restau-
ració. S’ha signat aquesta setma-
na per via telemàtica i suposarà
una inversió de 240.000 euros re-
partits a parts iguals entre el  bis-
bat, que n’és el titular, i les tres ad-
ministracions implicades: Gene-
ralitat, Diputació i  Ajuntament. 

A diferència dels acords ante-
riors, no tots els 240.000 euros es
destinaran a obra. Tal com ha in-
format el bisbat, una part es dedi-
carà a fer «el projecte executiu de

les intervencions a realitzar en els
propers anys per tal de poder pla-
nificar millor l’obra i agilitzar els
tràmits d’obtenció de les autorit-
zacions corresponents».

Les obres que es faran 
En aquesta nova fase de les obres,
amb la part de diners que s’hi des-
tinin es faran treballs a la façana
sud, que els ha protagonitzat els
darrers anys. En concret, es reha-
bilitarà l’arc boterell doble corres-
ponent al contrafort número 9. En
aquesta ocasió, també s’intervin-
drà sobre dos mòduls de terrat de
la façana nord des del deambula-
tori fins al campanar, on només

en quedarà un de pendent per po-
der  completar tot aquest tram.

El bisbat ha volgut remarcar
que els retards en la signatura del
conveni sempre s’han produït per
assumptes burocràtics i adminis-
tratius  i que, per part seva, procu-
ra «treballar sempre amb la vo-
luntat d’aconseguir el màxim su-
port de totes les institucions i ad-
ministracions per tal de conservar
el patrimoni -en aquest cas, la
Seu- en les millors condicions».
Ha vogut manifestar el seu agraï-
ment. Precisament en aquest dar-
rer conveni, apunta, és previst que
la Generalitat faci la seva aporta-
ció directament, via romanent,

però fora del conveni, de cara a fi-
nal d’any, perquè «per un tema
administratiu/burocràtic no té
aprovat el pressupost».

Regió7 va avançar el juny pas-
sat la intenció del bisbat de reedi-
tar el conveni a quatre bandes per
a aquest 2019, el setè ja, de cara al
setembre. El fet que vagi  tard, si-
gui pel que sigui, representa una
dificultat afegida per fer les obres
ja que no és fins que se signa que

es pot presentar el projecte per
portar-les a terme. Per sort, l’ar-
quitecte responsable –Jaume Sol-
devila i, abans d’ell, Francesc Xa-
vier Asarta– sempre ha procurat
tenir aquesta feina avançada per
poder començar de seguida que
se signa l’acord. L’avançament
d’aquesta tasca pensant en les
properes intervencions és justa-
ment el que s’endurà una part de
l’aportació d’enguany.  
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La Seu reedita el conveni, que
destinarà els 240.000 euros 
a fer obres i a planificar-ne 
En aquesta fase s’actuarà en un arc boterell i en dos mòduls de terrat
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L’arc boterell que es restaurarà amb diners d’aquest conveni

Amb motiu de les Jornades Eu-
ropees de Patrimoni, demà, a les
10 del matí, la Seu de Manresa
farà un repic de campanes festiu
de deu minuts de durada. 

La basílica manresana pertany
a la xarxa Catalonia Sacra, un pro-
jecte de dinamització cultural im-
pulsat pels deu bisbats catalans
que té per objectiu promoure la
dimensió cultural de les esglésies
obertes a les visites. La proposta
del repic va sorgir com a iniciativa
d’aquesta xarxa per marcar un
moment àlgid dins de la celebra-
ció de les Jornades Europees de

Patrimoni. Amb aquesta acció
conjunta es vol fer arribar el so de
les campanes, element simbòlic
de convocatòria i de celebració, a
tot Catalunya. 

L’agost passat, les set campanes
del temple manresà -n’hi ha nou,
però només en toquen set- van re-
picar durant cinc minuts per
anunciar la festivitat de la seva pa-
trona, la Mare de Déu de l’Alba.

També demà, a les 11 del matí,
se celebrarà una missa solemne
cantada per la Capella de Música
de la Seu amb motiu del Dia de la
Seu i, a partir de les 12 del migdia,
s’obriran les portes gratuïtament
a les visites turístiques. 

El proper i darrer acte del Dia
de la Seu serà el 25 d’octubre. A les
8 del vespre, a la Sala de la Plana
de l’Om, es farà la projecció del
nou documental  La Seu de Man-
resa, set segles de vida, obra de l’ar-
quitecte Fermí Bataller.
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Les campanes del temple
repicaran demà deu minuts

El repic es farà dins de les
Jornades Europees de
Patrimoni i l’organitza la
xarxa Catalonia Sacra
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Campanes de la basílica manresana, que en té nou en total
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