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Tancament parcial per obres
del claustre de la Seu Vella
A l’estiu, quan es preveu iniciar la millora de la coberta, que
durarà nou mesos || Mentre durin, les visites estaran limitades
ESTELA BUSOMS/ACN

El Dipòsit de l’Aigua és un dels principals atractius.

Onze mil visites al Museu
de l’Aigua de Lleida
❘ LLEIDA ❘ El Museu de l’Aigua de Lleida va rebre un
total d’11.031 visitants durant l’any passat entre les
cinc seus distribuïdes per la
ciutat. El principal atractiu
d’aquest equipament és el
Dipòsit del Pla de l’Aigua, un
gran dipòsit d’aigua construït al segle XVIII sota la plaça
del Dipòsit, que es troba en
desús però molt ben conservat. Va rebre un total 5.942
visites, per les 3.646 que va
tenir l’antic campament de
La Canadenca, vestigi de

la construcció del Canal de
Seròs fa un segle i que també acull una col·lecció amb
1.600 ampolles d’aigua de
tot el món. Completen el
museu les adoberies medievals de rambla Ferran, els
Pous de Gel de la Seu Vella
i el Molí de Sant Anastasi, a
la Bordeta. La tinenta d’alcalde Montse Parra va destacar que el museu “mostra
l’íntima relació de la ciutat
amb l’aigua en múltiples
vessants”. El museu ofereix
diversos tallers.

Vista del claustre de la Seu Vella, la coberta del qual es renovarà durant aquest any.
E. H./ACN

CRISI MIGRATÒRIA

Munté defensa l’actuació del
Govern amb els refugiats
Per les crítiques durant el concert solidari
❘ BARCELONA ❘ La consellera de
Presidència, Neus Munté, va
assegurar ahir que el Govern
“fa molt temps que treballa
braç a braç” amb els ajuntaments de Catalunya per
acollir persones refugiades.
La consellera va lamentar la
“demagògia” durant el concert solidari de dissabte al
Palau Sant Jordi, en resposta
a les crítiques del periodista

Jordi Évole, que va criticar
durant l’acte la “incapacitat
política per resoldre aquest
problema” i va acusar els
dirigents de refugiar-se en
la falta de competències.
Va recordar que davant la
disposició de la Generalitat
de Catalunya a acollir fins a
4.500 refugiats, només han
rebut la “resposta negativa”
per part de l’Estat.

❘ LLEIDA ❘ El 2017 serà un any important per a la Seu Vella, que
abordarà tres obres d’envergadura com són la rehabilitació
de les cobertes del claustre, la
restauració de la Porta dels
Apòstols i la segona fase de la
recuperació del campanar, que
se centrarà en la part interior.
Segons va explicar el director del Consorci, Joan Baigol,
l’obra del claustre, que també
inclou el reforç d’un pilar, és
molt important per eliminar
el problema actual amb les filtracions d’aigua, però comportarà restriccions en les visites
mentre durin les obres, uns nou
mesos. “La idea és mantenir-lo
obert per obres, encara que no
podrà ser sempre, perquè s’ha
d’instal·lar bastides i respec-

El senyor

Antonio Cabó Torà
Vidu de Carme Pons Macià
Ha mort cristianament el dia 12 de febrer del 2017, als 87 anys.
(A.C.S.)
El seus fills, Jesús i Esther; néts, Roger i Ares; germans, Benjamín (†), Pepe
(†), Juan, Mari Carmen, Lola, Mari i Marisol; cunyats, nebots i família tota.
Assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una
oració per l’etern descans de la seva ànima. La cerimònia religiosa tindrà
lloc avui dilluns, dia 13, a les 17.30 hores, al Santuari de Santa Teresina.

DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 7.

Lleida, 13 de febrer del 2016

tar la seguretat a la zona en la
qual es treballa. Però la idea és
que els visitants puguin fer-se
almenys una idea de com és”,
va assenyalar Baigol.
Ara s’ultimen els projectes
de les tres obres, que després
hauran d’aprovar-se i licitar-se,
de manera que es confia a poder iniciar-les com a molt tard
a finals d’estiu. El pressupost
de les actuacions s’atansa als
1,7 milions, dels quals 400.000
euros ja estan compromesos

TRES OBRES

Aquest any està previst
actuar a la coberta del
claustre, el campanar i
la Porta dels Apòstols

per l’Estat i la resta procediran
de la Generalitat.
Tan bon punt estigui enllestida la restauració de la
Porta dels Apòstols, Baigol va
apuntar que es plantejarà la
idea d’utilitzar la tecnologia
del mapping per reproduir-ne
l’esplendor original amb les figures dels apòstols i la policromia de la pedra, com s’ha fet a
Sant Climent de Taüll.
No obstant, el projecte es
troba encara en una fase molt
inicial i no hi ha un disseny
previst ni s’ha calculat quant
costarà, encara que ja hi ha
empreses interessades. Mentre durin les obres, la porta
es taparà perquè treballin els
restauradors i es deixarà per
fora un vinil o similar que en
reproduirà la imatge.

