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Recuperació de l’espai del Call Jueu
•Inici de les excavacions arqueològiques de la zona
al XV la comunitat jueva de
Lleida i abarca un espai de
4.860 m2, limitat pels carrers
Cavallers, Costa del Jan, Dolors i Companyia.
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La recuperació de l’espai públic que ocupava el Call Jueu
de Lleida ha començat a donar les seves primeres passes
amb l’inici de les excavacions
arqueològiques a la zona. El
call acollia des del segle XII
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Forma part del
pla de foment del
turisme a la ciutat
de Lleida

La Paeria • Ajuntament de Lleida

L’alcalde de Lleida, Àngel
Ros, va dir que es tracta “d’un
gran projecte d’actuació en
el Centre Històric, cofinançat
amb la Generalitat, i forma
part del pla de foment del turisme i d’activació de la zona
de Lleida”. És una actuació
global que inclou la urbanització de tot un espai que va
des del carrer Major i la Costa
del Jan al carrer Cavallers, pujant cap al Centre Històric en
direcció a la Seu Vella.
“L’actuació, que es fa sobre uns 5.000 m2 aproximadament, permet crear zones
enjardinades, espais, un nou
vial en el Centre Històric i

també es recupera la memòria de les tres cultures
(cristiana, musulmana i jueva) i, en particular, de l’espai
que va ser el Call Jueu de la
ciutat”, va destacar l’alcalde.
Les obres inclouen l’ascensor entre el carrer Major
i la plataforma superior de
l’antic Seminari, un recorregut accessible fins a la connexió del carrer Maranyosa
amb Cavallers, la reurbanització dels carrers Sant Cristòfol, Dolors i Maranyosa i
l’ampliació del sector del carrer companyia amb la construcció d’una vorera arbrada de 2,30 m d’amplada en
contacte amb la nova plaça
i el talús enjardinat. Lleida
comptava amb la comunitat
jueva més important de Catalunya, després de Barcelona, fins al segle XV. •••

