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La Seu Vella mereix formar part de la història mundial
més emblemàtic, i des d’aleshores des
del Partit Popular hem defensat i emparat aquesta proposta a totes les administracions on tenim representació.

Joan Vilella

El passat 30 de gener es va presentar
oficialment el dossier de la candidatura
del Conjunt Monumental del Turó de
la Seu Vella per a Patrimoni de la Humanitat. Han passat deu anys des que
el Patronat de la Seu Vella va acceptar
unànimement la proposta efectuada
per l´Associació Amics de la Seu Vella
de sol·licitar el reconeixement com a Patrimoni Mundial del nostre monument
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Entre tots hem d’aconseguir
que la Seu Vella tingui un
lloc preferent en la història
de la humanitat
Quatre mocions han estat presentades amb aquesta finalitat en els darrers cinc anys a la Paeria i una altra al
Parlament de Catalunya, integrant una
iniciativa per la qual aposta cegament
el Grup Municipal del Partit Popular,
perquè més enllà de l’estima de tots els
lleidatans al nostre referent, creiem fermament en les seves possibilitats com a
monument extraordinari, únic i excepcional. I en aquesta defensa hem de ser-

hi tots presents: administració, entitats i,
sobretot, tots els lleidatans i lleidatanes.
Recentment va visitar Lleida un membre de la UNESCO per parlar de les possibilitats de la candidatura del Turó de la
Seu Vella. Va destacar el seu estil i la seva
excepcionalitat, però també va assenyalar la necessitat de fer-hi un seguit de
millores per poder concórrer amb garanties d’èxit, i va destacar la seva difusió i estima, ja que els objectius que persegueix la UNESCO amb la declaració
de Patrimoni Mundial no són altres que
la protecció dels símbols, de la cultura i
del patrimoni humà. Els primers passos
ja s’han fet, el dossier ja és a la Conselleria de Cultura de la Generalitat, i encara
que el camí serà llarg, no hem de defallir i, entre tots, hem d’aconseguir que
el Conjunt Monumental del Turó de la
Seu Vella tingui un lloc preferent en la
història de la humanitat. •••
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Lleida reforça la neteja als carrers i places
L’Ajuntament de Lleida ha engegat
una campanya de reforç de la neteja urbana de la ciutat i del manteniment dels
espais públics que, amb el lema “Amb tu,
Lleida més neta”, pretén implicar la ciutadania per mantenir en bon estat la via
pública i els equipaments de la ciutat.
Aquesta campanya engloba quatre
accions: el reforç dels serveis ordinaris
de neteja viària, amb especial incidència
en les pintades i els grafits a les façanes i
en la neteja de les illes dels contenidors
d’escombraries; la creació d’una nova
brigada municipal de neteja intensiva
formada per 8 operaris que provenen
de les mateixes brigades municipals
de jardineria i via pública i dels plans
d’ocupació; la posada en marxa d’un
dispositiu especial als barris sota el lema
“Fem dissabte al teu barri” i el llançament
d’una campanya divulgativa i informativa àmplia entre els veïns i veïnes.
La novetat més destacada és la campanya específica “Fem dissabte al teu ba-

rri”, amb què durant 4 o 5 dies es repassa
a fons un barri de la ciutat. Aquesta actuació als barris, que ja s’ha dut a terme
a Magraners, al Secà i a Llívia, consisteix
a fer una neteja de voreres, calçades, embornals, places, contenidors, pintades,
etc. com també la retirada de cartells i
papers de façanes i mobiliaris. A més, es
repinten els bancs, jocs infantils, senyals,
fanals, i s’esbrossen els marges de la via
pública, camins i solars.
La campanya inclou la millora de la
senyalització horitzontal i vertical dels
diferents carrers i petites reparacions de
voreres i lluminàries, a més de la plantació d’arbrat nou.
“Fem dissabte al teu barri” mobilitza una trentena de persones entre les

Dispositiu especial de 30
persones per actuar a cada
barri de manera intensiva

Marta Camps

diferents brigades municipals de via
pública, jardineria i electricitat, a més
dels operaris de les empreses concessionàries dels serveis de neteja i recollida d’escombraries, dels serveis d’aigua
i clavegueram o de manteniment de la
jardineria. Tots aquests treballadors es
concentren durant gairebé una setmana
en un barri determinat per deixar-lo net i
polit com una patena. •••

Seu Vella: és l’hora dels fets
El Turó de la Seu Vella ha fet un pas
endavant en la llarga cursa per assolir
el reconeixement de la UNESCO com a
Patrimoni de la Humanitat. La memòria
presentada per assolir tal reconeixement
rep el nom de “Paisatge de memòria,
fita monumental i buit urbà” i presenta
el conjunt monumental com a Paisatge
Urbà, Històric i Cultural.
És la plasmació del valor universal excepcional que atresora la Seu Vella i que
demostra d’una manera “clara, fàcilment
identificable, contrastada i comparada”
que estem en el camí correcte per superar el repte. Cal reconèixer i agrair la feina
feta a l’Associació UNESCO de Lleida, la
Federació d’Associacions UNESCO de Catalunya, la Càtedra UNESCO de ciutats intermèdies de la UdL i el Consell Científic
del Consorci del Turó les col·laboracions
dins el Consell Cívic i Social. Només
el fet d’intentar-ho ja és un èxit que
ens aportarà coses positives. El procés

d’autoconeixement, diagnòstic i posar a
examen les fortaleses i les debilitats de
la Seu Vella és ja un pas endavant molt
gran i que segur que acabarà resultant
en noves idees per promocionar el Turó
i la ciutat.

El títol de la UNESCO ha
de servir per situar Lleida
al món i millorar les
expectatives i oportunitats
de la ciutadania
Ara als representants polítics ens toca
comprometre’ns, anar més lluny dels desitjos i les bones paraules a fets concrets.
En aquest sentit, i en el marc de la negociació i el pacte per als pressupostos, vam
incloure una partida de 200.000 euros per
dinamització turística i comercial, gràcies
a la qual aviat podrem presentar una proposta innovadora i creativa que fomen-

Joan Ramon Zaballos

tarà l’atractiu turístic de la Seu Vella i de tot
el seu turó. El que desitgem no és només
un segell de la UNESCO, aquesta ha de ser
una eina que ens ha d’ajudar a multiplicar
la capacitat de fer-nos visibles al món i singularitzar l’oferta patrimonial i turística de
la ciutat de Lleida. I, finalment, millorar les
expectatives i les oportunitats de les ciutadanes i els ciutadans de Lleida. •••
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