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Centenares de personas exigen la unidad del 
Museu de Lleida 
 
Lleida - Redacció  2008-07-24 
Més de mig miler de persones van exigir ahir a Lleida la unitat del fons del 

Diocesà durant una marxa amb sortida enfront del palau episcopal i final 
davant la porta del Museu de Lleida que va convocar la Plataforma Cívica per 
la Unitat del Museu, que agrupa setze entitats culturals de Lleida i el seu 
entorn que van deixar clares les seves pretensions amb el lema elegit per a la 
manifestació: Museu de Lleida, et volem sencer. La frase exclou, segons van 
indicar els portaveus de la plataforma, "qualsevol negociació que impliqui 
fragmentar la col�lecció". 
 
El primer acte reivindicatiu del dia va tenir lloc a la 
porta del propi palau episcopal, on els convocants 
van lliurar al vicari general de Lleida mossèn 
Ezquerra un manifest batejat just amb el lema 
elegit. En cinc punts, el text mostra el ple suport 
de la plataforma a la llei de patrimoni cultural 
català que preserva la unitat de la col�lecció i a les 
mocions del Parlament de Catalunya sobre el tema 
i recolza a la demanda civil interposada pels Amics 
del Museu per a "aclarir" la propietat de les obres. 
Sobre aquest punt, la plataforma reafirma el que 
ja s’havia dit i, així, els seus portaveus van 
reivindicar la legalitat de les transaccions 
realitzades entre finals del XIX i principis del XX 
pel bisbe Messeguer per crear la col�lecció.  
Entre els manifestants es va poder veure al 
president d'ERC Joan Puigcercós que, abans que 
comencés la marxa, va assegurar que, si estava ahir a Lleida, era per mostrar el seu 
rebuig a una reclamació –la del bisbat de Barbastre– que considera "injusta" i 
"contrària a 800 anys d'història conjunta de Lleida i la Franja de Ponent". El de Ripoll va 
considerar també justificada l'absència de membres del govern autonòmic. "Aquest 
tipus de manifestacions les organitza la gent i les entitats, no els governs".  
En la marxa van participar també polítics locals com els convergents Alexis Guallar, 
Isidre Gavín, Ramon Companys i Marta Alòs; ecosocialistes com Jesús Codera, Mercè 
Rivadulla i Francesc Pané; conservadors com María José Horcajada o republicans com 
Montse Bergés, Carmel Mòdol o Miquel èngel Estradé. Cap alt càrrec local del PSC va 
participar en la manifestació, que va transcórrer pacíficament al llarg dels poc més de 
tres-cents metres que separen el palau episcopal del Museu de Lleida. Davant la porta 
del museu, i des d'un templet col�locat allà per tal fi, el doctor en Història de l'Art de la 
Udl Francesc Fité va recordar l'atzarosa història de la col�lecció i va desautoritzar 
qualsevol eventual negociació que pugui tenir com a resultat la sortida d'algunes de les 
peces que la integren rumb al bisbat de Barbastre-Montsó. L'acte es va tancar amb 
bona part dels assistents entonant Els Segadors. 
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