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La parella que promociona la Seu
Vella pel món arriba a Lleida
hŶĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂƋƵĞƐƵŵĂĂƌŐƵŵĞŶƚƐƉĞƌƋƵğůĂhŶĞƐĐŽĂĐĂďŝ
ĚĞĐůĂƌĂŶƚWĂƚƌŝŵŽŶŝĚĞůĂ,ƵŵĂŶŝƚĂƚĞůĐŽŶũƵŶƚŵŽŶƵŵĞŶƚĂů
SANDRA CADALSO
ΛƐĂŶĚƌĂĐĂĚĂůƐŽ
Lleida

La Junta de l’Associació d’Amics
de la Seu Vella i el director del
consorci del Turo, Joan Baigol,
ǀĂŶĚŽŶĂƌĂŚŝƌůĂďĞŶǀŝŶŐƵĚĂŽĮcial a la psicòloga lleidatana Tanit
González i l’enginyer agrònom
barceloní Jordi Mercadé, parella
i socis de l’Associació Amics de la
Seu Vella que han estat viatjant
durant 18 mesos pel món, concretament per Sud-amèrica i el
ƐƵĚͲĞƐƚĂƐŝăƟĐ͘
Durant el seu viatge, González
ŝ DĞƌĐĂĚĠ ŚĂ ĂƉƌŽĮƚĂƚ ƉĞƌ ĨĞƌ
promoció de la Seu Vella pels més
ĚĞǀŝŶƚƉĂŢƐŽƐƋƵĞŚĂŶǀŝƐŝƚĂƚ͘WĞƌ
realitzar aquesta promoció del
ŵŽŶƵŵĞŶƚ ŵĠƐ ĞŵďůĞŵăƟĐ ĚĞ
la ciutat de Lleida, la parella porƚĂǀĂĚŝǀĞƌƐĞƐĨŽƚŽŐƌĂĮĞƐŝŵĂƚĞƌŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƟƵĚĞůŵŽŶƵŵĞŶƚƋƵĞ
anaven mostrant a persones que
es van trobar pel camí i van recollir les impressions que els ha cauƐĂƚ͘>͛ĞǆƉĞƌŝğŶĐŝĂƐ͛ŚĂƉůĂƐŵĂƚĞŶ
ƵŶĂĐŝŶƋƵĂŶƚĞŶĂĚ͛ĂƌƟĐůĞƐƋƵĞŚĂ
publicat cada quinze dies aquest
ĞĚŝƚŽƌŝĂů͘
dĂŶŝƚ'ŽŶǌĄůĞǌǀĂĞǆƉůŝĐĂƌƋƵĞ
“la majoria de gent ens ha dit que
vindran a veure la Seu Vella quan
puguin i la majoria coincidien que
ũĂ ŚĂƵƌŝĂ ĚĞ ƐĞƌ WĂƚƌŝŵŽŶŝ ĚĞ ůĂ
,ƵŵĂŶŝƚĂƚ͘͟ dĂŵďĠ ǀĂ ĐŽŵĞŶtar que el campanar és l’element
que més ha cridat l’atenció de les

ƉĞƌƐŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂĚĞƐ͘ ͞,Ă ĞƐtat molt bonic veure la Seu Vella
ĚĞƐ Ě͛ƵŶ ŵƵŶƚ Ě͛ƵůůƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ͕͟
ǀĂĂĨĞŐŝƌ͘
:ŽƌĚŝDĞƌĐĂĚĠƚĂŵďĠǀĂĞǆƉůŝcar que els ha sorprès molt algunes opinions de la gent respecte
Ă ůĂ ǀŝƐŝſ ĚĞ ůĂ ^ĞƵ sĞůůĂ͘ ͞YƵĂŶ
preguntaves sobre que semblava la Seu, t’esperaves ja certes
resposter però molts sorprenien
Ăŵď ĐŽƐĞƐ ƋƵĞ Ŷŝ ƵŶ ŵĂƚĞŝǆ ĞƐ
ƉŽƚƉĞŶƐĂƌ͘͟WĞƌĞǆĞŵƉůĞ͕DĞƌĐĂĚĠǀĂĞǆƉůŝĐĂƌƋƵĞĂůŐƵŶĞƐƉĞƌƐŽŶĞƐĞůƐŚŝǀĂŶĐŽŵĞŶƚĂƌƋƵĞĨĂůtaven zones verdes o que la zona
del pàrquing seria un bon lloc per
ũƵŐĂƌĂĨƵƚďŽů͕ĞŶƚƌĞĂůƚƌĞƐ͘
WĂƌĂůͼůĞůĂŵĞŶƚ͕ :ŽƌĚŝ DĞƌĐĂĚĠ
va destacar també la riquesa que
el viatge que els ha aportat personalment, sobretot “a obrir la mirada, no jutjar tant a la lleugera i
ĂƉƌĞŶĚƌĞĂĐŽŵƉĂƌƟƌ͘͟ƵƌĂŶƚůĂ
seva aventura, la parella va parƟĐŝƉĂƌĞŶƚĂƐƋƵĞƐĚĞǀŽůƵŶƚĂƌŝĂƚ
ĐŽŵ ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ Ăŵď Ğů ƉƌŽũĞĐƚĞ
ĚĞ ƉĂůůĂƐƐŽƐ Ě͛ŚŽƐƉŝƚĂůƐ Ă ůůĂƟna Amèrica o ajudar a demanar
almoina als monjos budistes de
DǇĂŶŵĂƌ͘
Durant el viatge, Tanit i Jordi
només ha viatjat amb una motǆŝůůĂĂů͛ĞƐƋƵĞŶĂŝĞƐĚĞƐƉůĂĕĂǀĞŶ
ĂŵďĂǀŝſĂůƐĚŝĨĞƌĞŶƚƐĐŽŶƟŶĞŶƚƐ͕
ƉĞƌž ǀĂŶ ĂĮƌŵĂƌ ƋƵĞ ƐŽďƌĞƚŽƚ
ǀĂŶ ƵƟůŝƚǌĂƌ Ğů ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ƉƷďůŝĐ͘
A més, per estalviar encara més
es van allotjar en establiments de
ďĂŝǆ ĐŽƐƚ͕ ĐŽŵ ĂůďĞƌŐƐ͖ ƚĞŵƉůĞƐ͕
ŽŶ ĚŽƌŵŝĞŶ ůŝƚĞƌĂůŵĞŶƚ Ă ƚĞƌƌĂ͖
ĞŶĐĂƐĞƐƉĂƌƟĐƵůĂƌƐƋƵĞƚƌŽďĂǀĞŶ

Un ‘mapping’ reproduirà
l’esplendor de la porta dels
Apòstols de la Seu Vella
La tecnologia del ŵĂƉƉŝŶŐ tamďĠ Ɛ͛ƵƟůŝƚǌĂƌă Ă ůĂ ^ĞƵ sĞůůĂ ĚĞ
Lleida per reproduir l’esplendor
de la porta dels Apòstols, una de
les més espectaculars del moŶƵŵĞŶƚ͘ ƋƵĞƐƚĂ ĠƐ ůĂ ŝŶƚĞŶĐŝſ
del Departament de Cultura i els
ƚğĐŶŝĐƐ ũĂ ĞƐƚĂŶ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚ ĚŝĨĞƌĞŶƚƐƉƌŽƉŽƐƚĞƐ͕ƐĞŐŽŶƐǀĂĞǆƉůŝcar el director del consorci del
dƵƌŽ͕ :ŽĂŶ ĂŝŐŽů͘ >Ă ƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſ
d’aquesta portalada és una de les

