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PATRIMONI INCIDÈNCIES

LA BORDETA

Despreniments de pedres en un
tram de muralla de la Seu Vella

Sondeig per a la
propera acció
antiokupacions

Just a sota de la Llengua de Serp i al costat d’un camí per a vianants || Tècnics
revisaran la zona per determinar-ne la magnitud i les accions que caldrà prendre
S. E.

❘ LLEIDA ❘ Un tram de la muralla
del Turó de la Seu Vella va patir
a finals de la setmana passada
despreniments de pedres d’una
mida considerable. Aquest punt
de la muralla es troba a la dreta
de la Porta del Lleó, just a sota
de la Llengua de Serp i al costat d’un camí per a vianants pel
qual és habitual el pas de persones que fan esport o passegen
gossos, per exemple. A simple
vista es pot observar l’estat de
deteriorament de la paret, en
la qual s’aprecia una gran esquerda i pedres mig despreses.
El director del consorci del
Turó de la Seu Vella, Joan Baigol, va dir no tenir constància
del despreniment, però va reconèixer que es tracta d’un punt
de la muralla “que té pedres
una mica delicades”. Va explicar que cada setmana revisen
l’estat general de la muralla,
però a l’haver caigut les pedres
divendres i ahir estar tancat el
monument no havien apreciat la
incidència. En tot cas, va apuntar que ja ho han comunicat als
tècnics, que comprovaran la
magnitud del despreniment i
determinaran les accions que
són necessàries. Baigol va indicar que van encarregar també
la neteja d’una pintada que van
descobrir a l’entorn d’aquesta
zona.
Per la seua part, el president
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de l’Associació d’Amics de la
Seu Vella, Joan Ramon González, va apuntar que el tram
en el qual s’han produït despreniments no era a priori el
més preocupant del conjunt monumental. Va assenyalar que
l’arc del pont llevadís es troba
en pitjor estat des de fa temps,
encara que va apuntar la necessitat de revisar la zona de
la muralla de la qual sí que han
caigut pedres per si requereix
ara una actuació més urgent. De
fet, considera que cada any es

REHABILITACIÓ

PAERIA

Actualment hi ha previstos
dos projectes de
rehabilitació, però
cap en aquest punt
podria rehabilitar algun tram
per evitar aquestes situacions.
En aquest sentit, el director
del consorci va anunciar que
ben aviat s’iniciarà una petita
actuació de rehabilitació de la
zona del baluard de Louvigny
i va afegir que hi ha prevista
obra de més envergadura a les
muralles de la zona nord-oest
del Turó, les que miren cap a
Camp de Mart i Sant Martí. No
obstant, aquesta última encara
es troba en fase de projecte, va
assenyalar.

❘ LLEIDA ❘ L’associació veïnal de
la Bordeta preveu organitzar
en breu una nova acció per
exigir a les administracions
mesures efectives contra les
okupacions il·legals. Així, estudien celebrar una tercera
manifestació que acabaria a
la Paeria, va explicar ahir la
seua presidenta, Mari Carmen Guerrero. D’altra banda, un grup de persones del
col·lectiu okupa vinculades a
la casa La Chispa, de la partida d’Alpicat, van irrompre
ahir en diverses oficines
d’institucions i immobiliàries per protestar contra el
sistema capitalista. Avui jutgen dos persones per haver
usurpat La Chispa.

Propostes per
descobrir la
naturalesa

El tram de muralla de la Seu d’on han caigut grans pedres.
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❘ LLEIDA ❘ L’àrea d’Urbanisme
de la Paeria impulsa aquest
març el programa d’ecoactivitats, una vintena de propostes per descobrir la naturalesa i el territori. El bosc
urbà de Cappont, tallers per
a petits naturalistes durant
la Setmana Santa, un passeig nocturn pel parc de la
Mitjana al juliol, una visita
a les instal·lacions on es gestionen els residus municipals
o un curs sobre els insectes
de Lleida són algunes de
les propostes d’aquest any.
Durant el 2016, al voltant
de 1.900 persones van participar en aquest programa
d’activitats.

PROGRAMA

Subministrament
de llet per a nens
de fins a 3 anys

Una cadena d’erugues de processionària ahir al Turó.

Operaris talaven ahir un arbre a l’accés a la Seu Vella.

Erugues de processionària i tala d’un arbre per precaució
■ Tècnics de jardineria van
talar ahir un arbre situat al
costat de les escales d’accés
al conjunt de la Seu Vella des
de Sant Martí. El director del
consorci del Turó, Joan Baigol, va explicar que una de les
branques d’aquest arbre esta-

va morta i van preferir talar-lo
sencer per precaució, ja que la
branca es trobava just a sobre
de les escales. Va afegir que
van talar, a més, dos branques
d’un altre arbre de la mateixa
zona, que afectaven també el
pas de persones.

D’altra banda, ahir es podia
apreciar al Turó de la Seu Vella una llarga cadena d’erugues de processionària. Al
parc de Santa Cecília, que és
on hi ha més concentració de
pins, hi ha instal·lades trampes en alguns troncs que teò-

ricament havien de servir per
evitar que les erugues arribin
a terra. Tanmateix, moltes
aconsegueixen “escapar-se”,
va indicar Baigol, i va afegir
que quan les detecten avisen
els tècnics de jardineria perquè les retirin.

❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament de Lleida ha tret a concurs el subministrament de llet maternitzada per a les famílies inclosa en el programa municipal
maternoinfantil. L’import de
licitació és de quinze mil euros, IVA inclòs, i el contracte té una durada prevista de
quatre mesos (fins al mes de
juny). El termini per presentar ofertes finalitza el dia 13
vinent.
Aquest programa atén
nens de fins a tres anys amb
l’objectiu de detectar possibles situacions de risc sociosanitari, proporcionar
aliments i impartir educació
sanitària als pares.

