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Suport de Mayor Zaragoza a la Seu Vella

• Assegura que té possibilitats de ser Patrimoni de la UNESCO
L’exdirector general de la
UNESCO i actual president
de la Fundació per una Cultura de la Pau, Federico Mayor
Zaragoza, va donar suport a
Lleida formalment a la candidatura del conjunt monumental del Turó de la Seu
Vella a Patrimoni Mundial de
la UNESCO amb el seu convenciment que té “moltes
possibilitats de ser declarat
Patrimoni UNESCO”. Mayor
Zaragoza va participar en els
actes de celebració del Dia
Internacional de Monuments
i Llocs Històrics celebrats a
la Seu Vella i presidits per
l’alcalde i president del Consorci del Turó, Àngel Ros.

Zaragoza en un acte del Dia Internacional dels Monuments. © Defoto

Mayor Zaragoza va destacar que el que ha representat el turó i la Seu Vella
està en l’essència mateixa

de l’organització de les Nacions Unides, que és la pau.
Va recordar que, a més de la
Seu Vella, Lleida té una institució històrica, la Paeria, i va
remarcar que la Seu Vella “és
un símbol que té uns grans
valors per si mateix, arquitectònic, arqueològic i històric,
però sobretot simbòlic”. Per
la seva banda, l’alcalde de
Lleida, Àngel Ros, va posar
en relleu que “per a Lleida el
patrimoni cultural és un element de referència”.
Coincidint amb el Dia Internacional de Monuments
i Llocs Històrics, també
van donar el seu suport a
la candidatura de la Seu
Vella la Federació Catalana d’Associacions i clubs
Unesco i les escoles associades a UNESCO (RedPEA). •••

• Hi haurà un pàrquing gratuït per a més de 500 vehicles
Les obres d’urbanització de l’avinguda
Estudi General del barri de Cappont
que està duent a terme l’Ajuntament de
Lleida avancen a bon ritme. L’actuació
en aquest nou espai públic i de qualitat,
que s’està arranjant entre els carrers Pere
Cabrera i Jaume II de Cappont, comportarà una millora de l’accessibilitat, la
mobilitat i la seguretat, ja que es dissenya un espai agradable per als vianants,
donant continuïtat a l’avinguda actual.

Universitari de Cappont. La urbanització d’aquest tram de l’avinguda també
preveu la renovació dels serveis com
ara la xarxa d’aigua, de sanejament i
de reg, a més de l’enllumenat públic,
la col·locació de nou mobiliari urbà

(bancs, cadires, papereres i aparcabicis)
i la plantació de més d’una cinquantena
d’arbres de diferents espècies i plantes
arbustives en diversos parterres. El paviment serà de tres tons diferents i també
hi haurà carril bici.•••

Urbanisme

Espai públic de qualitat a l’Estudi General

Els treballs permetran habilitar darrere del campus de Cappont un nou
aparcament gratuït de 6.500 m2, amb
capacitat per a 260 vehicles –gràcies a
un conveni de col·laboració signat entre
la Paeria i la Universitat de Lleida–, que
s’afegiran a les places ja existents i formaran un dels pàrquings gratuïts més
grans de la ciutat, amb capacitat per a
més de 500 vehicles.
L’actuació també inclou l’arranjament
de la rampa d’accés a l’aparcament de
l’edifici del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera del Campus

La Paeria habilita a la cantonada amb Pere Cabrera un aparcament nou per a 260 vehicles. © S. C.
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