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Amics de la Seu
Memòria Any 2017

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 ha 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 2017
De mica amb mica ens anem acostant als 50 anys d’existència de
la nostra Associació, fet que s’escaurà si Déu vol el proper any 2021.
Ara, però, complim amb el deure d’informar als nostres afiliats de les
activitats dutes a terme en el darrer any, que s’han fet sense fer gaire
soroll, però amb la satisfacció de fer un servei a la nostra ciutat com
és el de vetllar pel patrimoni artístic més preuat de Manresa.
En aquest sentit, tenim el goig d’esmentar algunes iniciatives que
han tingut lloc darrerament i que ens omplen de satisfacció. Iniciatives que no podien ser endegades directament pels Amics de la Seu
però a les que hi donem tot el nostre suport i aplaudiment.
D’una banda, a iniciativa del Bisbat de Vic, des de fa alguns mesos,
s’ha contractat una persona amb la finalitat de dinamitzar la vessant
turística i monumental de la Seu tot potenciant el seu atractiu adreçat
als nombrosos visitants que, particularment o en grup, s’acosten a la
Basílica de la Seu per a conèixer-la de ben a prop. També el mateix
Bisbat va encarregar al Centre de Restauració de béns mobles de la
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Generalitat un estudi per conèixer l’estat actual del Frontal Florentí
–la joia artística del Museu Històric de la Seu i de Manresa– amb
la finalitat de poder-ne fer la restauració i plantejar-ne la seva nova
ubicació a la Seu.
Per una altra part, el Capítol de Canonges ha encarregat a un arxiver perquè tingui cura un dia a la setmana del valuós Arxiu de la
Seu, donant solució així als estudiosos i investigadors que durant un
determinat període de temps no pogueren efectuar les seves tasques
de consulta i estudi.
D’altra banda, les obres de restauració que es realitzen a la Basílica
a través del conveni institucional, han continuat completant-se les
etapes projectades, tot i que amb força retard sobre el previst.
Contemplem doncs, un context força favorable per als objectius
que pretén la nostra Associació amb un conjunt d’iniciatives que esperem que tinguin continuïtat i afavoreixin el coneixement i divulgació del gran monument de la nostra ciutat.

Obres de restauració
El 14 de març de 2017 la nostra associació va voler celebrar l’inici
d’obres de restauració d’un tram de mur de la façana sud de la Basílica de la Seu amb la col·locació d’un petit record en una petita cavitat
de l’esmentat mur.
Aquesta obra promoguda i finançada per la nostra Associació vingué a substituir la que s’havia proposat en el seu moment amb la
campanya per la restauració del finestral i vitrall de l’altar de la Puríssima que, com és ben sabut, ja es van restaurar en el marc de les
obres del conveni institucional. Calia, doncs, cercar una nova destinació dels fons recollits en aquella campanya popular per poderlos aplicar en una nova intervenció de la restauració de la Basílica.
Finalment es va optar per aquesta obra tenint en compte factors
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d’oportunitat i de conveniència.
A primers de maig es van finalitzar aquestes obres que tingueren un
cost de 44.700€ cobert amb els fons recollits en l’esmentada campanya.

Jubilació de l’arquitecte Francesc Xavier Asarta
El 23 de maig de 2017 es va voler complimentar a l’arquitecte –
conservador de la Seu Sr. Francesc X. Asarta amb motiu de la seva
anunciada jubilació professional. Per mitjà d’un senzill i emotiu acte
de reconeixement celebrat a la sala d’actes Plana de l’Om, el Sr.
Asarta va rebre el testimoni d’agraïment de tots els amics i col·laboradors de la Seu.
El Sr. Jaume Soldevila, antic president dels Amics de la Seu i aparellador que ha treballat en moltes obres de restauració de la Seu
amb el Sr. Asarta, va glossar la personalitat de l’arquitecte que, al
llarg de més de trenta set anys, ha tingut cura del principal monument de la nostra ciutat.
Intervingueren també a continuació el Sr. Enric Masana, president
de la Delegació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i la Presidenta dels Amics de la Seu que, amb unes afectuoses i sentides paraules,
lliurà al Sr. Asarta un record consistent en una petita escultura que
reproduïa un acabament de contrafort de la Seu amb els corresponents pinacle, gàrgola i floró.
El Sr. Asarta agraí molt emocionat aquest obsequi tot repassant
algunes vivències i anècdotes experimentades al llarg del dilatat període que ha tingut cura de la Basílica gòtica manresana.
Clogué l’acte el Sr. Valentí Junyent, alcalde de Manresa, per expressar en nom de tota la ciutat el reconeixement i agraïment per la
tasca duta a terme per l’arquitecte Asarta i que, per la seva vàlua personal i bonhomia, es feia totalment mereixedor del reconeixement
que se li oferia.
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Dia de la Seu

