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MEMÒRIA D’ACTIVITATS
ANY 2012
Hi ha molta gent que estima la Seu amb diferents graus i nivells. És
comprensible però, l’anhel més fervent dels que formem part de
l’Associació, el de fer crèixer aquesta estimació, fer-la extensiva al major nombre de persones, i d’incrementar en la mesura de les possibilitats
de cadascú el nombre d’associats ja que això ens permetrà de poder assolir amb èxit els objectius que pretén l’Associació d’Amics de la Seu
que no és altre que el de restaurar i conservar en tot el seu esplendor la
col·legiata Basílica de Santa Maria de la Seu.
Una vegada més, en finalitzar l’any, complim amb l’obligació de fer balanç de les activitats dutes a terme per l’Associació Amics de la Seu.

Relleu en la presidència de l’Associació
El 20 de març va tenir lloc la celebració de l’anual Assemblea General de
Socis dels Amics de la Seu, acte preceptiu que tal com marquen els estatuts, la Junta de l’entitat exposa als seus associats, la memòria d’activitats,
l’estat de comptes, pressupost, projectes de futur i renovació de càrrecs.
Els membres de la Junta ho són per elecció de l’Assemblea durant un
període de quatre anys renovables.
El Sr. Ramon Busquet Guixé havia renovat aquest període sis vegades del
de l’any 1988 acumulant un llarg i fructífer període de vint-i-quatre anys
al front de l’Entitat, i va creure convenient de sol·licitar el relleu.
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Per ocupar la presidència en els propers anys es va presentar una única
candidatura encapçalada per la Sra. M. Pilar Pla Alloza, vocal de la Junta
des de l’any 2000 L’assemblea elegí per unanimitat a la Sra. Pla agraïnt
la seva predisposició i generositat i encoratjant-la per fer front als reptes
que tenim plantejats els Amics de la Seu en l’actualitat.
Diversos assistents a l’Assemblea es desferen en elogis vers la persona de
Ramon Busquet, per expressar el seu reconeixement a la tasca i activitat
desenvolupada al llarg del dilatat període que ha estat al capdavant de
l’Associació.

OBRES DE RESTAURACIÓ
L’any 2012 ha estat el darrer de la vigència del Conveni d’Institucions signat per quatre anys i que ha fet possible el desenvolupament d’una nova
fase de restauració a la Basílica de Santa Maria de la Seu. Les obres que ara
finalitzen s’han centrat a la façana principal, contrafort esquerre, i atri de
la Seu. Aquestes obres es van
donar per finalitzades l’estiu
passat. I va restar pendent per
fer-ne la corresponent inauguració solemnne.
L’11 de juliol va tenir lloc
una de les periòdiques reunions de representants de les
entitats signats del conveni,
en ella, totes les institucions
manifestaren la seva voluntat de continuar donant suport a la restauració de la
Seu amb la signatura d’un
nou Conveni pel període
2013-2016, seria doncs, la
quarta renovació d’aquest
Conveni institucional que
en les fases anteriors, ha estat tant beneficiós per la res4

tauració i conservació de la Basílica de la Seu, el gran monument de
la nostra ciutat.
Des de l’Associació Amics de la Seu felicitem a totes les institucions
implicades per la seva col·laboració i finançament aportats fins ara
que ha permès de consolidar i restaurar aquells punts de la Seu que
necessitaven una intervenció urgent. Tanmateix però, instem a les
mateixes institucions a que continuïn donant suport a la Seu ja que
encara resta molta feina a fer.

COMPLETADA LA IL·LUMINACIÓ INTERIOR DE LA SEU
Com és sabut, la Fundació ENDESA ha patrocinat en tres fases anteriors la il·luminació interior de la Seu. Calia però una adequació de
tot el cablejat perimetral, força obsolet, fruit de diversos afegits en el
transcurs dels anys i es precisava la seva substitució i adequació a les
normes actualment establertes.
Es va demanar a l’esmentada Fundació novament la seva col·laboració
per aquesta obra i a finals de 2011 ens va arribar la seva concessió. Durant
el passat 2012 es dugueren. a terme a la Seu els treballs corresponents
a aquesta obra que comportaren el treball conjunt de paletes i electricistes. Aquesta obra es completà també amb la renovació de l’enllument
dels retaules gòtics. El cost d’aquest projecte fou de 65.514,37 euros
subvencionat en la seva totalitat per la Fundació ENDESA.

CAMPANYA RESTAURACIÓ VITRALL
L’any 2011 s’inicià una campnya de recaptació de fons per tal de restaurar el vitrall corresponent a la capella lateral de la Puríssima comptant
amb la col·laboració i suport de la Confraria de la Puríssima. El seu precari estat ho va fer necessari i per a prevenir possibles despreniments es
va col·locar una malla protectora a la part interior del temple.
El cost que suposa la intervenció per a restaurar tot el finestral de pedra
amb el mainell, columna central i traceria de l’arc, repassar i col·locar
de nou el vitrall, així com les necessàries bastides interior i exterior, s’ha
xifrat en 65.000,- euros.
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Els donatius han anat arribant i al finalitzar l’any 2012 s’havien recollit
un total acumulat de 26.000,- euros. Haurem d’esperar encara un quant
temps per veure si ens anem acostant a l’import del pressupost.

