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Nou pas per a la candidatura de la Seu Vella
•Presentada la sol·licitud del Turó perquè opti a ser inscrita en la llista de la UNESCO

L

a Generalitat de Catalunya ha notificat formalment a l’Ajuntament de
Lleida i al Consorci del Turó de la Seu
Vella que ha presentat oficialment la candidatura del Turó de la Seu Vella a l’òrgan
competent de l’Administració General de
l’Estat perquè sigui inscrita en la llista indicativa del Patrimoni Mundial de la UNESCO.
El Govern català ha tingut en compte les
peticions de l’Ajuntament de Lleida i del
Turó de la Seu Vella perquè sigui proposat
per ser considerat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. A més, ha considerat els
informes tècnics que consten en l’expedient i l’informe favorable del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Català de 27 de
maig de 2014.

Activitat “La lluna al claustre” a la Seu Vella, que té una gran acceptació. © Paeria

“Aquesta nova passa ens encoratja a
continuar treballant intensament per visibilitzar la candidatura i donar a conèixer
Amb aquesta petició d’inscripció de conarreu la joia patrimonial lleidatana”,
junt monumental de la Seu Vella a la
va destacar l’alcalde de Lleida.
llista estatal “es fa un pas estraDesprés d’aquest pas, l’Estègic i molt important en el
tat haurà d’escollir quines
camí que tota la ciutat, amb
S’han presentat
candidatures presenta a la
l’Ajuntament de Lleida i el
13.000 firmes
UNESCO.
Consorci del Turó com a reen suport de la
presentants, ha emprès per
candidatura
A primers de juny es va
aconseguir que el conjunt
presentar el dossier definitiu
patrimonial de la Seu Vella
que es va enviar a Madrid en deassoleixi el reconeixement munfensa de la candidatura, que ha estat
dial que tots desitgem”, va destacar
validat amb immediatesa per la Generalil’alcalde de Lleida i president del Consorci
tat. En aquest document es reforçaven i midel Turó, Àngel Ros.

lloraven diferents aspectes del document
“Paisatge de memòria, fita documental, buit
urbà” amb què Lleida aspira a assolir el màxim reconeixement patrimonial per al conjunt del Turó.
Recentment s’han presentat les 13.000
firmes recollides pels Amics de la Seu Vella
entre els anys 2007 i 2013 en suport de la
candidatura. •••
Més informació:
Consorci del Turó
de la Seu vella
Tel. 973 23 06 53

Autobusos

L’autobús urbà guanya usuaris
•Creixement continu de viatgers en la xarxa de busos durant tot l’any 2015

L

la ciutat i la confiança dels ciutadans i les
ciutadanes en els diferents canvis que s’hi
ha anat fent fins a adaptar-se al màxim
a les seves necessitats. Recentment s’ha
adaptat el recorregut de L-11 per accedir
a la zona del barri de Pardinyes propera
a l’antic Recorrido i el Parc de la Mitjana i
s’ha ampliat el recorregut de la línia 6 fins
a arribar a Vila Montcada.

a xarxa d’autobusos municipals consolida el seu continu augment d’usuaris i ha guanyat 420.660 viatgers en
un any, fet que suposa un increment global d’un 11,74% des que l’1 de setembre
de 2014 es va posar en marxa la remodelació de les línies de bus. Durant el mes
d’agost l’augment ha estat especialment
destacable amb prop d’un 20% més de
viatgers.
El creixement del nombre de viatgers
ha estat continu durant tot l’any 2015, un
fet que indica l’elevat grau d’acceptació
de les noves rutes de transport públic de

La línia 11 porta al Centre Històric. © Paeria

Cal destacar que durant el primer semestre han utilitzat els autobusos de
Lleida 3.171.856 persones. En el mateix
període de l’any passat els van utilitzar
2.874.290 usuaris. •••
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