NOTA DE PREMSA
El Casal Independentista l’Ocell Negre a l’opinió pública:
Ens plau informar-vos que les entitats que conformen la iniciativa ciutadana “Salvem
el Roser”, que s’oposa a la reconversió de l’espai del Roser en “Parador Nacional de
Turismo”, hem presentat aquesta mateixa setmana al registre del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, un informe acomapanyat d’una sol·licitud en
la qual s’insta a aquesta institució a actuar i iniciar els passos que la Llei de 9/1993
de Patrimoni Cultural Català preveu, per tal de catalogar l’edifici del Roser i el seu
entorn immediat, com a Bé Cultural d’Interés Nacional en la categoría de Lloc
històric.
A la pràctica, el que persegueix aquesta petició, és equiparar el reconeixement que la
Generalitat atorga a un dels altres símbols nacionals del nostre poble, el Fossar de les
Moreres i l’Església de Santa Maria del Mar de Barcelona, al del Roser i el seu entorn
immediat, augmentant així la categoría i protecció actual de l’espai, fins a dia d’avui,
Bé d’Interés Històrico-Artistic i Arquitectònic Local, la categoría immediatament
inferior a la sol·licitada i de caràcter de municipal.
Cal recordar que a la nostra ciutat ja existeixen altres espais amb el reconeixement
que hem sol·licitat per al Roser, com per exemple la Seu Vella, i que entenem que
aquest espai per la seva història i el seu simbolisme que historicament els lleidatans li
atribueixen, en tant que espai d’afirmació nacional i simbol de la derrota catalana
contra les tropes de Felip V l’any 1707, mereix sense cap mena de dubte la categoría
sol·licitada.
Així mateix, aprofitem per fer saber a la opinió pública que la campanya ciutadana
per salvar el Roser continua ben viva i prova d’això és que properament farem públic
un llistat d’adhesions de gent del món de la cultura, les arts i l’academicisme del
conjunt dels país, adherint-se al manifest inicial de la campanya i titulat “El Roser
patrimoni de tots i totes” i per tant, sol·licitant la retirada del projecte.
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