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El consorci ha promogut la candidatura del magnífic conjunt monumental lleidatà a Patrimoni Mundial de la Unesco. © Hermínia Sirvent

Cinc anys impulsant el Turó de la Seu Vella

• Arribem al 5è aniversari amb l’objectiu de consolidar el conjunt monumental

E

l Consorci del Turó de la Seu Vella, ens responsable del conjunt
monumental més important de
la ciutat —format per la Seu Vella, el
Castell del Rei (la Suda) i el sistema de
muralles que envolta el turó—, assoleix enguany el seu 5è aniversari.
L’entitat formada per l’Ajuntament de
Lleida i la Generalitat de Catalunya
ha desenvolupat durant aquests cinc
anys una àmplia activitat destinada a
preservar i donar a conèixer les construccions bastides al turó. Entre les
principals fites destaquen l’obertura
al públic, la primavera del 2011, del
Castell del Rei, i la posada en marxa
de la candidatura a Patrimoni Mundial
de la Unesco.
Precisament, el mes de maig la candidatura va rebre l’aval de la Generalitat
de Catalunya, que la proposarà per
entrar a la llista espanyola de Patrimoni Mundial de la Unesco l’any 2015.
Les activitats organitzades en el marc
del turó són molt variades. Així, l’any

Àngel Ros en la inauguració del remodelat campanar de la Seu Vella, el gener d’enguany. © H.S.

passat el consorci hi va programar
diverses iniciatives culturals (música,
cinema i gastronomia) per commemorar l’Any d’Occitània a Lleida. Pel
que fa al 2014, la Seu Vella ha acollit
entre d’altres la cerimònia d’obertura
dels actes commemoratius del Tricentenari, que commemoren els fets del
1714, amb la presència del president
de la Generalitat, Artur Mas.

El consorci es va constituir formalment
el 19 de juny de 2009. Amb una plantilla de 9 persones, l’ens s’encarrega
de mantenir oberts al públic la Seu
Vella i el Castell del Rei i de vetllar pel
manteniment, la millora, la difusió i el
reconeixement del conjunt, que acull
una gran quantitat d’activitats públiques i privades, especialment de caire
cultural. •••
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