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catalans ha aconseguit sempre des del 1984  El resultat de les 8.247 meses es farà públic  2-4
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El valuós i oblidat frontal ﬂorentí de la Seu serà analitzat

El Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat analitzarà l’estat del frontal d’altar del segle XIV que es conserva, amagat i en males condicions,
al precari i inaccessible museu de la Seu de Manresa. Ahir, tècnics del centre en van prendre mostres i imatges ultraviolades (a la foto). Enguany l’acord entre
el propietari de la basílica, el bisbat de Vic, i les institucions per continuar restaurant el temple es torna a retallar: 60.000 euros cada part i només un any.  8
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El conveni de la Seu se signa in extremis i
per primer cop només s’ha fet per un any

Les quatre parts hi aporten 60.000 euros cadascuna, com en les anteriors anualitats  Les obres ja han començat
GEMMA CAMPS MANRESA

Una vegada més amb les campanades a punt d’anunciar el canvi d’any, s’ha renovat el conveni
per a la restauració de la Seu, el corresponent al 2017. Es tracta del
cinquè acord i, per primera vegada, només s’ha fet per un any, tot
i que, segons ha informat l’Ajuntament, la voluntat de les quatre
parts implicades -Generalitat, Diputació, Bisbat i Ajuntament- és
mantenir-lo viu els propers anys.
L’aportació de cadascuna es manté en els 60.000 euros, que és el
mateix que hi han aportat els darrers tres anys (2014, 2015 i 2016).
La fórmula de fer un c0nveni
que inclogués més d’una anualitat es va impulsar precisament
amb la idea de no perdre temps en
el procés de la renovació d’un any
a l’altre com ha passat en aquesta
ocasió, en què no s’ha lligat del tot
ﬁns ara, mentre que les obres corresponents a la darrera anualitat
del conveni anterior van ﬁnalitzar
abans d’acabar l’any passat. No és
la primera vegada que passa.
Inicialment, com va informar
aquest diari l’estiu passat, hi havia
la voluntat que el nou conveni fos
novament de tres anys. Posteriorment, el setembre passat, el bisbat
va avançar que estava al caure,
però que només en duraria dos.
Ara, les administracions, principalment la Diputació i la Generalitat, segons ha informat el consistori, «han preferit no comprometre partides de mandats futurs
i han optat per fer el conveni d’un
any, tot i que amb voluntat de
continuïtat per totes les parts». A
causa d’aquests canvis amb relació als plans inicials sobre la durada del conveni, i també per les
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tramitacions i aprovacions en els
òrgans de cada administració, entre d’altres, s’han allargat els terminis. Cal dir que els darrers convenis ja han funcionat amb un sistema d’addenda consistent a pactar els anys de durada i les aportacions al principi però, igualment, a renovar cada any l’anualitat corresponent a aquell curs.
Les mateixes fonts han explicat
que per agilitzar els tràmits administratius i facilitar l’acompliment
dels terminis, aquest any el departament de Cultura de la Generalitat, amb l’Oﬁcina de Suport a la
Iniciativa Cultural, farà la seva
aportació a través d’una subvenció directa al bisbat de Vic.
Altre cop a la façana sud
Les fonts del consistori apunten
que les obres ja han començat i
s’allargaran ﬁns a la primavera de
l’any que ve. Es tornen a centrar
en la façana sud. En concret, consisteixen en la restauració d’un
contrafort amb el pany de façana
adjacent i el vitrall del ﬁnestral corresponent i la impermeabilització de quatre mòduls de terrat de
la façana sud de la basílica.
Com ja va informar aquest diari
en el seu dia, aquest 2017 hi ha hagut un canvi del tècnic director de
l’obra motivat per la jubilació de
Francesc Xavier Asarta, l’arquitecte que ha dirigit les intervencions
des de l’inici de la campanya de
restauració. Ara, és l’arquitecte
Jaume Soldevila Segura, que
aquests darrers anys ja havia
col·laborat en l’obra i coneix les
patologies de l’ediﬁci i les singularitats de l’actuació, qui assumeix
la direcció. El seu pare, Jaume Soldevila, n’és l’aparellador.

Responsables del Centre de Restauracio de Béns Mobles fent fotos al frontal florentí, ahir a la tarda

Experts en art analitzaran l’estat de
conservació del valuós frontal florentí
REDACCIÓ MANRESA

La parròquia de la Seu en coordinació amb el bisbat ha encarregat i pagarà un estudi al Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat sobre l’estat de conservació en què es troba el valuós frontal ﬂorentí del
temple per disposar d’un full de
ruta per millorar-la i, també, la
seva exposició dins la Seu, quelcom que fa anys que clama al cel.
El frontal ﬂorentí (s. XIV) és
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una peça d’una gran rellevància
artística a nivell mundial ja que
és un dels pocs frontals d’altar
gòtic conservats de l’època.
Ahir, un grup d’experts del
centre de restauració van treballar on hi ha el retaule, al poc adequat museu de la Seu. Van treure
la vitrina del frontal, van prendre
mostres de la peça i hi van fer fotograﬁes de tots els detalls, tant
normals com ultravioletes. L’estudi de les mostres es farà a la seu

de Valldoreix, de manera que el
frontal no es mourà de Manresa.
El «Frontal de la Passió», conegut com frontal ﬂorentí, és un
frontal d’altar gòtic encarregat
per Ramon Saera, una de les personalitats manresanes més importants del segle XIV, al brodador ﬂorentí Geri di Lapo. Al seu
testament (del 24 de novembre
del 1357 i conservat a l’Arxiu del
Museu Comarcal), Saera el deixà
en herència a la Seu de Manresa.

ARXIU PARTICULAR

Premis castellers a Manresa, Igualada i Berga
L’assemblea de barris confirma Toni Erro com a president de la federació

 La Federació d’Associacions de Veïns de Manresa va corroborar, ahir al vespre, Toni Erro com a nou president de l’ens
que aplega les entitats veïnals de Manresa. De divuit barris, van participar en l’assemblea general extraordinària dotze,
dels quals onze van votar a favor de l’única candidatura que es va presentar per rellevar Enric Martí al capdavant de la
federació. Hi va haver una abstenció. A la foto, Erro (esquerra, a primera fila) moments abans de començar la sessió.

 La colla que creix més (Tirallongues de Manresa), la més segura (Moixiganguers d’Igualada) i la més innovadora (Castellers de Berga). Són els premis rebuts per aquestes tres colles atorgats pel diari Ara. L’entrega s’ha fet aquesta
setmana a Barcelona. A la fotografia, la cap de colla, Gisela Racero, i el president dels Tirallongues, Jordi Clotet (al mig), i els membres de la junta tècnica
David Álvarez i Pau Canals.

