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Ros, Parra i Larrosa, ahir a la Paeria amb els representants de Benito Arnó, Sorigué i Romero Polo.

ÒSCAR MIRÓN

J.B.
❘ LLEIDA ❘ La Paeria va fer ahir 
el pas definitiu per convertir 
l’antiga Audiència de Lleida, 
a la rambla Ferran, en el futur 
Museu Morera al firmar el con-
tracte d’obres amb les construc-
tores lleidatanes adjudicatàries 
del concurs per a la rehabilitació 
de l’edifici. És el penúltim tràmit 
administratiu abans de posar 
fil a l’agulla. En el termini mà-
xim d’un mes s’oficialitzarà la 
preceptiva acta de replanteig 
d’obres, que presumiblement 
arrancaran al setembre, com 
van avançar ahir els represen-
tants de Benito Arnó, Sorigué i 
Romero Polo, la Unió Temporal 
d’Empreses (UTE) que va gua-
nyar el març passat el concurs 
amb una oferta de gairebé 3,7 
milions d’euros. Abans també 
s’acabarà de buidar l’edifici amb 
la recol·locació dels funcionaris 
en altres espais municipals de 
la ciutat. 

L’alcalde, Àngel Ros, va re-
cordar que serveis com els de 
Protecció Civil s’han resituat a 
l’edifici de la Guàrdia Urbana i 
durant aquest mes de juny s’ani-
rà materialitzant la reubicació 
d’altres petits grups de funcio-
naris, a l’espera d’ultimar també 
les properes setmanes l’adequa-
ció de Mercolleida per acollir 
una altra part dels treballadors. 

Val a recordar que la reha-
bilitació de l’edifici com a seu 
definitiva del Museu d’Art de 
Lleida té un termini de vint-i-
cinc mesos, per la qual cosa la 

Compte enrere per al nou Morera
Les obres de rehabilitació de l’edifici de l’antiga Audiència a la rambla Ferran començaran al 
setembre || La Paeria firma el contracte amb les constructores adjudicatàries del concurs
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inauguració està prevista cap a 
la tardor de l’any 2020. Ros va 
destacar que “és l’únic projecte 
de ciutat en els últims quinze 
anys que compta amb cofinan-
çament de cinc administracions: 
Paeria, Generalitat, Diputació, 
Estat i Unió Europea”. En aquest 
sentit, la suma de subvencions 
previstes s’acosta als 4,5 milions 
d’euros. 

El tinent d’alcalde d’Urbanis-

me, Fèlix Larrosa, va assegurar 
que “aquesta obra actuarà de 
tractor per a la transformació de 
la rambla”. La tinent d’alcalde 
de Cultura, Montse Parra, es 
va felicitar per “la materialit-
zació d’una seu definitiva per 
a una col·lecció d’art envejable 
que es mou per Lleida des de fa 
cent anys”. En representació de 
l’UTE, Agustí Bordalba (direc-
tor general de Romero Polo), va 

afirmar que “vam fer una oferta 
molt bona tècnicament i econò-
micament ens vam ajustar tot el 
que vam poder”.

LA DADA

3,7
MILIONS D’EUROS

La Unió Temporal d’Empreses 
(UTE) formada per les cons-
tructores lleidatanes Romero 
Polo, Sorigué i Benito Arnó es 
va adjudicar al març la rehabi-
litació de l’antiga Audiència per 
3.695.000 euros.

Obres, al setembre
z Les obres, que podrien arran-
car al setembre, tenen un termi-
ni d’execució de 25 mesos, amb 
la qual cosa podria inaugurar-se 
el museu la tardor del 2020.

Resituar funcionaris
z  En les properes setmanes 
s’acabaran de resituar els fun-
cionaris que encara treballen a 
l’antiga Audiència. Una part ani-
rà a Mercolleida, la remodelació 
de la qual està gairebé llesta.

Subvencions
z Cofinançament de Paeria amb 
Generalitat (1 milió), la UE (2 
milions), Estat (1 milió a través 
de l’1,5% Cultural) i Diputació 
(500.000 euros).

Museu centenari
z El Museu Morera, ara al Casino 
Principal, va celebrar l’any pas-
sat el centenari.

MÚSICA CONCERT
IEI

Els dos intèrprets, professors del Conservatori, ahir a l’IEI.

La guitarra, protagonista a l’IEI 
amb Carles Herraiz i Raquel Benito
❘ LLEIDA ❘ Els intèrprets de guitar-
ra i professors del Conservatori 
de Lleida Carles Herraiz i Ra-
quel Benito van protagonitzar 
ahir a l’Institut d’Estudis Iler-
dencs el concert Pels camins 
del mestre Pujol, en el marc 
de les activitats del Projecte 

Emili Pujol, que se celebra a 
les comarques de Lleida de juny 
a agost en record del guitar-
rista lleidatà, mort el 1980 als 
94 anys. El programa seguirà 
avui (19.30 hores) amb l’actu-
ació del guitarrista barceloní 
Xavier Coll.

Savina suspèn la gira a 
falta de quatre concerts
❘ MADRID ❘ Després d’acabar 
abans de temps el seu concert 
de dissabte passat a Madrid, 
Joaquín Sabina va cancel·lar 
ahir els quatre concerts res-
tants de la seua gira Lo Niego 
Todo, a la Corunya, Còrdova, 
Albacete i Granada, a causa 
d’una “disfonia aguda con-
seqüència d’un procés víric”. 
La seua oficina va informar 
en un comunicat que “li han 
prescrit un repòs de 30 dies”.

Espurnes Barroques, 
amb 1.500 participants
❘ SOLSONA ❘ La primera edició 
del Festival Espurnes Barro-
ques va posar el punt final 
dissabte i diumenge passats 
amb diverses activitats a Sol-
sona i a Riner en què van par-
ticipar prop de 400 persones. 
La xifra d’assistència global 
del festival, que va començar 
el passat 26 de maig, es va si-
tuar així entorn de les 1.500 
persones.

La notícia, a 
Lleida Televisió

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

El MNAC trasllada a        
Lleida una taula de l’antic 
retaule major de Sixena
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❘ LLEIDA ❘ El Museu de Lleida va 
confirmar ahir el trasllat des 
del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya (MNAC) de la tau-
la amb l’escena Jesús entre els 
doctors de la llei, que forma-
va part de l’antic retaule major 
del monestir de Sixena, del se-
gle XVI. La taula, adquirida el 
1956 a la col·lecció Muntadas, 
quedarà en dipòsit al Museu 
de Lleida i, com va informar 
SEGRE el passat 3 de juny, se-
rà una de les peces estrella de 
l’espai que s’està remodelant 
des del polèmic trasllat poli-
cial de les 44 obres en litigi 
a Sixena el desembre passat. 
Val a recordar que el Museu 
de Lleida conserva unes altres 
quatre peces del dispers retaule 
major de Sixena: dos taules i 
dos fragments de predel·la. Una 

Taula en dipòsit del MNAC.

altra taula va ser venuda l’any 
passat en subhasta a Suïssa i va 
acabar en un museu de Dallas, 
com va revelar SEGRE el passat 
7 de juny.
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