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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 a l’actual, en
què 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 de la 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,
a la baixada de la Seu, núm. 3, amb CIF G-60 944 121, i inscrita en el
registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número
169, secció 1a.
D’acord amb el 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 l’execució de les obres que es considerin necessàries o convenients per a la restauració i la conservació de la basílica de Santa
Maria de la Seu de Manresa, tant pel que fa a la seva fàbrica de la mateixa com pel que fa als elements artístics de l’interior o de l’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 pugui haver.
c) Tenir cura de la conservació, la millora i l’ampliació del Museu Històric de la Seu i de la dels objectes d’interès artístic o arqueològic que
hi hagi al temple o als espais 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, pel fet que la Seu és declarada “Monument Historicoartístic”.

Memòria d’Activitats
Any 2021
L’any 2021 va escaure’s el cinquantè aniversari de l’aprovació, per part del
Govern Civil de Barcelona, dels estatuts dels Amics de la Seu. El text, en
castellà com era norma d’aquell moment, epigrafiava la naixent entitat
com Asociación Manresana para la conservación y restauración de la Basílica.
Des de força abans d’aquella data, un bon grup de manresans maldava per
preservar el gran monument de la nostra ciutat després dels estralls que
havia patit durant la guerra, de 1936 a 1939.
La ingent tasca que es presentava per emprendre la reconstrucció de la Seu
constituïa un repte colossal per a aquella societat manresana empobrida i
desencisada que tot just començava a aixecar el cap després del conflicte
armat. La Junta d’Obra que es creà aviat va assumir la iniciativa de començar-ne la restauració. Amb els modestos recursos econòmics obtinguts
d’organismes oficials, i de particulars, feu una tasca realment notable.
Passats els anys, es veié la necessitat d’ampliar i donar suport a la Junta
d’Obra, constituint una associació que agrupés el col·lectiu de manresans
que se sentien hereus d’aquells avantpassats del segle XIV que iniciaren la
construcció de la basílica de Santa Maria de la Seu, de la qual, enguany, en
celebrem els set-cents anys.
I així hem arribat al segle XXI, amb cinquanta anys de vida dels Amics de
la Seu i un bagatge de projectes d’intervenció en el monument del qual
ens sentim orgullosos, intervencions que s’han canalitzat amb èxit a través
de la col·laboració de particulars i d’organismes oficials. Altrament, ens
sentim encoratjats per continuar la tasca de divulgació i coneixement de la
Seu, monument i icona de la ciutat de Manresa.
És hora de fer balanç de les activitats dutes a terme el passat any 2021. Un
any realment complicat, com l’anterior 2020, per les circumstàncies provocades per la pandèmia de la covid-19 amb les seves onades, que ha trasbalsat la vida de tot el món i ha afectat, de forma contundent, els vessants
sanitari, social, econòmic i cultural.
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Ens cal, però, refermar la nostra esperança i seguir treballant amb l’objectiu
que tenim marcat els AMICS DE LA SEU, que no és altre que el fet de vetllar per la preservació del gran monument de la nostra ciutat: la basílica de
Santa Maria de la Seu.

Obres de restauració
Les obres de restauració emmarcades en el Pla director del monument, un
any més, han tingut continuïtat. A primers de 2021 finalitzaren les obres
compreses en el projecte previstes a l’any anterior i, a la tardor del mateix
any, començaren les obres del nou projecte acordat per les quatre institucions signants del conveni institucional que bàsicament entomava la restauració d’un dels grans vitralls superiors situat a l’absis.
Aquestes obres, a l’hora de redactar aquesta
memòria es troben pendents de finalització
que es preveu que sigui dintre del primer trimestre de 2022
Des de l’any 2002, amb l’aprovació i presentació del Pla director de la basílica, les obres
de restauració s’han anat succeint quasi
ininterrompudament mercès a la favorable
col·laboració institucional (Generalitat, Diputació, Ajuntament i Bisbat). Els Amics de la
Seu, juntament amb tota la ciutadania, aplaudim aquest esforç institucional que redunda
en benefici del nostre patrimoni cultural.

Vitrines per a les arquetes dels “cossos sants”
Finalment, el passat mes d’agost es va poder veure assolit el projecte de
realització d’unes vitrines per a poder exposar dignament les arquetes de
plata fetes al segle XVII per l’argenter manresà Antic Lloreda, per a les relíquies dels Sants Patrons de la ciutat, els Cossos Sants.
Ja feia temps que es maldava per solucionar l’inconvenient que suposava
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el fet que aquestes peces artístiques
estiguessin exposades al Museu Històric de la Seu. La seva utilització, una
vegada l’any per la Festa Major, sempre es presentava problemàtica, ja que
s’havien de traslladar amb molta cura
per l’escala de cargol del Museu.
Es resolgué d’instal·lar-les a la cripta
i, després d’escollir el projecte i el pressupost més idoni, així com un cop
solucionats els problemes tècnics i econòmics per a la realització de les vitrines, finalment es pogueren instal·lar en lloc adient a l’espai de la cripta
pocs dies abans de la celebració de la Festa Major de la ciutat.

