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Lo culturo lleldotono defenso
ixeno es quedin

llescriptor Pep Coll llegeix un manifest signat per 15 entitats
on destaca la unitat artlstica de les 97 obres en litigi amb Osca

Davant del Museu de Lleida, so-

ta un càlid sol de juny, l'escrip-
tor Pep Collva llegiç davant dels
mitjans de comunicació, alguns
polítics i representants ¡nstituci-
onals i de les 15 entitats que el

signaven, un Manifest en què la
Plataforma d'Entitas Culturals' de
Lleida es posiciona amb claredat
per tal que les 97 peces de Sixe-

na romanguin al Museu de Lleida
(¿H) ial MNAC (s3).

(escrit s'ha elaborat com a

resposta a la sentència del jutjat
de primera instància d'Osca que

ordena el trasllat de les obres
d'art cap al monestir de Sixena

abans del 25 de juliol. Un dels
punts del qanifest explicita que

les obres afectades formen part
delCatàleg del Patrimoni Cultural
català, per la qual cosa no poden

sortir de Catalunya sense l'auto-
rització de la Generalitat, que es-

tà obligada a tenir cura d'aquest
patrimoni.

Xavier Quinquillà, com a por-
taveu de les entitats signants, va

assegurar que 'talfer pinya i acti-
var tots els mecanismes per pre-

servar la unitat de lhrt".
Han i;ignat el manifest els

Amics de la Seu Vella, els Amics
dels Gegants de Lleida i Lo Marra-
co, la Festa de Moros i Cristians,

Ermengòpolis, lAteneu, els Caste-

llers, el Centre d'Estudis Comar-
cals del Segrià, el Centre Excursi-

onista, el Centre Llatinoamericà,
Belles Artg la Coral Shalom, l'or-
feó Lleidatà, el Grup Cultural Gar-

rigues, l'Òmnium i el Patronat del
Corpus.

El director del Museu de Llei-

da, Joan Giralt, i Xavier Quinquillà
van coincidir en què amb aquest
gest la ciutadania pren partit i fa
un "pas endavant" per resoldre
aquest assumpte. Quinquillà va

explicar que es prèveu fer altres '

accions i que el text és obert a no-
ves adhesions, que es poden fer
arribar a través de plataformaen-
titotscu ltu ra I s @ g m a i L co m.

Un espontoni
Cont dels
Segodors o lo
porto del Museu
La lectura del manifest va aple-
gar nombrós públic a l'entrada
del Museu. Després que Pep

Coll llegís íntegrament el text i

quan van començar les declara-
cions als mitjans, bona part dels
assistents van entoftar amb veu
ferma l'himne de Cataluhya, E/s

Segadors, per acabar amb un crit
deViscø Cotolunyø!

FOIþ: Selena Garcla / Representants de les 15 associacions signants del manifeg, amb Pep Coll en el centre¡ poc abans de la seua lectura

FOIO: ACN / Els assistents van entonar'Els Segadors'al final de l'acte


