
COMUNICAT DE PREMSA:  
 
“SIMPLEMENT ENS OBREN ELS ULLS” 
 
La Junta de Govern del Grup cultural Garrigues i la  Junta Directiva del Patronat del 
Corpus de Lleida, volem deixar de manifest a raó de  les declaracions dels darrers dies de 
diferents representants politics, que: 
 
1.- En cap concepte ningú ha volgut fer-nos sentir partícips dels moviments politics –
malintencionats- vers el problema del Museu Diocesà  i comarcal de Lleida. En tot cas 
simplement ens han fet obrir els ulls davant de les  manifestacions poc escaients i des de 
el nostre punt de vista poc reflexives d’alguns mem bres del govern català. 
 
2.- Com a moviments associatius i culturals de les terres de Lleida que som, ens sentim 
decebuts amb les actituds pocs escaients de represe ntants del govern català, alhora que 
tot i volen entendre les seves intencions, no sabem  cap a on van i més quan el que 
potser cal és simplement expressar públicament el n ostre descontent. 
 
3.- Estem totalment d’acord i recolzem totes les in iciatives que des de la ciutadania i des 
de diferents institucions, es puguin realitzar en d efensa del que fins avui pensem és de 
justícia, i que edemes ve avalat per els organismes  internacionals i nacionals 
competents en temàtica de patrimoni. 
 
4.- Ens fem les següents preguntes i reflexions: 

• Les normatives internacionals sobre patrimoni i col ·leccions catalogades 
estaran per sobre dels interessos d’algú o d’alguns ? 

• És que amb la documentació que demostra la titulari tat d’aquest patrimoni i de 
les normatives que regeixen, vers la protecció del patrimoni,no n’hi ha prou per 
a mantenir l’únitat de tota la col·lecció, dins del  Museu Diocesà i Comarcal de 
Lleida? 

• Aquest representants del govern Català que tant bé saben escriure, han 
reflexionat sobre la quantitat de contrarietats que  han dit? I que veritablement 
han estat aquests els que ens han fet parlar. 

 
Des de el nostre punt de vista, solsament entenem q ue no ens podem quedar 

callats, em anat sent respectuosos amb tot el procé s, amb els acords del consorci i dels 
estaments e institucions que han treballat decidida ment i de forma valenta durant 
aquests prop de 10 anys, que em de defensar el que creiem és just i per tant sí, volem fer 
una crida no solsament a tots els moviments associa tius, culturals, socials i cívics, als 
gremis, als alcaldes, regidors, als partits politic s, a les institucions, sinó que a tots els 
ciutadans i ciutadanes, a tothom que creu en la ide ntitat del nostre poble, que creu que 
em de defensar les nostres arrels, el nostre patrim oni, la nostra història comuna, i 
plantejar-nos, per què no, anar també per la via ci vil, tots ho podem fer, en defensa del 
patrimoni, que també, però, en defensa de tota aque lla gent que ha lluitat per mantenir, 
recuperar i preservar, el que en part són, part del s nostres valors i la nostra identitat 
comuna, com a poble,. 

 
No busquem nosaltres la confrontació, per això, ja s’hi dediquen mediàticament, 

aquest representants institucionals que de tant en tant ens deceben amb les seves 
cartes i actituds. Respectem els acords del Consorc i del Museu. Respectem la titularitat 
–la propietat-. Respectem el que universalment es r ecomana per a preservar i mantenir el 
nostre patrimoni, la nostra història. 
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