Canvi de presidència a l’associació
“Amics de la Seu”
Durant la celebració de l’assemblea general anual de socis, que va tenir
lloc el passat mes de maig, la Maria Pilar Pla, presidenta de la nostra associació des de feia nou anys, va presentar la renúncia per raons particulars
d’índole familiar, que l’assemblea acceptà. Amb mostres de comprensió i
agraïment, tots els assistents expressaren tristor i pesar per la seva decisió
al mateix temps que l’encoratjaven a seguir col·laborant amb els Amics de
la Seu en la mesura de les seves possibilitats.
Per agafar el relleu de la vacant produïda, s’oferí el company de Junta
Francesc Rafat Prat que, un cop presentada la seva candidatura, tots els
presents l’acceptaren per unanimitat. El nou president manifestava assumir el càrrec amb actitud de servei i de continuïtat, amb intenció de seguir
vetllant pels objectius establerts en els Estatuts de la nostra associació.

Exposició de maquetes
El treball realitzat per l’interiorista Fermí Bataller que va completar el passat any 2019 amb la presentació pública del seu documental “La Seu de
Manresa. Set segles de vida”, es veié culminat amb una exposició de maque5

tes molt il·lustratives sobre com se suposa
que fou, en diferents fases, la construcció
de la basílica de la Seu.
El passat mes de setembre s’inaugurà
una exposició a la sala de la delegació del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, que
d’una forma acurada i altament didàctica,
mostrava els diferents escenaris constructius de la Seu manresana.
Aquesta mostra es veié completada amb l’edició del llibre La Seu de Manresa – 700 anys, a càrrec de l’esmentada Delegació del Col·legi d’Arquitectes,
comptant també amb el suport dels Amics de la Seu.
Des de l’esmentat Col·legi, tingueren la voluntat que aquesta exposició fos
itinerant. Així doncs, a finals d’any es pogué contemplar a la ciutat de Vic i
durant el 2022 s’instal·larà a la basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.

Dia de la Seu
El programa de trobada anual que s’organitza a
l’entorn del Dia de la Seu amb l’objectiu de posar
de manifest l’estima vers el monument, així com
la legítima satisfacció de ser-ne hereus i transmissors, el passat 2021 es va focalitzar en la commemoració del cinquantenari de la nostra Associació.
L’acte central del programa fou com sempre, el
segon diumenge d’octubre, l’acostumada celebració eucarística de la dedicació de la basílica, que
enguany fou presidida pel Rvnd. Mn. Josep M.
Riba, Vicari General de la Diòcesi de Vic, comptant també, 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 la cripta, per contemplar les vitrines, recentment instal·lades per a les arquetes de plata dels Cossos Sants.
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Enguany, el programa incloïa, també, dues conferències. El dia 8, Joan Arimany Juventeny ens parlà sobre el tema: “Arca Sagrada: essència i presència dels Cossos Sants de Manresa”, una qüestió que sempre interessa als
historiadors i a gent de casa nostra. I el dia 15 fou el torn de Violant Bonet,
que exposà l’interessant tema: “La restauració del Sepulcre dels Canonge
Mulet de la Seu de Manresa”, que explicà tot el procés de restauració del
sepulcre, obra de Josep Sunyer del segle XVIII, després que quedés literalment desfet com a conseqüència de l’incendi del Claustre de la Seu que va
patir l’any 2012. Ambdues xerrades comptaren amb una nodrida assistència.
Finalment, el programa ens invitava a l’extraordinari concert a càrrec de la
Unió Musical del Bages que hi hagué a la basílica el 30 d’octubre. Aquest
concert fou en benefici de la Campanya de restauració de l’orgue que s’està
duent a terme des de fa un any. Aquesta formació musical manresana delectà amb la seva interpretació el nombrós públic assistent.

Campanya per a la restauració de l’orgue
Segueix plenament en vigor la campanya encetada a finals de 2020 per a restaurar l’orgue
de la Seu. Des de bon principi, la nostra associació ha estat estretament implicada en la
realització d’aquest projecte, que ha de dotar
la basílica d’un instrument musical restaurat
i ampliat per a dignificar les celebracions, així
com per possibilitar la realització de funcions
didàctiques o concertístiques.
Els Amics de la Seu hem col·laborat en
l’organització de diversos concerts de caire
benèfic que han tingut lloc a la Seu amb la finalitat de recaptar fons per a la Campanya de
Restauració i fer-la present a la ciutadania. Esperem poder tenir l’orgue ben aviat instal·lat
de nou a la basílica.
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ESTAT DE COMPTES

				
Composició de la
				Junta Directiva
President ........................................... Francesc RAFAT PRAT
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 .. ................................................ Antoni RIERA VALL
Vocal .. ................................................ Montserrat RIBAS SORINAS
Vocal .. ................................................ Montserrat ROVIRA BACH

Associats
Nombre d’associats a 31 de desembre de 2020: 183
Durant el passat 2021 es produïren 12 baixes i
s’enregistraren 3 noves altes.
Per aquest motiu, el nombre total d’afiliats a la nostra Associació
a final d’any, era de 174
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INGRESSOS
Donatius
Quotes socis
Ingressos financers
Subvenció
Altres

2021
2.691,00
7.037,00
4,80
0,00
22,50

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

9.755,30

10.899,32

12.641,82

9.699,34
2.202,11
156,54
840,30
1.632,18
371,64
0,00

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

TOTAL:

14.902,11

60.736,88

12.480,84

Resultat

-5.146,88

-49.837,56

160,98

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

PRESSUPOST - EXERCICI 2022
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
info@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

