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El Castell del Rei estrenarà il·luminació

• Turoteca, nova àrea infantil a la Seu Vella amb contes, pintures i joguines diverses

E

l Castell del Rei estrenarà aviat
l’enllumenat monumental, amb
53 lluminàries que milloraran la
visibilitat i la il·luminació exterior del
conjunt arquitectònic. Aquesta inversió, que suma 176.000 euros i va a
càrrec de LleidaLlum, la nova concessionària del servei d’enllumenat de la
ciutat, completa la millora lumínica
que ja es va fer al conjunt patrimonial de la Seu Vella i s’ampliarà en els
pròxims mesos a la resta del conjunt
monumental de la Seu Vella.
Les obres consisteixen en la
instal·lació de nous punts de llum
amb tecnologia LED per tal de millorar l’eficiència energètica i la uniformitat dels nivells lumínics per als vianants i disminuir considerablement
el consum elèctric de la instal·lació.
Es posen llums amb reflectors optimitzats, per tal d’evitar emissions
en l’hemisferi superior, dotades
de tancaments d’alta qualitat. Les

El paer en cap observa el projecte de l’enllumenat nou del conjunt monumental. © H. S.

lluminàries noves combinaran llum de
tonalitats blanques i grogues, que donaran sensació de volum i profunditat
al monument.
El paer en cap, Àngel Ros, va destacar que el projecte d’il·luminació de la
Suda acabarà d’integrar el Castell del
Rei al conjunt del Turó de la Seu Vella
contribuint, també, a la rellevància del
monument des del punt de vista de la

seva consideració de Patrimoni Mundial de la Unesco.
Jocs per als petits turistes
La Seu Vella ha estrenat una nova àrea
de jocs per a infants de fins a 8 anys, amb
contes, material per pintar, pissarres i joguines diverses. L’espai, que porta el nom
de Turoteca, suma un nou servei d’oci i
lleure per als petits turistes i incorpora la
recuperació d’una gàrgola del claustre. •••

Els atletes contribueixen a restaurar la campana Mònica

E

ls 435 participants de la cursa nocturna Lleida Night Run,
organitzada pel club esportiu
GoGoGo Runners Club i amb el suport de l’Ajuntament de Lleida i del
Turó de la Seu Vella, van mostrar el
seu compromís amb el patrimoni
de la ciutat destinant una part de la
recaptació obtinguda (526 euros) a
la restauració de la campana Mònica
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de la Seu Vella. La campana gòtica
Mònica de la Seu Vella de Lleida es
troba a Alemanya per ser restaurada
en un dels millors tallers especialitzats del món. Mònica data del 1486,
és de bronze, pesa uns 600 kg i té un
gran valor patrimonial i simbòlic. Un
cop “rejovenida”, la campana tornarà
al seu lloc, a la torre de la Seu Vella, a
tocar els quarts. •••
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