EL “DIA DE LA SEU”
Els diferents actes que van conformar el programa del “Dia de la
Seu” del passat 2012 tingueren una significació especial per diversos
motius començant pel primer que es va programar el 9 d’octubre a la
Sala d’actes de la Fundació Caixa Manresa. S’anunciava el concert
d’un conegut i apreciat pianista manresà; Manel Camp que, com era
d’esperar, amb les seves interpretacions, va fer gaudir d’allò més el
nombrós públic assistent.
A la mitja part de la seva actuació es va efectuar un acte de
reconeixement a la persona de Ramon Busquet Guixé, president que
ha estat de la nostra Associació durant vint-i-quatre anys fins el seu
relleu que es produí el mes de març de 2012. La nova presidenta,
M. Pilar Pla, intervingué per expressar el profund sentiment de
gratitud per la intensa activitat desplegada pel Sr. Busquet en nom
de tots els Amics de la Seu. Recordà algunes actuacions cabdals com
foren la campanya de restauració per subscripció popular del Portal
de Santa Maria i la campanya “Salvem la Seu” després de constatar
greus deficiències en l’estructura de la Basílica. Aquesta darrera va
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culminar amb la realització d’un Pla Director i la posterior signatura
d’un Conveni Institucional per la restauració de la Seu, -el primer-,
i del que ja portem dues renovacions més, amb obres tan importants
com; el reforç estructural i renovació de la coberta de la Seu, diversos
contraforts i vitralls de l’àbsis i de la façana sud. Portal de Sant
Antoni, la gran rosassa, el Baptisteri, i ara, la recuperació de la façana
principal.
El reconeixement al Sr. Busquet ultrapassava l’estricte àmbit de la
nostra Associació i de la Seu per esdevenir un agraïment ciutadà i per
aquest motiu, l’alcalde de la ciutat Sr. Valentí Junyent, va intervenir
a l’acte per glossar la persona del Sr. Busquet molt actiu en diversos
àmbits ciutadans i li lliurà un obsequi consistent en la reproducció del
quiosc modernista de l’Arpa, la coneguda icona manresana.
El diumenge 14 d’octubre, “Dia de la Seu”, va tenir lloc l’acostumada
celebració Eucarística en commemoració de la Dedicació de la
Basílica. Enguany es va voler convidar a presidir la celebració al P.
Francesc Riera, SJ superior de la Cova de Sant Ignasi acompanyat pel
rector de la Seu, Mn. Antoni Boqueras. En l’homilia que pronuncià
el P. Riera, posà de manifest l’estreta i fecunda relació de Sant Ignasi
amb la Seu durant el breu període que Íñigo de Loiola romanguè a la
nostra ciutat (onze mesos des de març de 1522 fins el mes de febrer
de 1523).
La Capella de Música de la Seu participà amb els seus cants i donà
relleu a la coneguda celebració de l’Eucaristia.
A continuació, com de costum, els assistents van poder fer la visita
lliure a la Seu.
El programa ens convidava a un nou acte a la Sala d’Actes de la
Fundació Caixa Manresa. Era el dimarts dia 16 i va tenir lloc una
interessant conferència sota el suggerent títol de: “Manresa segle XVI;
camp de proves i obra magna de Berenguer de Montagut?” a càrrec
dels Drs. Arquitectes José Carrasco Horta, i Robert Brufau Niubó,
presentats pel nostre apreciat arquitecte conservador Sr. Francesc X.
Asarta Ferraz.
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COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA
M. Pilar Pla Alloza .. ................................. Presidenta
Lluís Guerrero Sala .. ................................ Vice-president
Ramon Prat Perramon . . ........................... Secretari
Antoni Farré Sanpera .............................. Vice-secretari
Ramon Oller Subirana ............................ Tresorer
Mn. Antoni Boqueras Bailina ............... Rector de la Parròquia de la Seu
Mn. Josep M. Gasol Almendros . . .......... President del Capítol de Canonges
Joan Calment Piqué ................................. Regidor de Cultura
Ajuntament de Manresa
Antoni Garriga Prat ................................. Representant Consell Parroquial
Rosep Parcerisas Colomer . . ................... Vocal
Antoni Riera Vall .. .................................... Vocal
Jordi Rodó Rodà . . ..................................... Vocal
Montserrat Rovira Bach ......................... Vocal

socis
Durant el passat 2012 es van
produïr 8 baixes per defunció i es
van enregistrar 3 noves altes.
En total el nombre dels nostres
afiliats en finalitzar l’any 2012 era
de 243 socis.
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Visiteu la nostra pàgina web:

www.seudemanresa.cat
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“La Seu és un patrimoni antic
que ha anat passant dels uns als altres,
i a cada generació li ha tocat de conservar-lo,
d’enriquir-lo i de transmetre’l a la generació següent”
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