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La Seu Vella, cap al Patrimoni Mundial
• L a Generalitat rep el dossier que ha de servir per aconseguir la distinció de la Unesco
L’alcalde de Lleida, Àngel
Ros, ha encapçalat la delegació lleidatana que va
lliurar al conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran
Mascarell, la memòria que
recull els valors i els criteris
que han de fer mereixedor
el conjunt patrimonial lleidatà de la distinció Unesco.
Amb aquest pas, el dossier,
titulat “Paisatge de memòria, fita monumental,
buit urbà”, ha quedat registrat oficialment a la Generalitat i inicia el procés per
aconseguir la declaració
del conjunt patrimonial del
Turó de la Seu Vella –on s’hi
inclouen els elements patrimonials de la Seu Vella, el
Castell del Rei, la fortificació
i els seus valors històrics,
artístics, materials i immaterials– com a Patrimoni
Mundial de la Unesco.
El conseller de Cultura de
la Generalitat, Ferran Mascarell, va manifestar la seva
confiança que la candidatura tirarà endavant “amb
la voluntat inequívoca que
es guanyarà” a partir d’una
memòria molt ben plantejada i amb diversitat de raons
de caire patrimonial, humà,
artístic i paisatgístic.
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El conseller de
Cultura es mostra
convençut que la
candidatura del turó
tirarà endavant i que
es guanyarà

El paer en cap va destacar que per a Lleida és una
“ambició històrica que sigui
patrimoni de la Unesco” i va
agrair el treball conjunt de
diferents entitats per elaborar el dossier presentat a la
conselleria, primer pas per
al procés de la candidatura.

Pel que fa al camí que
seguirà a partir d’ara la candidatura, si el Consell Executiu hi dóna el vistiplau,
s’enviarà a Madrid per introduir-la a la llista espanyola,
que continuarà treballant i
estudiant-la durant un període d’un any. •••

La Seu Vella es posa la gorra
La Seu Vella va ser el
15 de febrer l’escenari de
la festa “Posa’t la gorra”,
que organitza l’associació
Afanoc en el marc de la
campanya de sensibilització destinada a millorar
la qualitat de vida dels
infants malalts de càncer.
El monument més emblemàtic de la ciutat va rebre
una afluència massiva de

famílies que es van sumar a
una festa que se celebra per
primera vegada a Lleida.
La jornada va incloure
nombroses activitats lúdiques, com ara tallers, actuacions, jocs i sorpreses. Els
infants de les escoles bressol municipals van fer un
enlairament de 18 globus
amb desitjos. •••

La jornada va incloure tallers, actuacions, jocs i sorpreses. © Paeria

Ajuntament de Lleida • La Paeria

7