S’iniciaran les
obres de la
porta enguany
ŽďƌĞƐƋƵĞĐŽŵĞŶĕĂƌăĂƋƵĞƐƚĂŶǇ
Ăů͛ĂŶƟŐĂĐĂƚĞĚƌĂůĚĞ>ůĞŝĚĂ͕ƋƵĞ
ŽƉƚĂ Ă ƐĞƌ ĚĞĐůĂƌĂĚĂ WĂƚƌŝŵŽŶŝ
ĚĞ ůĂ ,ƵŵĂŶŝƚĂƚ͘ WƌĞŶĞŶƚ ĐŽŵ Ă

FOTO: N. García / Tanit González i Jordi Mercadé a la Seu Vella després de 18 mesos voltant pel món

a través de ĐŽƵĐŚƐƵƌĮŶŐʹƉĂƌƟĐƵlar que allotgen un viatger a casa
ƐĞǀĂ͘
Tant Tanit com Jordi recomanen el viatge, “és més barat del
que molta gent es pensa, a l’Índia
ƉĞƌ ĞǆĞŵƉůĞ ƚĞŶşĞŵ ƵŶ ƉƌĞƐƐƵpost d’un euro per dia i en un any
ŝŵŝŐŚĞŵŐĂƐƚĂƚϴ͘ϬϬϬĞƵƌŽƐĐĂĚĂƵŶ͘ŵĠƐ͕ůĂŐĞŶƚĠƐŵŽůƚŵĠƐ

ŽďĞƌƚĂĚĞůƋƵĞĞŶƐĐƌĞŝĞŵ͘͟
El president dels Amics de la
Seu Vella, Joan Ramon González,
ĞƐ ǀĂ ŵŽƐƚƌĂƌ ĂŚŝƌ ŵŽůƚ ƐĂƟƐĨĞƚ
ĚĞ ů͛ĞǆƉĞƌŝğŶĐŝĂ ĂǀĂůĂĚĂ ƉĞƌ ů͛ĂƐsociació i va considerar que “s’ha
ĐŽŵƉůĞƌƚ ů͛ŽďũĞĐƟƵ ĚĞ ƉŽƐĂƌ ƵŶ
granet de sorra més a la candidaƚƵƌĂĚĞWĂƚƌŝŵŽŶŝDƵŶĚŝĂů͘͟
dŽƚ ƉůĞŐĂƚ͕ ŝŶŝĐŝĂƟǀĞƐ ƋƵĞ ƐƵ-

men arguments perquè la Unesco
acabi atorgant aquesta declaració
ĂůĐŽŶũƵŶƚŵŽŶƵŵĞŶƚĂů͘ĂŝŐŽůǀĂ
ĞǆƉůŝĐĂƌ ƋƵĞ ĞůƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ ĚĞ
la candidatura estan preparant el
ĚŽƐƐŝĞƌĚĞĮŶŝƟƵƋƵĞĞƐƉƌĞƐĞŶƚĂƌăĂƋƵĞƐƚϮϬϭϳĂŵďů͛ŽďũĞĐƟƵĚĞ
superar la llista d’espera de l’estat
espanyol on es troba actualment i
ƉĂƐƐĂƌů͛ĞǆĂŵĞŶĚĞĮŶŝƟƵ͘

ĞǆĞŵƉůĞ ů͛ğǆŝƚ ĚĞů ŵĂƉƉŝŶŐ que
ƌĞƉƌŽĚƵĞŝǆĐŽŵĞƌĂĂů͛ĚĂƚDŝƚũĂna l’interior de l’església romànica
de Sant Climent de Taüll, a la Vall
ĚĞŽş͕ƵŶĐŽƉĂĐĂďĂĚĂůĂƌĞĨŽƌŵĂ
la porta dels Apòstols també tornarà als orígens a través d’aquesta
ƚğĐŶŝĐĂĚĞƉƌŽũĞĐĐŝſ͘
Els visitants podran veure la
ƉŽůŝĐƌŽŵŝĂ ĚĞ ůĂ ƉĞĚƌĂ Ăŝǆş ĐŽŵ
ĞůĞŵĞŶƚƐĚĞů͛ĞŶƚƌĂĚĂŐžƟĐĂƋƵĞ
ĂƌĂŶŽŚŝƐſŶ͕ĐŽŵůĞƐĮŐƵƌĞƐĚĞůƐ
apòstols que es van perdre durant
la Guerra Civil o la imatge de la
verge del Blau, que actualment es
ƚƌŽďĂĂůĂĐĂƚĞĚƌĂůŶŽǀĂĚĞ>ůĞŝĚĂ͘
:ŽĂŶ ĂŝŐŽů ǀĂ ĞǆƉůŝĐĂƌ ƋƵĞ Ğů
Centre de Restauració de Béns
Mobles de Catalunya està aca-

