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ASSOCIACIÓ “AMICS DE LA SEU”
L’Entitat
Nascuda l’any 1971 com “AMICS DE LA SEU, Associació Manresana per
a la Conservació i Restauració de la Basílica”, continuadora d’aquella Junta
d’Obres instituïda a la postguerra per a recuperar-la dels estralls de la contesa, aquest temple ha estat objecte d’un gran esforç constructiu en el que
hi han intervingut moltes generacions de manresans des d’aquell llunyà
segle XIV fins l’actual segle XXI.
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 com és la Seu “Monument Històrico-artístic”.
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“La Seu és història de Manresa i ens fa recordar aquells manresans coratjosos i capaços de superar dificultats, gent emprenedora que tenia sentit de fer poble, d’estimar les seves gestes,
de posar l’espatlla en els seus problemes...., manresans que tenien molt clar el que significa col·laborar en una gran empresa
que és de tots”
Mn. Jaume Franquesa Burdó
(PAX núm. 503 – any 1986)

Hem volgut iniciar la redacció d’aquesta Memòria corresponent a les
activitats de la nostra Associació dutes a terme al llarg del passat any
2015 amb les paraules que escrigué Mn. Jaume Franquesa, soci fundador
dels Amics de la Seu, traspassat l’any 1998 Paraules encoratjadores, i
plenament vigents, que ens han d’esperonar a continuar vetllant per la
restauració i conservació del gran monument emblemàtic de la nostra ciutat: el temple gòtic de la Basílica de Santa Maria de la Seu.
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Ramon Busquet Guixé (1935-2014),
Medalla al Mèrit Cultural
En el Ple de la Corporació de l’Ajuntament de Manresa celebrat el 16
d’abril de 2015, es va aprovar, per unanimitat de tots els grups municipals,
la concessió -a títol pòstum- de la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural a
Ramon Busquet Guixé “pel seu compromís en benefici de la ciutat en l’àmbit cultural amb la seva dedicació a nombroses entitats i, especialment, per
la valuosa tasca que realitzà a la presidència de l’Associació Amics de la
Seu entre els anys 1988 i 2012 des d’on va promoure la preservació i recuperació de la Basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa”.
Des del seu sobtat traspàs ocorregut el 21 de gener de 2014, els Amics
de la Seu vàrem creure que era del tot convenient un reconeixement ciutadà pel que fou president de la nostra entitat durant vint-i-quatre anys,
i que era de justícia agrair-li tot el seu treball generós i palpable en la
restauració de la Basílica de Santa Maria de la Seu. És així com la nostra
Associació va promoure davant de l’Ajuntament de Manresa la concessió
d’aquesta distinció, que va tenir lloc en un acte solemne celebrat el 4 de
juny de 2015 al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Manresa, que recollí
la seva vídua la Sra. Maria Dolors Arrufat, acompanyada dels seus fills i
néts i en presència d’un nombrós públic assistent.

Continuitat en el conveni per a la
restauració de la Seu
El mes de juny de 2015 es van reprendre de nou les obres de restauració
de la Seu en una nova fase del Conveni Institucional signat pel període
2014-2016 i que es centraren de nou en la façana sud, actuant en un contrafort i mur. Les obres d’aquesta fase van finalitzar, com era previst, a
finals d’any.
Si fem memòria d’aquest convenis que s’han anat formalitzant entre
quatre institucions, hem de dir que van començar l’any 2001 amb una du4

rada de quatre anys i van finalitzar l’any 2004 Un segon conveni va continuar l’any 2005 fins el 2008 El tercer conveni es va signar el 2009 i va
finalitzar el 2012
L’any 2013 no van haver-hi obres i el 2014 es signava un nou conveni,
el quart, amb les mateixes institucions però amb una durada de tres anys
(2014-16)
Recordem que aquest conveni sempre l’han signat les institucions següents: Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Bisbat de Vic
i Ajuntament de Manresa. El Bisbat de Vic, en qualitat de titular del monument, és l’entitat que gestiona el seguiment de l’acompliment del que
s’acorda en l’esmentat conveni.
La nostra Associació celebra amb goig aquesta continuïtat en les obres
de restauració que permeten albirar amb esperança la conservació del
gran monument de la nostra ciutat.

Restauració de les arquetes dels
“Cossos Sants”
Ja feia temps que diversos membres de la nostra Associació ens havien
manifestat la conveniència de fer una restauració i neteja a fons de les
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cobertes de plata de les arquetes que contenen les relíquies dels sants
màrtirs patrons de Manresa, Maurici Fruitós i Agnès, altrament dits a casa
nostra els “Cossos Sants”. Aquestes cobertes es guarden al Museu Històric
de la Seu i s’utilitzen el dia de la Festa Major de la ciutat per enaltir les
esmentades arquetes.
Es va contactar amb l’artesà argenter de la nostra ciutat Sr. Cucurella
que va acceptar de molt bon grat l’encàrrec i hi treballà amb molta cura i
dedicació durant mesos. Per la Festa Major de l’any passat, les cobertes de
plata que va realitzar en el segle XVII l’argenter manresà Antic Lloreda, ja
van poder lluir en el seu lloc preeminent a l’altar major.
Es dóna el fet curiós que en el curs dels treballs de restauració d’aquestes cobertes de plata es va poder observar, mitjançant una petita placa
que ho recorda, que la darrera restauració va tenir lloc l’any 1892.

