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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 2020

És hora de fer balanç de les activitats dutes a terme per l’Associació AMICS DE
LA SEU durant el passat 2020. Un any realment complicat per les circumstàncies
provocades per la pandèmia de la covid-19 que ha trasbalsat la vida de tot el món i
ha afectat de forma contundent en les vessants sanitària, social, econòmica i cultural.
El març de 2020 es produïren a casa nostra els primers cassos d’infecció i, posteriorment es decretà el confinament de tota la població. Així es veieren truncats
molts projectes, programes i activitats que encara ara, passat més d’un any, en patim les conseqüències. Tots hem conegut el traspàs d’algun familiar, amic o conegut motivat per la covid-19. També la nostra entitat ha sofert algunes baixes per
defunció, encara que no totes elles fossin a causa d’aquesta malaltia.
Ens cal però, refermar la nostra esperança i seguir treballant amb l’objectiu que
tenim marcat els AMICS DE LA SEU que no és altra que el de vetllar per la preservació del gran monument de la nostra ciutat: la Basílica de Santa Maria de la
Seu. És així com volem mantenir l’esperit de continuar divulgant el coneixement i
estimació vers el gran monument de la nostra ciutat.
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M il·lenari de la redotació de la Seu
El passat 15 de juliol de 2020 s’escaigué una commemoració important: el
mil·lenari de la Redotació de la Seu. Un fet que tingué lloc en aquell ja llunyà
any 1020 mercès a la Comtessa Ermessenda, juntament amb el seu fill Berenguer Ramon I i Oliba, aleshores bisbe de Vic. La presència d’aquestes i altres
personalitats a la nostra ciutat, fou deguda a que es fixaren de nou els límits del
terme de la ciutat de Manresa i de la parròquia de l’església de Santa Maria (la
Seu). Impulsaren així la reconstrucció de la ciutat ja que, a finals del segle X,
havia estat saquejada, incendiada i destruïda pels sarraïns i, posteriorment, la
població manresana n’havia iniciat la reconstrucció.
Per a celebrar el Mil·lenari es programaren diferents actes que consistiren en
una solemne celebració eucarística el mateix dia 15 de juliol, presidida pel bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova i s’organitzaren diversos actes culturals que
completaren el programa.
La Parròquia de la Seu promogué l’agençament de la zona romànica del temple, coneguda com a subsòl o sota claustre, que passà a denominar-se “Espai
Oliba”. La nostra Associació va col·laborar i participar en la realització del programa d’actes que s’organitzaren amb motiu d’aquesta destacada efemèride.

O bres de restauració
A més de la rehabilitació de l’“Espai Oliba” abans esmentat, la Seu ha tingut
la sort de comptar un any més, amb la favorable col·laboració institucional (Generalitat, Diputació, Ajuntament i Bisbat) per donar continuïtat a les obres de
restauració del monument. El projecte executat va consistir en la rehabilitació
de dos trams més del terrat inferior i un altre contrafort superior de la façana
sud. Aquests organismes oficials signen entre ells el corresponent conveni per
a la realització de les obres, fet que demostra el seu compromís i suport per a la
restauració de la Seu. Els AMICS DE LA SEU veiem amb satisfacció la conti4

nuada periodicitat de la signatura dels convenis d’obres i, juntament amb tota
la ciutadania, aplaudim aquest esforç institucional que redunda en benefici del
nostre patrimoni cultural.

D ia de la Seu
Comptant amb totes les mesures sanitàries que les nostres autoritats prescriviren, es realitzà, un any més, la celebració del Dia de la Seu. Festa que
s’emmarca en la trobada anual 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.
L’onze d’octubre, -el segon
diumenge del mes- tingué lloc
l’acostumada celebració eucarística
commemorativa de la Dedicació
de la Basílica presidida pel rector
Mn. Joan Hakolimana amb la participació de la Capella de Música de
la Seu.
A continuació es pogué fer l’habitual visita lliure a les diferents
dependències del temple especialment a l’Espai Oliba recentment
inaugurat.
El programa es completava amb
la realització de tres conferències
sobre temes relacionats amb el
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Mil·lenari de la Seu, la darrera de les quals s’hagué d’ajornar degut a l’augment
de les restriccions vigents a causa de la covid-19.

