
La parella que promociona la Seu 
Vella pel món arriba a Lleida

La Junta de l’Associació d’Amics 
de la Seu Vella i el director del 
consorci del Turo, Joan Baigol, 

-
cial a la psicòloga lleidatana Tanit 
González i l’enginyer agrònom 
barceloní Jordi Mercadé, parella 
i socis de l’Associació Amics de la 
Seu Vella que han estat viatjant 
durant 18 mesos pel món, con-
cretament per Sud-amèrica i el 

Durant el seu viatge, González 

promoció de la Seu Vella pels més 

realitzar aquesta promoció del 

la ciutat de Lleida, la parella por-
-

anaven mostrant a persones que 
es van trobar pel camí i van reco-
llir les impressions que els ha cau-

publicat cada quinze dies aquest 

“la majoria de gent ens ha dit que 
vindran a veure la Seu Vella quan 
puguin i la majoria coincidien que 

-
tar que el campanar és l’element 
que més ha cridat l’atenció de les 

-
tat molt bonic veure la Seu Vella 

-
car que els ha sorprès molt algu-
nes opinions de la gent respecte 

preguntaves sobre que sembla-
va la Seu, t’esperaves ja certes 
resposter però molts sorprenien 

-
-
-

taven zones verdes o que la zona 
del pàrquing seria un bon lloc per 

va destacar també la riquesa que 
el viatge que els ha aportat perso-
nalment, sobretot “a obrir la mi-
rada, no jutjar tant a la lleugera i 

seva aventura, la parella va par-

-
na Amèrica o ajudar a demanar 
almoina als monjos budistes de 

Durant el viatge, Tanit i Jordi 
només ha viatjat amb una mot-

A més, per estalviar encara més 
es van allotjar en establiments de 
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a través de -
lar que allotgen un viatger a casa 

Tant Tanit com Jordi recoma-
nen el viatge, “és més barat del 
que molta gent es pensa, a l’Índia 

-
post d’un euro per dia i en un any 

-

El president dels Amics de la 
Seu Vella, Joan Ramon González, 

-
sociació i va considerar que “s’ha 

granet de sorra més a la candida-

-

men arguments perquè la Unesco 
acabi atorgant aquesta declaració 

la candidatura estan preparant el 
-

superar la llista d’espera de l’estat 
espanyol on es troba actualment i 
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La tecnologia del  tam-

Lleida per reproduir l’esplendor 
de la porta dels Apòstols, una de 
les més espectaculars del mo-

del Departament de Cultura i els 
-
-

car el director del consorci del 

d’aquesta portalada és una de les 

Un ‘mapping’ reproduirà 
l’esplendor de la porta dels 
Apòstols de la Seu Vella 

S’iniciaran les 
obres de la 

porta enguany

 que 
-

na l’interior de l’església romànica 
de Sant Climent de Taüll, a la Vall 

la porta dels Apòstols també tor-
narà als orígens a través d’aquesta 

Els visitants podran veure la 

apòstols que es van perdre durant 
la Guerra Civil o la imatge de la 
verge del Blau, que actualment es 

Centre de Restauració de Béns 
Mobles de Catalunya està aca-

bant el projecte de restauració 
de la porta dels Apòstols, que va 
ser l’accés principal al conjunt ca-

-

-
litzades és quan es planteja poder 

 i 
establir un programa de projec-

-
sorci va admetre que en aquest 

va assegurar que ja hi ha diverses 

empreses que han presentat pro-

el projecte de rehabilitació de les 
-

comportarà arranjar part del tre-

-

restaurarà la part superior i els 
-

tes intervencions comptaran amb 

-
ciat el procés per arranjar i con-
solidar les muralles del turó de la 


