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Més de 67.000 visitants al Castell del Rei
• L ’organització d’esdeveniments ha estat un dels aspectes que més s’ha reforçat
El Consorci del Turó de
la Seu Vella, integrat per
l’Ajuntament de Lleida i
per la Generalitat, gestiona
el monument. Actualment
es treballa en l’edició d’un
vídeo de la història del
Castell del Rei, en què han

El castell s’ha convertit en un dels atractius turístics de Lleida. © H. S.

El Castell del Rei-la Suda
va complir el 17 d’abril dos
anys de la seva recuperació.
Des de llavors, l’espai cultural ha rebut 67.362 visitants,
4.650 dels quals han estat
usuaris que han assistit a
actes públics i privats. Preci-
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sament l’organització d’esdeveniments ha estat un
dels aspectes que més s’ha
reforçat el darrer any. Si en
el primer exercici hi van generar 1.628 visites, el 2012
els visitants per aquest concepte van ser 3.022.
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Enguany se
celebrarà de manera
especial del setè
centenari d’Era
Querimònia
col·laborat diferents entitats i persones de Lleida i
d’arreu de Catalunya com
a figurants. Durant aquest
any es farà especial esment
del 7è centenari d’Era Querimònia (1313) en el marc
de l’Any d’Occitània a Lleida

i l’any vinent es commemoraran les Corts del 1214
quan es va fer rei Jaume I al
seu castell de Lleida.
Des de la seva obertura, la Suda ha acollit una
vintena de visites de congressos universitaris i 8
reunions d’empresa, tant
a la terrassa-mirador com
a l’interior, a més de diverses visites científiques i
d’especialistes. També s’hi
ha commemorat el centenari del Centre Excursionista, ha acollit la recepció als
Ambaixadors de Lleida i la
conferència del paer en cap
que organitza el Col•legi de
Periodistes (2012). El monument ha estrenat tres activitats pedagògiques pensades per als escolars. •••