C ampanya per a la restauració de l’orgue
Feia temps que s’havia constituït una comissió per a procurar el manteniment de l’orgue de la Seu degut a les sovintejades intervencions que precisava
aquest instrument musical. Aviat es veié però, la necessitat de procedir a una
restauració a fons degut a les circumstàncies especials de l’aparell segons advertien els tècnics.
Després de contactar amb diversos
orgueners s’escollí l’oferta presentada pel
taller d’orgueneria de Carlos Alvarez per
estimar-la com la més adequada a les
necessitats de l’orgue. La comissió havia
preparat una campanya de mecenatge i
subscripció popular prevista per ser presentada oficialment a finals de març de
l’any passat. Amb l’esclat de la covid-19 i el
confinament de la població, la campanya
es va haver d’ajornar. Finalment la presentació d’aquesta campanya es va fer el mes
de novembre.
Considerant la proximitat de diversos
aniversaris importants a Manresa com seran a l’any 2022; 5è. centenari de l’arribada
de Sant Ignasi a Manresa (amb el possible
viatge del Papa Francesc), i el 7è. centenari
de l’inici de la construcció de la Seu. També l’actual 2021 s’escau el 50è. aniversari
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de la creació de la nostra entitat AMICS DE LA SEU. Tots aquests aniversaris
van urgir a la comissió la conveniència d’endegar la campanya per tenir l’orgue
a punt per aquestes celebracions ja que el període estipulat per l’orguener és de
catorze mesos per a la realització dels seus treballs de restauració i ampliació de
l’orgue.
La nostra Associació apostà decididament aquest projecte amb l’aportació
de 50.000,- euros que van permetre la presentació oficial de la campanya així
com l’inici dels treballs per part del taller del orguener Carlos Alvarez. Aquesta
iniciativa vol representar el compromís inequívoc dels Amics de la Seu amb la
Basílica a l’ensems que un gest escaient per a la celebració del 50è aniversari de
l’entitat.

E dició del llibre miscel·lània dedicada a
Mn. Gasol

El Centre d’Estudis del Bages entomà l’iniciativa de realitzar l’edició d’una
nova obra miscel·lània –la tretzena-, que la dedicaren a Mn. Josep M. Gasol
i Almendros, que fou canonge, arxiver de la ciutat i de la Seu, i fundador de
l’esmentat Centre d’Estudis, i que finà el 4 de juliol de l’any 2019 Amb aquesta
finalitat, el Centre encomanà a diverses entitats i particulars, l’aportació de treballs escrits per a nodrir l’obra. De molt bon grat, els Amics de la Seu respongueren a la crida amb un treball de record i agraïment per homenatjar al que fou
membre de la nostra Associació i que els seus estudis sobre la Basílica de la Seu
constitueixen un referent per a tot el món acadèmic.
També el nostre company Josep Vilamala, acreditat “aucaire”, en realitzà una
d’especial dedicada a Mn. Gasol.
La presentació d’aquest llibre així com l’auca van ser presentats a la mateixa
Basílica de la Seu el passat 22 de setembre en presència de diverses autoritats de
la ciutat i una nodrida assistència de públic.
7

				
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. . ................................................. 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 2020: 191
Durant el passat 2020 es produïren 13 baixes i
s’enregistraren 5 noves altes.
Per aquest motiu, el nombre total d’afiliats a la nostra Associació
a final d’any, era de 183
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ESTAT DE COMPTES
INGRESSOS
Donatius
Quotes socis
Ingressos financers
Subvenció
Altres

2020
3.373,00
7.255,00
8,82
0,00
262,50

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

10.899,32

12.641,82

11.382,91

53.925,50
2.625,33
128,27
1.582,08
2.039,98
435,72
0,00

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

TOTAL:

60.736,88

12.480,84

11.245,84

Resultat

-49.837,56

160,98

137,07

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

PRESSUPOST - EXERCICI 2021
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:

4.000,00
7.500,00
0,00
11.500,00
5.000,00
2.000,00
200,00
1.800,00
2.000,00
500,00
11.500,00
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Visiteu la nostra web

www.seudemanresa.cat
Seguiu-nos a
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Facebook i

Instagram

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

Amics de la Seu
Baixada de la Seu, 1
08241 MANRESA
info@seudemanresa.cat

www.seudemanresa.cat

