
 

 
  

 

 

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem, d’acord amb el que disposa 
el Règim de Sessions Plenàries i Normes de Funcionament del Ple, presenta al ple corresponent 
al mes de juny de 2016 la següent 

 

MOCIÓ 

EN DEFENSA DE LA UNITAT DE LES COL·LECCIONS DEL MUSEU NACIONAL 

D’ART DE CATALUNYA I EL MUSEU DE LLEIDA 

Després de la creació del bisbat de Barbastre-Montsó, que inclou 138 parròquies de la Franja 

que pertanyien al bisbat de Lleida, es van originar diversos litigis per la via judicial per l’art sacre 

procedent d’algunes d’aquelles parròquies dipositat en museus de Catalunya, i particularment 

de la ciutat de Lleida,  

Algun d’aquests litigis és al voltant d’algunes de les obres d’art procedents del monestir de Santa 

Maria de Sixena conservades al Museu Nacional d’Art de Catalunya i al Museu de Lleida i que 

van ser adquirides legalment per la Generalitat de Catalunya i el Museu Nacional d’Art de 

Catalunya. 

Atès que la Sentència 48/2015 de 8 d’abril de 2015 del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 

número 1 d’Osca i el decret d’execució provisional 87/2015 de 24 de maig de 2016 del mateix 

Jutjat, que han declarat nul·les les operacions de compravenda i han ordenat el trasllat de les 

obres abans del 25 de juliol al monestir de Sixena, no són ferms i encara tenen recorregut 

judicial. 

Atès que la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Llei de 

Museus (1990) i la Llei de Patrimoni Cultural Català (1993), ha d’actuar amb fermesa i 

contundència per protegir aquest patrimoni i garantir que es conservi al Museu Nacional d’Art 

de Catalunya i al Museu de Lleida, atès que les obres en qüestió formen part de la unitat de les 

seves col·leccions. 

Atès que les obres afectades per aquest conflicte, avui conservades al Museu Nacional d’Art de 

Catalunya i al Museu de Lleida, formen part del Catàleg del Patrimoni Cultural Català i, per 

aquesta raó, no poden sortir del país sense l’autorització de la Generalitat de Catalunya, a qui 

les lleis esmentades obliguen a tenir cura d’aquest patrimoni. 

Atès que lliurar les obres i traslladar-les al monestir de Sixena implica no complir el marc legal 

establert per les lleis catalanes, a la vegada que posa en risc un patrimoni que es troba inscrit 

dins el Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 

Atès que l’entrega de les obres contradiu l’esperit dels projectes museològics dels dos museus, 

però de manera especial el projecte de Lleida, en el qual, la Franja i centres religiosos com el 

monestir de Sixena o la catedral de Roda d’Isàvena, són elements imprescindibles d’un relat que 

aprofundeix en la història de la Corona d’Aragó i del territori històric del Bisbat de Lleida. Aquest 

patrimoni, a més, és una peça clau per explicar el context social i religiós d’unes parròquies i 



 

 
  

 

 

d’uns territoris units per l’entesa i l’agermanament al llarg dels segles, i que ara es volen 

presentar com a espais històrics separats. 

Atès que el President, el Govern i la Conselleria de Cultura, haurien d’assumir de forma decidida 

i clara, i utilitzant tots els mecanismes legals i administratius, la defensa de la unitat de les 

col·leccions del Museu Nacional d’Art de Catalunya i del Museu de Lleida, comptant amb el 

suport de la societat civil. 

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-Avancem proposa que s’aprovin els següents: 

 

ACORDS 

Primer. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Lleida al Museu de Lleida Diocesà i Comarcal i 

al Museu Nacional d’Art de Catalunya en la seva tasca de conservació, estudi i divulgació i, molt 

especialment, en la defensa de la col·lecció que ha permès articular un discurs ric i coherent 

sobre més de 800 anys d’història de la Corona catalanoaragonesa. 

Segon. Traslladar al Parlament de Catalunya i al govern de la Generalitat la necessitat d’aplicar 

amb el màxim rigor la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, Llei 17/1990 

de Museus i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i activar amb urgència els mecanismes jurídics, 

legislatius i administratius per defensar de forma decidida i clara la legalitat de les adquisicions 

de les obres d’art procedents del monestir de Sixena i la unitat de les col·leccions del Museu 

Nacional d’Art de Catalunya i del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal. 

Tercer. Demanar al Govern de la Generalitat porti a terme totes les accions que calguin per tal 

de garantir que aquestes obres romanguin al Museu Nacional de Catalunya i al Museu de Lleida 

i que continuïn formant part de les col·leccions inscrites al catàleg de patrimoni cultural català. 

Quart. Fer efectiva l’adhesió de l’Ajuntament de Lleida al “Manifest en defensa de la unitat de 

les col·leccions del Museu Nacional d’Art de Catalunya i el Museu de Lleida”. 

Cinquè. Notificar aquest acord a la Plataforma d’Entitats Culturals de Lleida, al Parlament de 

Catalunya, al Departament de Cultura de la Generalitat, al Museu Nacional d’Art de Catalunya i 

al Museu de Lleida Diocesà i Comarcal. 

Lleida, 1 de juliol de 2016 

 

 

 

Carles Vega Castellví 
Grup Municipal ERC-Avancem 
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