“Dia de la Seu”
Com cada any amb motiu de la
commemoració de la dedicació de
la Basílica, durant el passat mes
d’octubre van tenir lloc un conjunt
d’actes que conformaren el programa del Dia de la Seu 2015.
El diumenge 25 d’octubre va
tenir lloc la Missa Conventual Solemne a les onze del matí a la Seu
que concelebraren Mn. Antoni Boqueras rector de la Seu i el P. Lluís
Magriñà, SJ superior de la Cova de
Sant Ignasi.
Com de costum, es comptà amb
la participació de la Capella de
Música de la Seu i una molt bona
assistència de fidels i Amics de la
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Seu que al finalitzar la missa, pogueren visitar lliurement les diferents dependències de la Seu.
El dissabte dia 7 de novembre va tenir lloc a la Sala d’actes de la Plana
de l’Om de Manresa una matinal que versà sobre Arqueologia als espais
monumentals religiosos. En aquest acte hi intervingueren els arqueòlegs
Lluís Palahí Grimal, Josep M. Macias Solé i Eduard Sánchez Campoy que
dissertaren sobre els treballs arqueològics de la catedral de Girona, la de
Tarragona, i del monestir de Santa Cecília respectivament. Al final hi hagué una Taula Rodona que moderà l’arquitecte conservador de la Seu Sr.
Francesc X. Asarta.
El vespre del mateix dissabte dia 7 de novembre es va programar un
concert coral a la Seu a càrrec del Cor Jove de l’Orfeó Manresà amb la
participació del tenor Isidre Badia i de l’organista Jordi Franch.
L’assistència fou nombrosa i l’actuació dels joves intèrprets sota la direcció del seu director de cor Sr. Lluís Arguijo resultà molt reeixida.

Col·laboració amb el servei de visites
turístiques a la Seu
Al llarg del passat 2015 s’ha anat materialitzant la col·laboració per
part de diversos membres de la nostra Associació amb el servei d’atenció
d’acollida als visitants de la Seu que de forma constant s’acosten al monument. Diferents grups adreçats des de l’oficina de turisme de l’Ajuntament
o des del Museu Comarcal, escoles, associacions o particulars accedeixen
a la Seu per conèixer-la de prop. Aquests visitants o turistes provenen
majoritàriament de Catalunya però també de diferents llocs d’Espanya,
d’Europa, i àdhuc d’altres continents.
Se’ls fa lliurament d’un imprès tríptic amb una petita guia de la Seu, de
la qual n’hem editat ja versions en sis idiomes: català, castellà, euskara,
francès, anglès i alemany.
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Composició de la Junta Directiva
Presidenta .. . . . . . ......................................... Maria Pilar PLA ALLOZA
Vicepresident ......................................... Lluís GUERRERO SALA
Secretari .. . . . . . . . . .......................................... Ramon PRAT PERRAMON
Tresorer . . . . . . . . . . . .......................................... Antoni FARRÉ SANPERA
Vocal, Rector de la Seu .. ..................... Mn. Antoni BOQUERAS BAILINA
Vocal, President Capítol
de Canonges .. ................................... Mn. Josep M. GASOL ALMENDROS
Vocal, representant Ajuntament
de Manresa .. ..................................... Joan CALMET PIQUÉ
Vocal, representant Consell de
Pastoral . . . . .......................................... Antoni GARRIGA PRAT
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 2015: 224
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ESTAT DE COMPTES EXERCICI
INGRESSOS
Donatius
Quotes socis
Ingressos financers
Altres
TOTAL:
DESPESES
Manteniment i conservació
Impresos i publicacions
Despeses financeres
Publicitat i propaganda
Administració i serveis
Distribució correus
Altres
TOTAL:
Romanent

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

2014
14.038,45
7.188,00
2.739,02
19,95

21.593,42

23.985,42

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

17.568,61

16.533,66

4.024,81

7.451,76

PRESSUPOST - EXERCICI 2016
INGRESSOS
Donatius
Quotes socis
Ingressos financers
Subvenció actes Tricentenari
TOTAL:
DESPESES
Manteniment i conservació
Impresos i publicacions
Despeses financeres
Publicitat i propaganda
Administració i serveis
Distribució correus
TOTAL:

4.000,00
8.000,00
1.000,00
1.000,00
14.000,00
5.700,00
3.000,00
300,00
3.000,00
1.500,00
500,00
14.000,00
9

Visiteu la nostra web

www.seudemanresa.cat
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AMICS DE LA SEU
Baixada de la Seu, 1
08241 MANRESA

info@seudemanresa.cat
NIF: G-60944121
Entitat declarada d’utilitat pública
O.M. del 25-02-99

www.seudemanresa.cat

