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La Seu Vella amplia un 30% les
seues activitats de primavera

Taller familiar
de dansa amb
Àngels Margarit

El cicle ‘Concòrdia’, al juliol, amb 5 concerts en un nou Festival de Música d’Estiu
AMADO FORROLLA

R. BANYERES

❘ LLEIDA ❘ El Consorci del Turó de
la Seu Vella té la intenció d’incrementar un 30% les activitats
de primavera i estiu, va anunciar ahir l’alcalde de Lleida i
president del Consorci, Àngel
Ros. Tot i que encara no es va
detallar el programa complet,
sí que va anunciar que el cicle
Concòrdia passarà a oferir cinc
actuacions durant el mes de juliol –i no al setembre, com fins
ara–, emmarcades en un nou
Festival de Música d’Estiu. Va
ser un dels projectes que es van
posar sobre la taula en la reunió del Consell Cívic i Social
del Consorci del Turó de la Seu
Vella, en la qual també es va
recordar que el 2016 el monument va rebre 86.830 persones,
un 3,95% més que les 83.528
de l’any passat. Entre les visites de turistes estrangers es va
detectar un increment de nacionalitats poc habituals al Turó,
com holandesos, neozelandesos
o russos. Així mateix, Ros va
recordar que aquest any està
prevista la restauració de la porta dels Apòstols, la segona fase
del campanar i la primera i la
segona fases de les cobertes del
claustre, per un valor d’uns 1,6
milions d’euros. En aquest sentit, el director el Consorci, Joan
Baigol, va assenyalar que s’han
redactat els projectes pertinents
i que tots estan pendents d’apro-

❘ LLEIDA ❘ La Llotja de Lleida
acollirà el proper 19 de març,
a les 11.30 hores, un taller
familiar basat en l’espectacle
de dansa Capricis d’Àngels
Margarit, Cia. Mudances.
Es tracta d’un taller familiar que naix a partir de l’espectacle que la nova directora del Mercat de les Flors de
Barcelona i premi Nacional
de Dansa, Àngels Margarit,
atansarà al teatre lleidatà
el mateix 19 de maig a les
19.00 h. És gratuït, però és
necessària la inscripció prèvia al web del teatre, www.
teatredelallotja.cat.
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Noves
exposicions
a la Panera
La reunió del Consell Cívic i Social es va fer ahir a la Casa de la Volta de la Seu Vella.

vació per procedir posteriorment a la licitació aquest 2017.
Respecte al pressupost d’aquest
any, el van xifrar en 710.000
euros.
La notícia,
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

La cursa a Patrimoni Mundial
■ Excepcionalitat, singuralitat i internacionalitat són els
aspectes en els quals s’ha de
centrar la revisió de la memòria per a la candidatura
del conjunt del Turó de la Seu
Vella a Patrimoni Mundial, el
dossier definitiu del qual s’ha
d’entregar aquest any. Així
ho van explicar Ros, Baigol

i el president de l’Associació
d’Amics de la Seu Vella, Joan Ramon González. “Són
les recomanacions que ens
ha fet arribar la Unesco per
posar en relleu el nostre patrimoni”, van explicar. Actualment, el monument es
troba a la Llista Indicativa
de la Unesco.

❘ LLEIDA ❘ El Centre d’Art la
Panera de Lleida inaugurarà avui (19.00 h) l’exposició
dels resultats dels treballs de
les beques de creació promogudes conjuntament per
la mateixa Panera i el Centre d’Art i Natura (CAN)
de Farrera, guanyades pels
artistes Martín Llavaneras
(Lleida, 1983) i Eulàlia Valldosera (Vilafranca del Penedès, 1963). Porten per títol
Humus recalls curvatures i
Plastic mantra, respectivament. Podran visitar-se fins
al pròxim 30 d’abril.

