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❘ LLEIDA ❘ La restauració en un ta-
ller d’Alemanya de la campa-
na Mònica torna a retardar-se.
Aquesta campana del segle XV
de la SeuVella, que presenta una
esquerda que amenaça amb la
seua supervivència, ha estat des
de principis de maig exposada a
la capella de Sant Pere Màrtir
del claustre per animar els visi-
tants i tots els lleidatans a apor-
tar donacions econòmiques per

a la seua restauració. I com que
el ritme de donacions no és tan
pròsper com s’esperava, els im-
pulsors d’aquesta iniciativa, l’as-
sociacióAmics de la SeuVella
(amb el suport del Turó de la
Seu), ha volgut donar exemple
i ahir va aportar 6.000 euros per
a la causa. El compte corrent
obert l’any passat pelsAmics al
Banc Sabadell (ES97-0081-
0091-5300-0165-2469) comp-

Amics de la Seu
Vella donen per a
‘Mònica’6.000 €

PATRIMONICAMPANYA

Amics de la Seu Vella i el director del Turó, ahir amb el taló al costat de la campana ‘Mònica’ al claustre.
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tava fins ara amb uns 5.000 eu-
ros, però la majoria es van gas-
tar en la baixada de la campana
de dalt de la torre de la SeuVe-
lla.Amb aquesta nova donació,

ja es disposa de l’import neces-
sari per al trasllat de la campa-
na a un taller especialitzat aAle-
manya per a la seua restauració,
encara que el viatge es retarda-
rà almenys fins al pròxim mes
de gener. El president delsAmics,
Joan Ramon González, va ex-
plicar que“estem acabant de re-
dactar l’estudi històric del con-
junt de campanes de la torre i el
projecte per a la seua reubica-
ció al lloc original que ocupaven
abans dels anys setanta els fines-
trals, deixant lliures els espais
interiors, que així podrien ser
visitables”.Aquesta operació es-
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Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

tà pressupostada en més de
60.000 euros, motiu pel qual la
campanya de donacions segui-
rà en marxa. Quan la comissió
de Patrimoni aprovi abans de fi-
nal d’any aquest projecte i doni
llum verda al viatge deMònica,
aquesta es traslladarà al taller
d’Alemanya.

Nou retard en la restauració d’aquesta
campana del XV || Almenys fins al gener

Novel·la negra ambientada a Lleida deMarc Fontanillas
❘ LLEIDA ❘ El lleidatà Marc Fontanillas va presentar ahir a la Bibli-
oteca Pública la novel·la Palabra de un extraño, amb què tanca
una trilogia policíaca lleidatana iniciada el 2012 amb La ob-
sesión nunca duerme i seguida l’any passat de Señales de humo.

Cicle de cine infantil en català en set localitats de Lleida

❘ LLEIDA ❘ Les sales de cine d’Agramunt, Bellpuig, la Seu,Tàrrega,
Tremp,Vielha i Funatic de Lleida acolliran des d’aquest cap de set-
mana l’edició de tardor del cicle CINC de cine infantil doblat al
català, amb 27 pel·lícules en diferents sessions.
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