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MANRESA sociEtat
PATRIMONI 4 Novetats sobre el quart conveni per restaurar la seu. El Bisbat de Vic, propietari del temple, afirma que l’acord de les institucions
implicades és total, sense avançar-ne la durada ni les aportacions. L’ajuntament, que ha liderat la represa de les converses per reeditar l’acord, i
que ha fet una proposta de la durada i les aportacions, ha valorat que el conveni està ben encaminat però avisa que encara no hi ha res en ferm

El conveni pro Seu podria rebaixar l’anterior
420.000 euros i durar tres anys en lloc de quatre
 El Bisbat diu que hi ha acord i l’Ajuntament, que les converses van ben encaminades però falta la reunió que ho rubriqui
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L’esperat quart conveni per a la
restauració de la Seu podria implicar una rebaixa respecte al darrer de 420.000 euros i una reducció
pel que fa al temps de durada d’un
any; dels quatre habituals passaria
a tres. Segons ha pogut saber Regió7, l’Ajuntament, que ha liderat
la represa de les converses per a la
renovació de l’acord, hauria posat
damunt la taula una proposta segons la qual les quatre institucions implicades hi destinarien
240.000 euros cadascuna repartits
en tres anys. En total, 960.000 euros, 420.000 menys que en l’anterior, d’1.380.000 euros.
En relació amb el moment actual de l’acord, el Bisbat, propietari
del temple, i Ajuntament han mostrat la mateixa voluntat que vagi
endavant si bé el grau d’optimisme
difereix. Mentre el Bisbat dóna el
pacte per fet, l’Ajuntament ha aﬁrmat que, tot i que les sensacions
són bones, no hi ha res tancat.
Segons ha pogut saber aquest
diari, la previsió és que aquesta setmana se celebri una reunió de
caire tècnic per concretar les intervencions que s’han de executar
a la Seu amb els diners del nou
conveni. Posteriorment, en el termini d’un parell de setmanes més,
s’hauria de celebrar una altra reunió, la deﬁnitiva, entre les institucions per acabar de pactar les
aportacions i la durada de l’acord.
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La proposta que hi ha a la taula per
renovar el conveni és que les quatre
institucions implicades hi aportin
80.000 euros per tres anys.

Mai no ha estat fàcil
L’octubre del 2013 va fer un any
que es van acabar les obres de restauració de la Seu corresponents
al conveni 2009-2012. Feta l’actuació, durant el darrer trimestre
d’aquell 2012 s’havia de lligar el
quart conveni per continuar les necessàries actuacions de millora al
temple manresà, però no va ser
així. Les complicacions per reeditar el pacte no eren excepcionals.
Mai no ha estat fàcil, de fet. En el
segon conveni (2005-2008) ja se’n
va despenjar el ministeri de Cultura, la qual cosa va suposar perdre un aliat important. I el darrer
va trigar un any a estar lligat, fet que
va obligar a aturar les obres durant
aquest temps. És exactament el
mateix que ha passat ara. No ha estat ﬁns que l’Ajuntament ha mogut
ﬁtxa que el tema s’ha bellugat.
Demanat sobre el nou pacte, el
vicari general, mossèn David
Compte, ha manifestat que «estem
molt contents perquè hi ha acord

Interior de la nau central de la basílica de la Seu, on les darreres obres van acabar l’octubre del 2012

total de les quatre institucions
(Ajuntament de Manresa, Generalitat de Catalunya, Diputació de
Barcelona i Bisbat de Vic), en primer lloc, respecte a la importància
del projecte, que mereix tots els esforços possibles per tirar-lo endavant. També hi ha total acord respecte a la durada del nou conveni i a les quantitats a aportar. Les
intervencions estan pràcticament
decidides i només falta acabar de

decidir alguns detalls; esperem
que aviat es pugui signar el conveni». I afegeix que «som conscients que és un projecte fonamental per a la parròquia i per a
tota la ciutat de Manresa, ens il·lusiona veure que hi ha un total
consens en aquest punt i agraïm
molt tot el treball i esforç que es fa
des d’aquestes institucions i des de
tota la ciutadania de Manresa».
Si el que diu el vicari general va

a missa, i mai millor dit, aviat podran començar les obres que, segons el que estava previst, han de
permetre concentrar els esforços
a la façana que dóna a la banda del
riu, on els moviments estructurals
que va patir la basílica, que van
obligar a fer-hi una important intervenció d’estabilització, han deixat els paraments molt tocats. Hi ha
pedres que ballen i tota l’ornamentació de pedra està malmesa.

ELS ANTERIORS ACORDS
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El primer conveni va servir per El segon pacte va permetre la El tercer acord va incloure
fer la consolidació del temple restauració total del baptisteri la sala gòtica i la façana oest
El primer conveni va anar del 2001 al 2004 i va suposar
una inversió d’1,5 milions d’euros que es van repartir el ministeri de Cultura, la Generalitat, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament i el Bisbat de Vic. Entre d’altres, va incloure
la restauració de la coberta superior, el reforç dels contraforts introduint a l’interior una ànima d’acer ﬁns a 11 metres sota terra, i la restauració del portal de Sant Antoni.

El segon conveni per a la restauració de la Seu, el corresponent al període entre el 2005 i el 2008, va baixar dels
1,5 milions d’euros del primer a 1,2 perquè el ministeri de
Cultura se’n va despenjar. El baptisteri del temple pràcticament va protagonitzar la intervenció, amb la restauració
d’aquesta part de dalt a baix, inclosos els vitralls, que es van
fer nous de trinca, i els dos contraforts més immediats.

Del 2009 al 2012 es van portar a terme les obres del tercer i, per ara, darrer conveni. La inversió va ser de prop d’1,4
milions d’euros entre les quatre institucions. Els Amics de
la Seu van assumir el 25% de l’aportació del Bisbat. Va incloure la restauració de la sala gòtica i la connexió amb el
claustre amb un nou accés i tota la façana de la Reforma de
la balconada en avall, inclòs l’atri, les parets i les escales.

