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ASSOCIACIÓ “AMICS DE LA SEU”
L’Entitat
El temple gòtic de Santa Maria de la Seu de Manresa ha estat secularment
objecte d’un gran esforç constructiu, des del segle XIV fins l’actual segle
XXI, en què hi han intervingut moltes generacions de manresans. Nascuda
l’any 1971 com “AMICS DE LA SEU, Associació Manresana per a la Conservació i
Restauració de la Basílica”, l’entitat és la continuadora d’aquella Junta d’Obres
instituïda a la postguerra per a recuperar-la dels estralls de la contesa.
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 la Seu “Monument Històrico-artístic”.

Memòria d’Activitats
Any 2019
La Seu de Manresa, des de l’inici de la seva construcció en aquell
ja llunya segle XIV, és –sens cap mena de dubte- el monument central de la nostra ciutat. Gràcies a la generositat i entrega tant dels
seus iniciadors com de les generacions de manresans que ens han
precedit, tenim a les nostres mans un patrimoni arquitectònic de primer ordre que, com hereus i continuadors seus, tenim el deure de
preservar, conservar i restaurar per poder-lo transmetre dignament a
les generacions futures.
És així com l’any 1971 es constituí l’Associació AMICS DE LA
SEU amb la noble intenció de vetllar per aquest gran monument de
la ciutat de Manresa. D’aquest fet, aviat s’acompliran els cinquanta
anys de la creació de la nostra entitat, motiu que ens esperona a
continuar treballant pels objectius que tenim marcats en els nostres
estatuts fundacionals.
Un any més ens disposem a presentar la memòria d’activitats corresponents al passat exercici 2019 tot fent especial esment a l’actitud
de perseverança en el desenvolupament de la nostra funció. Malgrat
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el constant nombre de baixes dels nostres col.laboradors, degudes
principalment per defunció i que les noves incorporacions no cobreixen les anteriors, mantenim l’esperit de continuar divulgant el coneixement i estimació de la Seu. Així doncs, veurem amb molt de gust les
vostres propostes de socis col.laboradors dels vostres familiars i amics.

Continuen les obres de restauració
Molt ha plogut des d’aquell any 1998 en que es detectaren els problemes estructurals greus a la Basílica de la Seu. Recordem que aquell
any es va retransmetre la “Missa del Gall” per TV3, fet que va permetre copsar l’esquerda que s’estava produint al darrer tram de la volta
de creueria del tram de la façana de ponent de la nau de la Seu. També s’observà una altra esquerda inquietant en una volta de l’absis.
El 2002 es presentava el Pla
Director que contemplava la restauració de tot el temple gòtic i
es signava el primer conveni institucional que va permetre l’inici
d’obres en la fase de consolidació
i reforç d’estructura de la Seu.
Tenim la sort de poder afirmar
que des d’aleshores les obres han
tingut continuïtat. Amb alguns
períodes d’inactivitat, afortunadament breus. El passat mes
d’octubre ens arribava la notícia
de la signatura d’un nou conveni
institucional (Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona,
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Ajuntament de Manresa i Bisbat de Vic) per l’any 2019, que ha permès la restauració d’un contrafort superior de la façana sud i dos trams
més del primer terrat de la façana nord.
No només els AMICS DE LA SEU aplaudim l’efectivitat d’aquests
convenis, sinó que tota la ciutadania veu amb satisfacció com aquestes institucions no deixen de banda el nostre patrimoni artístic.
D’altra banda, i en la mesura de les nostres possibilitats, la nostra
Associació ha seguit col.laborant en obres de restauració i manteniment com és el cas de la neteja i agençament de les cobertes de plata
de les arquetes dels Cossos Sants.

La Seu segueix rebent visitants
El passat mes de febrer de 2019 s’inaugurava la remodelació de
l’“oficina d’acolliment” que atén als visitants de la Seu situada al portal
romànic, a l’entrada del Claustre. També es posava en funcionament
un nou audiovisual d’uns deu minuts de durada, que dóna una visió
global del monument, i que els visitants poden gaudir opcionalment
en quatre idiomes.
Aquesta remodelació es va completar amb una ampliació i posada
al dia del sistema d’alarma i seguretat.
Per aquesta iniciativa es va comptar amb un ajut de la Diputació de
Barcelona canalitzada a través de l’Ajuntament de Manresa.
El destacat nombre de visitants que arriben a la Seu, ha fet que es
vagi treballant en la millora del servei d’atenció i acollida. Informant
i assessorant el lloc que visiten amb l’objectiu de que, tan particulars
com grups, en surtin satisfets i ho puguin transmetre als seus llocs
d’origen, familiars i amics.
Molts grups arriben canalitzats a través de l’Oficina de Turisme de
Manresa. D’altres, majoritàriament escolars, vénen encaminats des
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del Museu Comarcal. Altrament, els particulars segueixen confluint
a la Seu de forma sostinguda i a l’alça.
També, i des de fa temps, alguns membres de la nostra Associació col.laboren de forma voluntària en l’acompanyament de grups i
persones en diverses visites guiades al monument. D’altra banda, el
AMICS DE LA SEU assumeixen el cost de l’edició en diversos idiomes de fulletons impresos i postals relacionats amb la Seu.

