
ELS MUSEUS NO ES TOQUEN 
Fem   pinya   amb   el   Museu 

 

Comunicat sobre la sentència del Tribunal Suprem sobre les obres d’art originàries 

del monestir de Sixena. 

 

Davant de la sentència del Tribunal Suprem en relació a les obres originàries del 

monestir de Sixena, no podem més que lamentar-nos pel que suposa per a la 

supervivència de la major part del sistema de museus de l’Estat i del món. 

Amb la seva resolució el Tribunal Suprem justifica l’assalt armat al Museu de Lleida 

l’11 de desembre de 2017 i el trasllat urgent de les peces d’art, des d’un espai segur 

i públic a un de privat i sense les mínimes condicions, on fa més d’un any que les 

obres d’art estan tancades, sense control de les seves condicions ni permetre 

l’accés del públic. 

La posició de la Plataforma d’Entitats Culturals de Lleida ha estat sempre la defensa 

de la unitat de les col·leccions, sota el lema “els museus no es toquen". Volíem 

defensar, i ho continuem fent, tots els museus. 

És per aquesta raó que la sentència ens entristeix, com a persones i entitats que 

creiem en aquests equipaments com a eines per a la conservació, la difusió i la 

memòria, essencials en els nostres ecosistemes culturals ja prou maltractats. 

Considerem, doncs, que és un greu precedent i és per això que continuem 

denunciant aquest atemptat i defensant la unitat de col·leccions i que els museus 

no es toquen. 

Lleida, 15 de gener de 2021 

Plataforma d’Entitats Culturals de Lleida 

 
La Plataforma d’Entitats Culturals de Lleida  la conformen les següents entitats: 

-  Amics dels Gegants de Lleida i Lo Marraco 

-  Arts de Ponent                                                                               

-  Assoc. Cultural Castell de Gardeny                                               

-  Associació Amics de la Seu Vella de Lleida 

-  Associació Cultural Lo Sotrac -Diables de Lleida                        

-  Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida                

-  Associació Ermengópolis  Art 

-  Ateneu Popular de Ponent 

-  Atlètic Club Templers-Secció Cultural  

-  Castellers de Lleida 

-  Centre d’Estudis Comarcals del Segrià 

-  Centre Excursionista de Lleida 

-  Centre Llatinoamericà de Lleida 

-  Cercle d’Amics del Museu de Lleida 

-  Cercle de Belles Arts 

-  Col·lectiu Cultural Cappont 

-  Coral Shalom  

-  Fundació Orfeó Lleidatà 

-  Grup Cultural Garrigues 

-  Lo Somriure Solidari 

-  Òmnium Lleida-Ponent 

-  Patronat del Corpus de Lleida 

-  Sícoris Club 
- Orgues de Ponen i el Pirineu 
- Res Non Verba 
- Grup de Recerques de les Terres de Ponent  
- Cor Plaça Paeria  
- Assemblea Nacional Catalana 

 


