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Pas endavant de la candidatura de la Seu Vella
• Entra en la llista indicativa de l’Estat per UNESCO
La candidatura del Turó de la Seu Vella ha
entrat en la llista indicativa de l’Estat per
UNESCO perquè el conjunt monumental
pugui ser declarat Patrimoni Mundial.
El Ministeri de Cultura ha comunicat a
principis d’octubre les quatre candidatures que han entrat en la llista indicativa de
monuments, entre les quals figura el Turó
de la Seu Vella, que romandran durant un
any en aquesta relació indicativa abans de
competir a París per ser Patrimoni Mundial. La decisió es va prendre en la reunió del
Consell de Patrimoni Històric.
Setmanes abans, l’alcalde de Lleida i
president del Consorci del Turó, Àngel
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Dos miradors nous i una plaça al Secà
•Amb vistes panoràmiques sobre la ciutat de Lleida i la Seu Vella

Un dels miradors i la Seu Vella al fons. © Paeria

molt utilitzat pels veïns i les veïnes del
La Paeria ha construït dos nous miradors
barri. Els jocs infantils existents es
amb vistes panoràmiques sobre
van desmuntat perquè s’haLleida i la Seu Vella, situats al
vien desgastat amb el pas
Secà de Sant Pere. Les obres
Els veïns i les
del temps. L’enjardinament
han consistit en una esbrosveïnes podran
ha consistit en la plantasada de la zona, l’anivellagaudir de la
ció de prop d’una desena
ment i la col·locació de tanreformada plaça
d’arbres, la col·locació de
ques de fusta.
Germans Queralt jardineres amb plantes arbustives i l’arranjament de l’esA més, s’ha portat a terme la
pai públic amb sauló. També s’han
urbanització i l’enjardinament de la
canviat els bancs. •••
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