bant el projecte de restauració
de la porta dels Apòstols, que va
ser l’accés principal al conjunt caƚĞĚƌĂůŝĐŝƋƵĂŶůĂĨĂĕĂŶĂƌŽŵăŶŝĐĂ
ĚĞů ƚĞŵƉůĞ ǀĂ ƋƵĞĚĂƚ ƐĂĐƌŝĮĐĂĚĂ
Ăŵď ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ ĚĞů ĐůĂƵƐƚƌĞ͘
ƐĐĂůĐƵůĂƋƵĞůĞƐŽďƌĞƐĐŽŵĞŶĕĂƌĂŶĚĞƐƉƌĠƐĚĞů͛ĞƐƟƵŝƐ͛ĂůůĂƌŐĂƌĂŶ
ĚƵƌĂŶƚϴŽϵŵĞƐŽƐ͘hŶĐŽƉĮŶĂlitzades és quan es planteja poder
ŝŶƐƚĂůͼůĂƌĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞŵĂƉƉŝŶŐ i
establir un programa de projecĐŝŽŶƐĞƐƚĂďůĞ͘ůĚŝƌĞĐƚŽƌĚĞůĐŽŶsorci va admetre que en aquest
ĐĂƐŚŝŚĂƵŶĂĐŽŵƉůĞǆŝƚĂƚƚğĐŶŝĐĂ
ĂĨĞŐŝĚĂƉĞƌƋƵğĞůƐŝƐƚĞŵĂƐ͛ŚĂĚĞ
ĐŽůͼůŽĐĂƌ Ă ů͛ĞǆƚĞƌŝŽƌ ŝ ƐĞŶƐĞ ƋƵĞ
ƟŶŐƵŝ ŐĂŝƌĞ ŝŵƉĂĐƚĞ ǀŝƐƵĂů ƉĞƌž
va assegurar que ja hi ha diverses

empreses que han presentat proƉŽƐƚĞƐ͘
dĂŵďĠƐ͛ĞƐƚăĂĐĂďĂŶƚĚ͛ƵůƟŵĂƌ
el projecte de rehabilitació de les
ĐŽďĞƌƚĞƐĚĞůĐůĂƵƐƚƌĞƉĞƌĞǀŝƚĂƌĮůƚƌĂĐŝŽŶƐĚ͛ĂŝŐƵĂ͘>͛ĂĐƚƵĂĐŝſƚĂŵďĠ
comportarà arranjar part del treďŽů ŝ ƌĞĨŽƌĕĂƌ ƵŶ ĚĞůƐ ƉŝůĂƌƐ ƋƵĞ
Ɛ͛ŚĂŵŽŐƵƚ͘WĞůƋƵĞĨĂĂůĐĂŵƉĂŶĂƌ͕ĞŶĂƋƵĞƐƚĂƐĞŐŽŶĂĨĂƐĞƐĞ͛Ŷ
restaurarà la part superior i els
ƉŝƐŽƐ ŝŶƚĞƌŝŽƌƐ͘ Ŷ ŐůŽďĂů͕ ĂƋƵĞƐtes intervencions comptaran amb
ƵŶĂ ŝŶǀĞƌƐŝſ Ě͛ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚ
ϭ͘ϳϱϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽƐ͘
WĂƌĂůͼůĞůĂŵĞŶƚ͕ůĂWĂĞƌŝĂŚĂŝŶŝciat el procés per arranjar i consolidar les muralles del turó de la
^ĞƵsĞůůĂ͘

