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Nova guia per descobrir la ciutat
• L’obra proposa 10 rutes turístiques per donar a conèixer
Lleida i el seu entorn
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La nova “Guia de Lleida. Una gran ciutat
tota per descobrir”, editada pel Centre
d’Art d’Època Moderna (CAEM) de la UdL,
proposa 10 rutes turístiques adreçades als
turistes i també perquè els lleidatans redescobreixin la seva ciutat i el seu entorn.
La publicació inclou referències culturals,
patrimonials, comercials i d’allotjaments i
també llegendes i tradicions.

El director de la guia, el catedràtic d’Història de l’Art Ximo Company, va explicar
que Lleida tenia fins ara petites guies,
però no una de tan completa com aquesta
nova, delicadament redactada i amb prop
d’un miler de fotografies d’autor i de gran
qualitat, com també fitxes addicionals sobre indrets i edificis singulars recomanats
per visitar. L’obra té unes 300 pàgines.•••

Economia

Lleida renova com a Ciutat de la Ciència

• Per les seves avançades infraestructures de fort component científic, tecnològic i innovador
El Ministeri d’Economia i Competitivitat
ha renovat el nomenament de Lleida com
a “Ciutat de la Ciència i la Innovació” en
l’apartat de municipis de més de 100.000
habitants. El paer en cap, Àngel Ros, va
rebre la felicitació de la directora general
d’Innovació i Competitivitat, Mª Luisa Castaño, en què li va donar l’enhorabona pel
reconeixement obtingut en renovar la dis-
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tinció per als tres pròxims anys. El títol de
“Ciutat de la Ciència i la Innovació” té la finalitat de reconèixer les ciutats líders en la
creació d’avantatges competitius gràcies
a la conjunció del capital intel·lectual i del
coneixement dels seus recursos humans
amb avançades infraestructures locals de
fort component científic, tecnològic i innovador. •••

