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La Seu Vella, el monument més ben valorat de Catalunya
• Per votació popular guanya el concurs organitzat per les revistes ‘Descobrir’ i ‘Sàpiens’
El Turó de la Seu Vella ha estat escollit per
votació popular el monument favorit de
Catalunya, segons el concurs organitzat per
les revistes Descobrir i Sàpiens, amb el
suport de Catalunya Ràdio. L’emEl triomf
blemàtic element patrimonial
de Lleida s’ha imposat en la
dóna un
final a l’església romànica
nou impuls a la
de Sant Climent de Taüll
candidatura del turó
per 60.017 vots a 58.813.
com a Patrimoni
Amb aquest reconeixeMundial per la
ment, la candidatura del
UNESCO
Turó de la Seu Vella com a Patrimoni Mundial per la UNESCO
rep un gran estímul.
El monument lleidatà va aconseguir, en
les diverses fases del concurs, superar el
castell de Miravet i l’amfiteatre de Tarragona. En la primera fase es proposaven 10
monuments finalistes: l’amfiteatre romà de
Tarragona, el jaciment d’Empúries, l’església de Sant Climent de Taüll i el romànic de
la Vall de Boí, el monestir de Santes Creus,

L’emblemàtic monument de la Seu Vella. © H. S.

el conjunt monumental de Sant Pere de
Rodes, el castell de Miravet, el Palau de la
Música Catalana, el Turó de la Seu Vella de
Lleida, la Sagrada Família de Barcelona i el
call jueu de Girona. •••

Més informació:
Turó de la Seu Vella.
Tel. 973 23 06 53 turoseuvella.cat

Medi Ambient

Plantada d’arbres al bosc urbà de Cappont

• L’Ajuntament du a terme una ‘revolució verda’ amb l’increment d’un 30% de l’arbrat de la ciutat
blanc, el pi pinyoner, el lledoner, l’alzina i
Uns 125 nens i nenes i famílies de Lleida
l’ametller.
van protagonitzar la plantació popular d’arbres del primer bosc
Després d’aquesta acció
urbà de la ciutat, situat al
Els nens i
mediambiental, continuacostat de l’església de Sanles nenes van
ran els treballs a la zona,
ta Teresa de Jornet, al barri
plantar
pins blancs i
que consistiran en les
de Cappont, que s’ha ompinyoners, lledoners, obres a les voreres per a la
plert d’exemplars com el pi

alzines i ametllers

Uns 125 nens i nenes van participar en la plantada d’arbres. © Paeria

connexió dels serveis urbans, la instal·lació
de l’enllumenat públic dins del recinte i la
col·locació del mobiliari públic.
La plantada participativa va comptar
amb la col·laboració de la fundació Plant for
the Planet, una entitat d’àmbit internacional que treballa per frenar el canvi climàtic,
sensibilitzant els infants, i que prèviament
va organitzar uns tallers mediambientals a
l’escola Frederic Godàs.
L’Ajuntament està fent una veritable revolució verda a Lleida amb l’increment d’un
30% de l’arbrat de la ciutat, sota el concepte de bosc urbà, que a més té una filosofia de cicle tancat per mitjà de la mateixa
producció de plantes i arbres en els vivers
municipals. Cal recordar que la Paeria vol
iniciar enguany la creació dels quatre primers boscos urbans. A més del de Cappont,
té previst situar els altres tres al carrer del
Camp de Futbol de Magraners, a la plaça
dels Països Catalans, a Balàfia, i al costat del
futur Museu de la Ciència, a la Mariola. •••
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