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L’edifici de l’antiga Audiència té gairebé 4.000 metres quadrats i consta de cinc plantes. © H. Sirvent

L’antiga Audiència, seu viable del Morera
• L a rehabilitació de l’edifici de la rambla de Ferran permetria un estalvi important
L’Ajuntament de Lleida ha confirmat
la viabilitat funcional de l’antiga Audiència de Lleida, situada a la rambla de
Ferran, com a seu definitiva del Museu
d’Art Jaume Morera. L’informe tècnic fet
pel museu —sota la direcció de la tinenta d’alcalde de Cultura, Montse Parra, el
comissionat per al projecte, Antoni Llevot, i el mateix director del museu, Jesús
Navarro— ha conclòs que l’Audiència
s’adequa a les necessitats de la pinacoteca municipal i fins i tot permet guanyar superfície expositiva.

ció per al Morera adient a les necessitats
d’un museu modern.
El primer projecte del museu, ubicat
a la Panera, tenia un pressupost de 10,8
milions d’euros amb una superfície expositiva de 3.391 m2, mentre que a la segona proposta el cost era de 6,5 milions
amb una superfície de 2.375 m2. La pro-

posta d’ubicar-lo a l’Audiència abarataria
el projecte (que costaria entre 3,5 i 4 milions) i ampliaria la superfície (2.379 m2).
Ros ha destacat que l’opció proposada, en cas de ser aprovada, requerirà
readaptar l’antiga Audiència al seu ús
com a museu, una solució que evitaria
construir un equipament nou. •••

El pas següent serà confirmar per mitjà d’un avantprojecte el cost de la rehabilitació de l’antiga Audiència.
Després d’un segle d’ubicacions
temporals, la Paeria vol situar aquestes
col·leccions de pintura del patrimoni
municipal en un edifici històric. La decisió definitiva la prendrà la Corporació
municipal en el marc del procés de participació ciutadana que es va posar en
marxa fa un any a fi de trobar una situa-

Col·lecció permanent del Museu Morera, situada a l’edifici del carrer Major. © Museu Morera
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