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Suport de la Generalitat al nou Museu Morera
• Hi aporta un milió d’euros en tres anys perquè la pinacoteca s’instal·li a l’edifici de l’antiga Audiència
El conseller de Cultura, Santi Vila, i l’alcalde
de Lleida, Àngel Ros, van signar a Barcelona
l’acord entre la Generalitat i la Paeria en el
qual el govern es compromet a col·laborar
en el finançament del Museu d’Art de Lleida
(MALL), actual Museu Morera, aportant-hi
un milió d’euros en tres anualitats.
L’acord vol deixar constància de la voluntat de l’Ajuntament de Lleida i del Departament de Cultura d’impulsar i col·laborar en
el projecte relatiu a l’adequació de l’antiga
Audiència Provincial (a la Rambla de Ferran),
avui edifici municipal, com a nova seu del
Museu d’Art de Lleida, just quan es commemorarà el seu centenari.
L’alcalde va voler recordar que el Museu
Morera és un itinerari excel·lent per explicar
les arts plàstiques del nostre país i va dir que
“el d’avui és un acord per fer arribar la cultura que es crea i difon des de Lleida, una col·
laboració sempre present però en la qual ara
la Generalitat ha actuat com a catalitzador”.

El paer en cap i el conseller de Cultura van signar l’acord de finançament. © Paeria

El pròxim mes de març estarà acabat el
projecte executiu del nou museu, dissenyat
per l’arquitecte municipal Jaume Terés i elaborat en el vessant museogràfic per la firma
Croquis, guanyadora del concurs corresponent. A l’abril es licitaran les obres de remodelació de l’antiga Audiència. La intervenció
arquitectònica vol reconfigurar i reformular
l’edifici –que té aproximadament 3.500 me-

tres quadrats– i projectar una nova fita urbana destacada i equilibrada, cabdal per dotar
d’una singularitat nova a la pinacoteca. •••

Més informació:
Museu Jaume Morera
Tel. 973 70 04 19
http://mmorera.paeria.es
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