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La Seu Vella reviurà els dies
com a presó a la Guerra Civil

Santiago Segura
porta a Hollywood
el cine espanyol

Diumenge vinent amb una jornada lúdica per celebrar el Dia del Monument
A. SISCART

A. SISCART

❘ LLEIDA ❘ Més de 80 anys després,
la Seu Vella es convertirà de
nou diumenge vinent en una
presó per reviure aquest capítol
de la història del temple, que
es va prolongar des del final
de la Guerra Civil el 1939 fins
al 1941. Aquesta és la principal activitat de la 33 edició del
Dia de la Seu Vella, que servirà
també per reivindicar la candidatura del monument com a patrimoni mundial de la Unesco.
“Volem mantenir fresca la petició”, va dir ahir Joan-Ramon
González, president de l’associació Amics de la Seu Vella,
ens que organitza la jornada.
A més de la recreació històrica,
la jornada comptarà amb multitud d’activitats lúdiques i per a
tots els públics durant el matí,
totes gratuïtes, amb una exhibició de gimnàstica inclusiva del
club Fedac de Lleida, un taller
i la seua posterior demostració
de ball country i una sessió de
danses tradicionals sud-americanes a càrrec de l’associació
Juventud Latina de la ciutat,
com a principals novetats. Així mateix, se celebraran les ja
tradicionals activitats de cada
any, com el taller de papiroflèxia aeroespacial, la trobada de
col·leccionistes, el mercat Seuvellamania o les visites guiades
especials al temple, entre moltes altres.
El dia abans, el dissabte 26,
hi ha prevista la gala de lliurament de premis. Aquest any
l’associació distingirà l’artista i
restaurador Josep Antoni Ferrer, els impulsors de la trobada
de dibuixants USk Catalunya
a Lleida, Joan i Jordi Mestre,
i l’entitat lleidatana Fecoll. A
més, a partir de dilluns es preveuen diferents xarrades acadèmiques prèvies.

❘ LOS ANGELES ❘ Santiago Segura
va ser l’encarregat d’inaugurar divendres a Los Angeles
la Recent Spanish Cinema,
una mostra que cada any porta a Hollywood el més destacat del cine espanyol i que
aquest cop celebra 25 anys.
Segura va presentar la seua
última pel·lícula Padre no
hay más que uno, la més taquillera del 2019 a Espanya.

PATRIMONI

Recuperen 100
àmfores espoliades
de Formentera
❘ PALMA ❘ La Guàrdia Civil ha
recuperat més de 100 peces
històriques espoliades de jaciments subaquàtics de Formentera. En el marc de l’anomenada operació Testaccio,
els agents van decomissar
més de 100 àmfores, de les
quals més de 40 es troben
completes. Totes les peces
són de procedència romana
i fenícia i podrien datar-se
entre els segles I i II aC.
Membres de l’associació Amics de la Seu Vella i del Consorci, ahir a la presentació de la jornada.

NOVETATS

Som de l’Oest
z Taller (10.00) i demostració
de country (11.00), a càrrec de
Teresa Parisi, del Grup Lleida
Country. Terrassa Castell del Rei.

Es ballava... i es balla!
z Exhibició de danses tradicionals (12.30) a càrrec de l’associació Juventud Latina. Pati Castell del Rei.

‘Mens sana in corpore sano’
z Taller (11.00 h) i exhibició
(13.00 h) de dansa inclusiva del
club Fedac lleidatà. Nau del
Castell del Rei.

La campana Mònica viatjarà per fi
a Alemanya quatre anys després
n Després de quatre anys
aparcada en un magatzem
d’Alcoletge, la campana
Mònica, una de les més emblemàtiques de la Seu Vella
(de 600 kg de pes i datada
del s. XV), sortirà “ben aviat” cap a Alemanya per a la
seua restauració, amb “dos
anys de retard” a causa de
la demora d’uns informes i
autoritzacions per part de
Patrimoni de la Generalitat, propietària de la peça
al tractar-se d’un element
que forma part d’un monu-

ment catalogat. “Ben aviat la
campana tindrà la llicència
per poder ser restaurada a
Alemanya, esperem el tècnic
de la Generalitat per ultimar
uns informes”, va explicar
ahir a SEGRE Joan Baigol,
director del Consorci de la
Seu Vella. Així mateix, es va
mostrar convençut que “la
Mònica penjarà de nou de la
torre” quan s’acabi el 2020
la també esperada restauració del claustre, campanar
i la Porta dels Apòstols del
monument.

ARQUEOLOGIA

Egipte descobreix
30 sarcòfags de
més de 3.000 anys
❘ EL CAIRE ❘ El Govern egipci va
presentar ahir 30 sarcòfags
de més de 3.000 anys a la ciutat de Luxor, el descobriment
“més gran des de finals del
segle XIX” en aquest enclavament, va destacar el ministre d’Antiguitats, Khaled
al-Anani. A l’interior dels
sarcòfags van ser trobades
mòmies de sacerdots i nens
de la dinastia faraònica XVII
(1580-1550 aC).

PATRIMONI ARQUITECTURA
COAC LLEIDA

Més de 200 participants
al V Arquitectour Lleida

❘ LLEIDA ❘ Més de 200 persones van redescobrir ahir la rambla Ferran de Lleida de
la mà del V Arquitectour, que va mostrar als assistents les antigues cases Cros

(1925), Victoriano Muñoz (1927) i Roch
(1940) i l’estació de ferrocarril (1927),
des de la terrassa de la qual els participants van poder observar els edificis de

la Meta i el Docs, dos de les construccions
més rellevants del patrimoni industrial
de Lleida, amb explicació inclosa sobre
la seua història i peculiaritats.

