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La reunió del Consell Cívic i Social es va fer ahir a la Casa de la Volta de la Seu Vella.

AMADO FORROLLA

R. BANYERES

❘ LLEIDA ❘ El Consorci del Turó de 
la Seu Vella té la intenció d’in-
crementar un 30% les activitats 
de primavera i estiu, va anun-
ciar ahir l’alcalde de Lleida i 
president del Consorci, Àngel 
Ros. Tot i que encara no es va 
detallar el programa complet, 
sí que va anunciar que el cicle 
Concòrdia passarà a oferir cinc 
actuacions durant el mes de ju-
liol –i no al setembre, com fins 
ara–, emmarcades en un nou 
Festival de Música d’Estiu. Va 
ser un dels projectes que es van 
posar sobre la taula en la reu-
nió del Consell Cívic i Social 
del Consorci del Turó de la Seu 
Vella, en la qual també es va 
recordar que el 2016 el monu-
ment va rebre 86.830 persones, 
un 3,95% més que les 83.528 
de l’any passat. Entre les visi-
tes de turistes estrangers es va 
detectar un increment de naci-
onalitats poc habituals al Turó, 
com holandesos, neozelandesos 
o russos. Així mateix, Ros va 
recordar que aquest any està 
prevista la restauració de la por-
ta dels Apòstols, la segona fase 
del campanar i la primera i la 
segona fases de les cobertes del 
claustre, per un valor d’uns 1,6 
milions d’euros. En aquest sen-
tit, el director el Consorci, Joan 
Baigol, va assenyalar que s’han 
redactat els projectes pertinents 
i que tots estan pendents d’apro-

La Seu Vella amplia un 30% les 
seues activitats de primavera
El cicle ‘Concòrdia’, al juliol, amb 5 concerts en un nou Festival de Música d’Estiu
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vació per procedir posterior-
ment a la licitació aquest 2017. 
Respecte al pressupost d’aquest 
any, el van xifrar en 710.000 
euros.

n Excepcionalitat, singurali-
tat i internacionalitat són els 
aspectes en els quals s’ha de 
centrar la revisió de la me-
mòria per a la candidatura 
del conjunt del Turó de la Seu 
Vella a Patrimoni Mundial, el 
dossier definitiu del qual s’ha 
d’entregar aquest any. Així 
ho van explicar Ros, Baigol 

i el president de l’Associació 
d’Amics de la Seu Vella, Jo-
an Ramon González. “Són 
les recomanacions que ens 
ha fet arribar la Unesco per 
posar en relleu el nostre pa-
trimoni”, van explicar. Ac-
tualment, el monument es 
troba a la Llista Indicativa 
de la Unesco.

La cursa a Patrimoni Mundial

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

Taller familiar         
de dansa amb 
Àngels Margarit

ARTS ESCÈNIQUES

❘ LLEIDA ❘ La Llotja de Lleida 
acollirà el proper 19 de març, 
a les 11.30 hores, un taller 
familiar basat en l’espectacle 
de dansa Capricis d’Àngels 
Margarit, Cia. Mudances.

Es tracta d’un taller fami-
liar que naix a partir de l’es-
pectacle que la nova directo-
ra del Mercat de les Flors de 
Barcelona i premi Nacional 
de Dansa, Àngels Margarit, 
atansarà al teatre lleidatà 
el mateix 19 de maig a les 
19.00 h. És gratuït, però és 
necessària la inscripció prè-
via al web del teatre, www.
teatredelallotja.cat.

Noves 
exposicions  
a la Panera

ART

❘ LLEIDA ❘ El Centre d’Art la 
Panera de Lleida inaugura-
rà avui (19.00 h) l’exposició 
dels resultats dels treballs de 
les beques de creació pro-
mogudes conjuntament per 
la mateixa Panera i el Cen-
tre d’Art i Natura (CAN) 
de Farrera, guanyades pels 
artistes Martín Llavaneras 
(Lleida, 1983) i Eulàlia Vall-
dosera (Vilafranca del Pene-
dès, 1963).  Porten per títol 
Humus recalls curvatures i  
Plastic mantra, respectiva-
ment. Podran visitar-se fins 
al pròxim 30 d’abril.

