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Alguns dels representants de la plataforma Compromís pel Morera, ahir a l’Ateneu Popular.

Insten la Paeria a no descartar
elMorera al costat de la Panera
La plataforma cívica no valora la idea de l’Audiència per falta d’informació

POLÍTICACULTURALMUSEUS

te original i no de canviar d’ubi-
cació. No podem carregar-nos
el pla de museus sense valorar
bé aquesta nova proposta, per-
què ja se sap que les rehabilita-
cions d’edificis en moltes oca-
sions disparen el pressupost ini-
cial.” S’ha de recordar que la
nova proposta municipal par-
la d’entre 3,5 i 4 milions d’eu-

ros, mentre que el projecte d’un
nou edifici al costat de la Pane-
ra, inicialment de 10 milions, ja
es va redimensionar i retallar
fins als 6,3. Els representants
de la plataforma Compromís
pel Morera també van lamen-
tar que “aquesta nova idea dei-
xaria sense la inversió museís-
tica el centre històric de Llei-

da, necessitat d’aquesta revita-
lització cultural”, i van dema-
nar a la Paeria “molta transpa-
rència i més diàleg per tirar en-
davant aquest procés”. L’alcal-
de va anunciar que després de
les Festes deTardor es repren-
dria el calendari de reunions
per oferir més detalls del pla
previst a l’Audiència.
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❘ LLEIDA ❘ La plataforma cívica
Compromís pel Museu Morera
demanarà a la Paeria que no es
descarti de cop la idea de cons-
truir un edifici de nova planta
per al museu d’art lleidatà tal
com està projectat des de fa
anys i marca el pla de museus
de Lleida, en un solar al cos-
tat del Centre d’Art Contem-
porani La Panera. Representants
de diverses entitats culturals i
socials de Lleida, així com per-
sones a títol individual, es van
reunir ahir a l’Ateneu Popular
de Ponent per valorar la pro-
posta llançada dimarts passat
per l’alcalde de Lleida de reha-
bilitar l’edifici de l’antigaAudi-
ència, a la rambla de Ferran,
com a nova i definitiva seu del
Museu Morera. Teresa Ibars,
portaveu de la plataforma, va
explicar ahir: “No podem valo-
rar de moment aquesta propos-
ta perquè no en tenim prou in-
formació, que esperem que es
doni a conèixer en pròximes re-
unions de la comissió de segui-
ment per al futur del Morera.”
“Dimarts, l’alcalde va comuni-
car aquesta proposta de l’Au-
diència, però no ens va mostrar
cap projecte, ni plànol ni estu-
di”, va comentar Ibars. Des de
la plataforma cívica es va recor-
dar: “En reunions anteriors la
Paeria sempre parlava de refor-
mar o redimensionar el projec-

Raimon, Bayona,
Riera i Lluís
Pasqual, premis
TerenciMoix
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❘ BARCELONA ❘ El cantautor Rai-
mon, pels seus 50 anys a l’es-
cenari; el director de cine
JuanAntonio Bayona, per la
pel·lícula Lo imposible; l’es-
criptora Carme Riera, pel seu
últim llibre,Temps d’innocèn-
cia, i el director teatral Lluís
Pasqual, per la seua trajectò-
ria, són alguns dels premisTe-
renci Moix, dotats simbòlica-
ment amb 1 euro i que va
anunciar ahir a Barcelona la
presidenta d’aquests guar-
dons,AnnaMariaMoix. El ju-
rat també va distingir amb un
premi especial la trajectòria
escenogràfica de l’artista Fre-
dericAmat; la carrera de l’ac-
triu MaribelVerdú i les actu-
acions de Lluís Homar i Edu-
ard Fernández a l’obra teatral
Adreça desconeguda. Els es-
criptors Julian Barnes i Phi-
lipp Blom i el periodista Jon
LeeAnderson van ser altres
de premiats. S’entregaran l’1
d’octubre al Palau de la Mú-
sica.

El cantautor Raimon.
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