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Generalitat da Catalunha: 

devolver os bens confiscados ao Mosteiro de Sijena 

 

Real Mosteiro de Sijena, fundado em 1188, jóia do românica espanhol, panteão real de Aragão 
declarado Monumento Nacional em 1923, vem sendo saqueado, começando com a remoção das 
pinturas românicas únicos (s. XIII) do Sala do Capítulo durante a Guerra Civil (1936). 

O Museu Nacional de Arte da Catalunha (MNAC) e da Generalitat da Catalunha foram condenados 
(Julho de 2016 e Abril de 2015) a devolver as pinturas das paredes e 97 obras de arte armazenadas 
ou exibidas em eo MNAC eo Museu Lleida diocesano e cujo alegado título ou posse foram rejeitadas 
no tribunal. 

Embora os tribunais ordenaram total conformidade com os dois julgamentos, apenas 51 peças que 
não foram expostos, dos 97 que pertencem ao mosteiro, eles foram devolvidos, eo muro das pinturas 
do Sala do Capítulo ainda estão no MNAC. 

A declaração de Monumento Nacional em 1923 envolve uma medida especial de proteção para o 
mosteiro e seu conteúdo. A posição do Governo da Catalunha é contrária ao Estado de direito, 
legitima os absurdos da guerra civil e os saqueadores e despreza os valores e habilidades de auto-
governo de Aragão sobre o património. razões falsas e interessadas pelo  que o Governo não tenta 
devolvê-los, têm sido amplamente refutada pelos  especialistas. 

O populo aragonesa, todos os catalães de boa vontade que reconhecem que esta situação de injustiça 
não beneficia a sociedade catalã e as pessoas ao redor do mundo com a consciência moral 
impulsiona  as autoridades catalãs para cumprir integralmente os julgamentos. Exigimos o Presidente 
da Generalitat que atenda o que dita a Justiça e regresse as propriedades da Sijena que nunca nunca 
devem deixar Aragão. 

Também exigimos que doutra forma todas as medidas previstas em lei para impor julgamentos, 
incluindo a respectiva aplicação através do envio de polícia judiciária sejam adotadas. 

As assinaturas recolhidas nesta campanha serão apresentadas às portas da Generalitat da Catalunha 
num grande ato cidadão ao qual são convidados todas as pessoas que nos apoiam e cujos detalhes 
serão anunciados no site da Plataforma Sijena Sim: www.sijenasi.com 