J.B.

❘ LLEIDA ❘ Els robatoris del Beatus 
de la Seu d’Urgell el 1996; del 
tresor de la Catedral de Tarra-
gona el 1980 a càrrec d’Erik el 
Belga; de l’arqueta de Banyoles 
també el 1980, a càrrec també 
del mateix personatge; de més 
de 4.000 peces del magatzem 
del Museu Arqueològic de Cata-
lunya el 2000, o el cas de l’antic 
director del Museu Diocesà de 
Solsona, ja mort, que durant 
anys va vendre i va canviar per 
falses algunes taules gòtiques de 
la pinacoteca, són només alguns 
dels gairebé 300 citats al llibre 
Espoli: del museu al jutjat (Ra-
fael Dalmau Editor), que ahir 
van presentar al Museu de Llei-
da els seus dos autors: el doctor 
en Història Antiga i Arqueolo-
gia per la Universitat de Barce-

lona Jordi Campillo, natural de 
Puigcerdà i que desenvolupa la 
seua tasca professional a la Seu 
d’Urgell, i la fiscal barcelonina 
Susana Romero, que el 2008 va 
crear i assumir la coordinació de 

la Fiscalia de Patrimoni Histò-
ric de Barcelona, càrrec que va 
ocupar fins al 2009. Campillo va 
dedicar la seua tesi doctoral a 
analitzar com va afectar aquest 
espoli del patrimoni historicoar-
tístic les comarques pirinenques 

al llarg del segle XX. Aquest tre-
ball d’investigació es va reflectir 
el 2007 al llibre On és la ca-
laixera? (Garsineu), “i ara vaig 
creure interessant ampliar-lo a 
la resta de Catalunya, això sí, 
concretant des del 1983, quan 
van començar a aparèixer els te-
mes de patrimoni al Codi Penal, 
fins a l’actualitat”, va explicar 
Campillo. “A més, volia l’opinió 
d’una persona especialista en 
lleis, i per això he comptat amb 
la primera fiscal en patrimoni 
històric a Catalunya”, va afegir.

Els dos autors van comentar 
que “durant molts anys ha si-
gut molt fàcil robar elements del 
patrimoni, sobretot en esglési-
es i ermites, que no comptaven 
amb les condicions de seguretat 
i protecció adequades; de fet, 
l’oportunitat fa el lladre, ja que 

Un llibre repassa els robatoris d’Erik 
el Belga i el del ‘Beatus’ de la Seu
Amb 300 casos més d’espoli a Catalunya des dels anys vuitanta

PUBLICACIONS PRESENTACIÓ

ROBATORIS A LLEIDA

El ‘Beatus’ de la Seu o el  
cas del Museu Diocesà de 
Solsona, alguns robatoris 
analitzats pels autors

El director del Museu de Lleida amb Jordi Campillo i Susana Romero.
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molts només han aprofitat la 
vulnerabilitat del patrimoni”. 

Regulació insuficient

En aquest sentit, Susana Ro-
mero va recordar els canvis in-
troduïts en la legislació el 2015, 
però “aquesta hauria de canviar 
molt més, la veritat és que a pocs 
els interessa la protecció del pa-
trimoni”. Campillo afegeix que 
“aquest escàs interès i la insufi-

cient regulació legal són alguns 
aspectes que faciliten la prolife-
ració d’actes d’espoli cultural”. 

Al llibre, Campillo també 
desmitifica la figura del lladre 
d’art: “El cine i les novel·les han 
idealitzat un lladre de guant 
blanc, un lladre de pel·lícula que 
té poc a veure amb els delin-
qüents que han enfocat la seua 
carrera en direcció al patrimoni 
historicoartístic.”


