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La Seu Vella, camí del Patrimoni Mundial

•La Generalitat de Catalunya destaca els seus valors artístics, històrics i simbòlics

ampli territori, com també els seus valors artístics, històrics i simbòlics. L’ens
considera el turó com un element que
articula un paisatge amplíssim i que
representa la memòria dels barris desapareguts pel fet d’haver-se convertit en espais militars.
La candidatura “El Turó de la Seu Vella de Lleida. Paisatge de la memòria,
fita monumental i buit urbà” va ser registrada oficialment al Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya el 10 de febrer de 2014.
La Seu Vella, joia arquitectònica de la ciutat de Lleida. © H. Sirvent

El Consell Assessor de Patrimoni
Cultural Català ha aprovat la candidatura del turó de la Seu Vella a Patrimoni Mundial de la UNESCO. La
Generalitat presentarà l’any vinent al
Ministeri de Cultura el conjunt monumental lleidatà perquè l’incorpori a

6

La Paeria • Ajuntament de Lleida

la llista indicativa espanyola de patrimoni del 2015 que opta al reconeixement de la UNESCO.
El consell ha valorat molt positivament els aspectes que fan referència
al turó com a eix d’articulació d’un

El Consorci del Turó de la Seu Vella,
promotor de la candidatura a Patrimoni Mundial de la UNESCO, té previst
l’organització en els pròxims mesos
d’un simposi sobre el conjunt monumental com a articulador del paisatge
del seu entorn per tal d’actualitzar els
coneixements sobre el conjunt monumental. •••

Juny - Juliol de 2014 • Cultura

Gaudir d’activitats de tot tipus a l’estiu

•Nits d’Estiu inclou 268 propostes lúdiques i participatives pels diferents barris
El programa cultural de les Nits
d’Estiu a Lleida aplega 268 propostes
lúdiques i participatives –138 activitats més que l’any passat–, que inclouen música, teatre, dansa, màgia,
cinema, ciència, esports, natura, patrimoni, cultura popular, museus i activitats infantils. Les activitats tenen lloc
en 38 escenaris diferents repartits per
tots els barris de la ciutat.
L’Ajuntament de Lleida coordina
les Nits d’Estiu en col·laboració amb
46 entitats i associacions lleidatanes.
Com a novetat, enguany el programa
també inclou les activitats de les ludoteques, les festes majors als barris i les
partides, les activitats infantils d’estiu
i informació sobre les piscines municipals de Lleida.
Entre les activitats cal destacar el
Concurs de Piano Ricard Viñes, les activitats al Turó de la Seu Vella, el Cicle

Krregades de Romanços van actuar l’estiu passat a l’Arborètum. © Paeria

de Cinema Solidari al Carrer, el Mercat
de la Música, les activitats de Natura
als Parcs i l’ampli repertori musical
que tindrà lloc durant tot l’estiu amb
la participació de grups locals i en espais especials com l’Arborètum.

La Paeria ha editat 70.000 exemplars del programa de les Nits d’Estiu,
que es distribueixen a les llars. El web
www.paeria.cat/nitsestiu s’actualitza
permanentment amb tota la informació referent als actes festius. •••
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