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L L E I D A     

Més de 500 persones s'han manifestat per 
reclamar la unitat del Museu de Lleida  

 
Els promotors de la protesta anuncien mé s 
mobilitzacions perquè aquesta qüestió " no pot caure de 
l'agenda informativa" de les comarques lleidatanes  

 
23-07-08 22:15 - Més de 500 persones s'han manifestat aquest vespre 
a Lleida per reclamar la unitat del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal. 
La protesta, convocada per la plataforma cívica per la unitat del museu, 
ha volgut fer sentir la veu dels lleidatans contra l'acord que van pactar a 
finals de juny el bisbe de Barbastre-Monzó, Alfonso Milián, i el fins ara 
administrador apostòlic del bisbat de Lleida, Xavier Salinas, per entregar 
a l'Aragó 88 peces d'art sacre que el Museu de Lleida guarda des de fa 
més de 100 anys. La reclamació d'Aragó arranca des de 1995, quan el 
Vaticà va decidir escindir la diòcesi de Lleida i traspassar 111 parròquies 
de la Franja a la nova diòcesi de Barbastre-Montsó (nova perquè abans 
només era la diòcesi de Montsó). Amb el traspàs hi havia d'anar, entèn 
el Vaticà, les obres d'art originàries d'aquestes parròquies. No obstant 
això, moltes d'aquetses obres d'art les va comprar el bisbat de Lleida, 
que té documents que ho acrediten. Per això, una de les entitats 
convocants de la protesta d'avui, l'Associació dels Amics del Museu de 
Lleida, ha dut la qüestió als tribunals civils. Volen que es reconegui que 
el bisbat de Lleida és el propietari de les obres. Per reivindicar aquesta 
propietat i la legitimitat del Museu és perquè s'ha celebrat la trobada 
d'avui. Marta Canales, portaveu de la Plataforma i membre també del 
Casal Jaume I de Fraga ha anunciat que hi haurà més mobilitzacions en 
un futur immediat perquè la qüestió de les obres d'art en litigi "no ha de 
caure de l'agenda informativa" de les comarques de Lleida. Tot i que el 
conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras, va dir aquest dimarts a 
Cervera que el Govern català no hi seria representat en la protesta, el 
partit al qual representa el conseller, ERC, sí hi ha tingut el seu màxim 
representant. Joan Puigcercós, el president del partit, ha acudit a la 
mobilització i ha assegurat que considera que és una "injustícia" el que 
està passant i el perill que suposa per la unitat del museu lleidatà. 

� Gilabert insisteix en que Renfe li ha comunicat la posada en 
marxa d'Avants entre Lleida i Saragossa abans de finals d'any 
El president de la Diputació diu que mai va dir que va anar a negociar el 
servei AVANT però reitera que la companyia li va comunicar la intenció 
de posar en marxa aquests trens fins a Saragossa abans de finalitzar 
l'any 2008 

� ETA volia atemptar contra el jutge de l'Audiència Nacional 
Fernando Grande-Marlaska 
Arkaitz Goikoetxea, el cap de l'escamot Biscaia desarticulat aquest 
dilluns, ho confessa a la Guàrdia Civil 

� CiU tornaria a guanyar les eleccions però amb molt poca 
diferència del PSC 
Els nacionalistes obtindrien un 23,1% dels vots i els socialistes, un 22% 
segons el Centre d'Estudis d'Opinió 

� Detingut a Solsona per descarregar pornografia infantil per 
internet 
Dos companys de feina van trobar-li tres dvds amb contingut 
pornogràfic infantil 

� El 34,8% dels catalans creu que la situació econòmica és el 
principal problema de Catalunya 
Augmenta l'atur a les comarques de Lleida de 1.400 persones el darrer 
trimestre, segons les dades de l'Enquesta de Població Activa 

� El president d'Aragó treu importància a la manifestació d'ahir 
per les obres d'art del Museu 
Marcelino Iglesias creu que 500 persones representa poca repercussió 

� La Paeria accepta la proposta d'ERC de fer gratuïts alguns 
tràmits per als majors de 65 anys 
Cinc de les esmenes presentades pels republicans a les ordenances 
fiscals han estat acceptades pel govern socialista de la ciutat 

� Satisfacció entre els primers usuaris del nou pàrquing de 
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l'Arnau de Vilanova 
Resignats a pagar per aparcar malgrat que les tarifes no s'aplicaran fins 
dilluns vinent 

� L'associació de paquistanesos de Lleida es dóna a conèixer a les 
institucions de la ciutat 
El seu representant explica que el seu objectiu és aconseguir la 
integració total de la comunitat paquistanesa a la ciutat 

� Un metge de Barcelona, detingut per haver instal.lat una 
webcam als lavabos de la consulta 
És especialista en nutrició i medicina esportiva, i va impartir cursos al 
Col.legi de Metges de Lleida 

� Localitzen un zulo d'ETA a Ezcaray, a La Rioja 
L'amagatall estava vinculat al "complex Biscaia" 

� La plataforma per la Unitat del Museu de Lleida mantindrà "la 
guàrdia" i no descarta més mobilitzacions 
L'entitat veu lluny encara la resolució del conflicte que passa perque 
sigui reconeguda la propietat lleidatana de les 88 peces d'art, un fet que 
evitaria el seu trasllat a l'Aragó 

� Els socialistes catalans podrien vetar els pressupostos de l'Estat 
si no hi ha acord pel finançament 
"Tour de force" dels socialistes catalans per mostrar fermesa davant les 
negociacions per al nou sistema financer català 

� Creix la confiança dels lleidatans en el sector agroalimentari 
El 86& dels catalans prefereixen productes autòctons als importants 

� L'atur puja a Lleida de 1.400 persones durant el segon 
trimestre d'enguany 
La taxa de desocupats supera ja el 5% en una de les províncies 
tradicionalment amb menys aturats d'Espanya 

� La Paeria pagarà 817.000 € als paradistes pel tancament del 
Mercat de Santa Teresa 
Executarà la sentència que dóna la raó als quatre afectats per la 
clausura fa set anys 

� Tractorada contra la supressió de les dues direccions en un 
tram del Camí de Montcada 
La protesta ha marcat la inauguració del parking de l'Arnau 

� Barranco diu als que es queixen de les tarifes del parking de 
l'Arnau que estacionin a l'Avinguda de Pinyana, que és gratis 
La consellera de Salut es limita a destacar el canvi d'imatge que ha 
suposat per l'hospital la nova zona d'ajardinament 

� El camioner que ha mort aquest dimecres a Lladurs era 
hongarès i tenia 49 anys 
Ha patit un accident quan ha bolcat amb el vehicle que conduïa 

� Lleida s'incorpora al circuit estable de "Ciutats Amigues del 
Circ" 
La Generalitat ho impulsa per promoure el circ en totes les seves 
vessants 
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