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Objectiu: Patrimoni Mundial

• L a candidatura del Turó de la Seu Vella a la distinció de la Unesco comença a caminar
La candidatura del Turó
de la Seu Vella a Patrimoni
de la Humanitat comença a
caminar amb la redacció definitiva de la memòria que
recull els valors i els criteris
que han de fer mereixedor
el conjunt patrimonial de la
distinció Unesco. “Paisatge
de memòria, fita monumental i buit urbà” és el títol amb
què Lleida vol posar en valor
el turó com a paisatge urbà,
històric i cultural.
La base de la memòria ha
estat la valoració dels paràmetres que des de la Unesco
es reclamen per engegar i
proposar una candidatura,
confrontants amb la realitat
patrimonial del conjunt monumental del Turó de la Seu
Vella de Lleida.
L’alcalde de Lleida, Àngel
Ros, ha remarcat que aconseguir la declaració “és una
ambició que tenen els lleidatans i les lleidatanes des
de fa molt temps, és una aspiració que el turó que estimem sigui també reconegut
pel país, per l’Estat, per Europa i pel conjunt del món per
mitjà de la declaració de la
Unesco”.

El campanar de la Seu Vella és de planta octogonal i té una alçada de 60 metres. © Hermínia Sirvent

El Ple Municipal del 31 de
gener ha donat suport a la
presentació de la candidatura, que es lliura aquest mes
de febrer a la Generalitat.
“Nou” campanar
Les obres de restauració
del campanar de la Seu Vella
han estat inaugurades pel
secretari d’Estat de Cultura,
Josep Maria Lassalle, i pel
paer en cap. Els treballs han

El paer en cap, en l’acte inaugural del Tricentenari. © H. S.

Els treballs de
rehabilitació de la
torre han permès
recuperar elements
escultòrics i millorarne la terrassa

L’emblemàtic
monument
acull l’obertura
solemne dels actes
commemoratius
del Tricentenari

consistit en la rehabilitació
de les gàrgoles, a més de les
cobertes escultòriques dels
pinacles i els arcs, els alers
de les vuit façanes amb els
murs i les mènsules, la cornisa que voreja tot el perímetre de la quarta planta,
els pinacles coronats amb
la coberta piramidal i l’arc,
el fris de la façana i l’enllosat
de la terrassa de la quarta
planta per evitar filtracions
de l’aigua de la pluja.

fets del 1714. El president
de la Generalitat, Artur Mas,
va presidir l’acte inaugural,
que va comptar amb els
parlaments del mateix Mas
i del paer en cap, i que va
incloure un espectacle multidisciplinari en el qual van
tenir cabuda la música, les
cançons, la dansa i el teatre.
En el marc de la cerimònia,
l’alcalde de Lleida va transmetre l’optimisme que li
inspiren Lleida i la Seu Vella.
Per la seva banda, el president Mas va comentar que
aquest any serà per recordar
la història, les persones i les
arrels de Catalunya i també
es va referir al simbolisme
de la Seu Vella. •••

Actes del Tricentenari
La Seu Vella va lluir tota
la seva esplendor l’11 de
gener en l’obertura dels actes commemoratius del Tricentenari, que recorden els
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