Dia de la Seu
Manresa

Com és costum, i ja fa una colla
d’anys, des de l’any 1988 els Amics de
la Seu vàrem celebrar 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.
Enguany el diumenge dia 8 hi hagué
la Missa Conventual Solemne a les 11
8 d’octubre de 2017
del matí a la 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 Seu.
El programa d’actes va seguir el dia 20 d’octubre amb una conferència a càrrec de Quim Aloy amb el títol de “1936. Objectiu: salvar la
Seu”. En el seu parlament a la sala de la Plana de l’Om, Aloy va exposar amb tota cruesa els fets que tingueren lloc a la nostra ciutat a l’esclat
de la guerra civil que comportaren la destrucció de diverses esglésies,
-quatre de gòtiques- i que faltà ben poc de que no afectés a la Seu.
El dijous 26 d’octubre es programà una conferència amb el títol
“La restauració de la Seu en temps de les Bases de Manresa” càrrec
de Josep Galobart i que tingué lloc a la Sala Gòtica de la Seu. Aquest
acte s’emmarcava dins del programa de la commemoració ciutadana
del 125è aniversari de les Bases de Manresa, com a mostra d’adhesió
dels Amics de la Seu.
El 28 d’octubre, dissabte, hi hagué un concert a la Seu a càrrec del
conjunt vocal Brevis et solemnis que interpretaren diverses obres clàs6

siques religioses de Mozart, Haydn i Schubert que delectaren al nombrós públic que seguí el concert molt escaient en el marc de la Basílica.
Un altre extraordinari concert va tenir lloc a la Seu el dilluns dia 30
d’octubre amb el cor Kammerchor Reutlingen d’Alemanya que dirigia Marcel Martínez, el conegut director i col·laborador habitual de la
Capella de Música de la Seu.

Xarxes socials
L’any 2017 ha suposat la consolidació de la presència de la nostra
Entitat a les xarxes socials. Inicialment i des de fa algun temps, amb
la nostra pàgina web que s’ha completat amb les xarxes de facebook
i d’instagram. Més recentment s’ha comptat amb la col·laboració i
oferiment per part de la persona contractada pel Bisbat per dur a terme la tasca d’actualització i manteniment d’aquests mitjans comunicatius tan necessaris en els temps actuals. Cal que mantinguem, doncs,
la nostra presència en aquests canals per continuar donant informació
dels nostres objectius i activitats.

Servei d’atenció als visitants
Com sempre, diversos membres de la nostra Associació han col·laborat de forma voluntària i desinteressada amb el servei d’ acollida i
atenció als visitants a la Seu que, en nombre creixent, formen part del
que s’anomena “turisme cultural i religiós” i s’acosten a la Basílica per
conèixer la seva història, la seva arquitectura, i les obres artístiques que
s’hi guarden. Segons els nostres registres, l’any passat van visitar la Seu
més de 21.000 persones.
Com hem comentat a l’inici d’aquesta memòria, aquest servei s’ha
vist afavorit amb la incorporació d’una persona contractada per part del
Bisbat de Vic i que la nostra Associació ha valorat molt positivament.
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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
Capítol de Canonges ............. Mn. Josep M. GASOL ALMENDROS
Vocal, representant
Ajuntament de Manresa ....... Anna CRESPO OBIOLS
Vocal, representant Consell
de Pastoral ............................... Antoni GARRIGA PRAT
Vocal. . ................................................. Francesc Xavier ESCRIBANO VILELLA
Vocal .. ................................................ Roser PARCERISAS COLOMER
Vocal .. ................................................ Antoni RIERA VALL
Vocal .. ................................................ Jordi RODÓ RODÀ
Vocal .. ................................................ Montserrat ROVIRA BACH

Associats
Nombre d’associats a 31 de desembre de 2017: 207
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ESTAT DE COMPTES EXERCICI
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:
Romanent

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

2016
7.360,00
7.442,00
969,51
1.007,58
90,00

2015
13.005,00
7.439,00
1.149,42
0,00
0,00

13.012,08

16.869,09

21.593,42

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

7.952,53
3.426,02
353,56
3.641,17
1.576,80
618,53
0,00

6.900,25
3.220,81
238,90
4.454,54
1.405,58
313,58
0,00

61.189,64

17.568,61

16.533,66

-48.177,56

4.024,81

7.451,76

PRESSUPOST - EXERCICI 2018
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:
Diferència (Fons de reserva)

7.000,00
8.000,00
500,00
15.500,00
5.900,00
3.000,00
300,00
4.000,00
1.800,00
500,00
15.5 00,00
40.800,00
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Visiteu la nostra web

www.seudemanresa.cat
Seguiu-nos a
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Facebook i

Instagram

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

Amics de la Seu