Dia de la Seu
La celebració del Dia de la Seu cal contemplar-la com una ocasió
de trobada entre tots els amics i simpatitzants de la Seu per posar de
manifest l’estima vers el monument així com la legítima satisfacció de
ser-ne hereus i transmissors.
Com és costum, i ja fa una colla d’anys, des de l’any 1988 els Amics
de la Seu venim celebrant la festa anual del Dia de la Seu amb la finalitat de donar a conèixer dins la ciutat i fora d’ella, el principal monument de casa nostra en l’escaiença de la celebració de la Dedicació de
la Basílica, que tradicionalment és el segon diumenge d’octubre.
Així doncs, el diumenge dia 13 presidida pel Rector Mn. Joan Hakolimana, hi hagué la Missa Conventual Solemne a les 11 del matí a la
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Seu amb la participació de la Capella de Música de la Seu.
Seguidament es va poder fer la visita lliure a les diferents dependències de la Basílica.
Abans però, el dissabte dia 5 d’octubre hi hagué un concert extraordinari a càrrec de la Coral Cardonina que comptava amb la participació d’un grup d’alumnes de l’Aula d’Arts i Lletres de l’Institut Cal
Gravat. Aquest concert fou seguit per un nombrós públic assistent.
El programa es va completar amb un acte que va tenir lloc el dia 25
d’octubre a la Sala de la Plana de l’Om on es va presentar i projectar el
documental “La Seu de Manresa, set segles de vida” realitzat per Fermí Bataller, interiorista. A més, aquest acte fou complementat per l’actuació
de la pianista Elisenda Duocastella que interpretà un conjunt de peces
de la seva pròpia creació.
La projecció d’aquest documental despertà un viu interès per part
del públic que omplia la Sala i manifestà el desig de fer-ne difusió.
Desig que ja hem traslladat a Fermí Bataller tot posant-nos a la seva
disposició per tot allò que hi podem col.laborar.

Col·laboració amb entitats
El 25 de març i el 8 d’abril de 2019 es van celebrar dues jornades de
formació especialment destinades a guies turístics i persones interessades en patrimoni cultural i religiós. Aquestes jornades foren promogudes per la pròpia Basílica de la Seu i comptant amb l’assessorament de
Catalonia Sacra que és l’entitat creada pels Bisbats de Catalunya per
a la difusió del Patrimoni i art sacre. També s’hi afegí la nostra pròpia
col.laboració al tractar-se d’un tema prou vinculat a la Seu.
Hi participaren destacades personalitats del món docent així com
experts dels diferents temes proposats: Dr. Joan Domenge, i Dra. Francesca Español, ambdós de la Universitat de Barcelona, el Dr. Francesc
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Miralpeix de la Universitat de Girona, el Dr. Miquel Mirambell de
l’Escola Superior de Conservació i Restauració.
Aquestes jornades foren seguides amb molt interès i satisfacció per
part d’una trentena de persones.
La nostra Associació també ha col.laborat i donat suport amb el Dia
Internacional dels Museus (18 i 19 de maig) així com les Jornades Europees
del Patrimoni a Manresa (24 i 25 de setembre), en sengles programes que
incloïen algun acte relatiu al Museu Històric de la Seu.

Composició de la Junta Directiva
Presidenta ......................................... Maria Pilar PLA ALLOZA
Secretari .. .......................................... Ramon PRAT PERRAMON
Tresorer ............................................ Antoni FARRÉ SANPERA
Vocal, Rector de la Seu .. ................ Mn. Jean HAKOLIMANA
Vocal, representant
Ajuntament de Manresa ....... Anna CRESPO OBIOLS
Vocal, representant Consell
de Pastoral ............................... Antoni GARRIGA PRAT
Vocal. . ................................................. Francesc Xavier ESCRIBANO VILELLA
Vocal .. ................................................ Jordi FRANCH PARELLA
Vocal .. ................................................ Roser PARCERISAS COLOMER
Vocal .. ................................................ Francesc RAFAT PRAT
Vocal .. ................................................ Antoni RIERA VALL
Vocal .. ................................................ Montserrat RIBAS SORINAS
Vocal .. ................................................ Jordi RODÓ RODÀ
Vocal .. ................................................ Montserrat ROVIRA BACH

Associats
Nombre d’associats a 31 de desembre de 2019: 191
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ESTAT DE COMPTES
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:

2019
5.323,00
7.309,00
9,82
0,00
0,00

2018
3.990,55
7.362,00
11,40
0,00
18,96

2017
4.405,00
7.781,00
826,08
0,00
0,00

12.641,82

11.382,91

13.012,08

4.888,82
2.460,89
144,29
2.628,35
1.918,54
439,95
0,00

2.926,12
2.074,76
150,53
4.108,12
1.574,51
411,80
0,00

47.734,71
1.875,32
155,62
8.957,32
1.882,67
494,00
90,00

12.480,84

11.245,84

61.189,64

160,98

137,07

-48.177,56

Resultat

PRESSUPOST - EXERCICI 2020
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:

5.000,00
7.500,00
0,00
12.500,00
5.000,00
2.000,00
200,00
2.800,00
2.000,00
500,00
12.500,00
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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

www.seudemanresa.cat

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

