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FERNANDO GALINDO/DIARI D’ANDORRA

Art. La baronessa Thyssen inaugura el seu
museu a Andorra amb obres del XIX i el XX
Patrimoni. Denuncien el robatori d’una pila
d’aigua beneïda d’una església de la Ribagorça

POLÍTICA CULTURAL PATRIMONI

Any d’obres a la Seu Vella
Més de 2 milions d’euros fins al 2018 per a restauracions al claustre, el campanar i la Porta dels
Apòstols || Pla estratègic ‘Turó 2030’ per posar al dia els usos del monument
ITMAR FABREGAT

J.B.

❘ LLEIDA ❘ Tres anys després de l’última gran restauració a la Seu
Vella, les obres a la cara exterior del campanar que durant
el 2013 van ocultar la torre
amb una espectacular bastida, aquest 2017 tornarà a ser
un bon any per continuar amb
la rehabilitació del monument
més emblemàtic de Lleida. Si
els terminis i tràmits administratius es compleixen, durant
l’últim terç de l’any arrancaran
les obres d’impermeabilització
de les cobertes del claustre, les
de la segona i definitiva fase del
campanar (al templet superior)
i la restauració de la Porta dels
Apòstols. Així ho van anunciar
ahir el director general de Patrimoni de la Generalitat, Jusèp Boya, i l’alcalde de Lleida,
Àngel Ros, després de la reunió de la comissió executiva del
consorci del Turó, en la qual es
van aprovar els comptes per a
l’actual exercici (vegeu el desglossament). Així, les obres a les
cobertes i les voltes del claustre
comptaran amb un pressupost a
l’entorn del milió d’euros, amb
una aportació de 600.000 euros
de la Generalitat i una altra de
400.000 de l’Estat. Per a la Porta
dels Apòstols, una de les restauracions d’un element emblemàtic del monument, s’han previst
més de 600.000 euros per part
de la Generalitat. Un altre mig
milió es dedicarà a completar
la recuperació del templet superior del campanar, projecte
en el qual també es preveu la
reubicació de les campanes en
els finestrals, una reivindicació
impulsada des dels Amics de la
Seu Vella.
Durant aquest 2017, el consorci del Turó també tindrà feina de despatx. Ros va comentar
que es reescriurà la memòria
de la candidatura a Patrimoni
Mundial després de les últimes
recomanacions de la Unesco i
“posarem les bases per redactar el pla estratègic Turó 2030,
amb el qual es posaran al dia
els possibles usos culturals i lúdics del monument, així com
el procés de restauració, el pla
d’accessibilitat i la millora de la
museografia”.

Cobertes del claustre ■ Un espai habitualment ocult als ulls del visitant però molt castigat per les filtracions de l’aigua de pluja, que

afecten les voltes d’aquesta construcció. Per a la impermeabilització i el manteniment d’aquestes cobertes, s’ha previst un pressupost
a l’entorn del milió d’euros, amb aportacions de la Generalitat (600.000 euros) i de l’Estat (400.000).
LLEONARD DELSHAMS

Porta dels Apòstols ■ Element arquitectònic emblemàtic del mo-

nument, que fa anys que està pendent de restauració. Les obres
comptaran amb un pressupost de més de 600.000 euros.

DADES

Més de 86.000 visitants el 2016
i el pressupost creixerà un 5%

La notícia, a
Lleida Televisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

LLEONARD DELSHAMS

Templet del campanar ■ Fase final de la recuperació de la torre i
reubicació de l’espai de les campanes. Unes obres que comptaran
amb mig milió d’euros de la Generalitat.

■ El Turó de la Seu Vella va
rebre l’any passat un total de
86.830 visitants i usuaris, xifra que suposa gairebé un 4%
més que el 2015. L’alcalde i
president del consorci, Àngel Ros, va explicar que la
liquidació del pressupost del
2016 ha presentat un superàvit de 55.137 euros i que el
pressupost ordinari per a

l’actual 2017 –inversions de
restauració al marge– serà
de 773.200 euros, una xifra
que suposa un increment del
5,35% respecte a l’any passat. Ros va destacar la potenciació de les activitats per al
públic escolar i també general, com la nova programació a l’estiu del cicle musical
Concòrdia.

