
 

16 DE JUNY DE 2022 A 11H A 13:15H 

CAMBRA DE COMERÇ DE LLEIDA 

APUNTS SOBRE LA TAULA DE DEBAT 

PLA DE RESILIÈNCIA I RECUPERACIÓ DEL TURÓ DE LA SEU VELLA 

 

PRESENTACIÓ DE LA PONÈNCIA 

- RAMON PUJADES CIVIT (promotor de Grup Seu Vella 2030): agraïment a la 

Cambra de Comerç per la seva acollida i a totes les entitats i persones que donen 

suport al Grup Turó Seu Vella 2030. 

o Estat de degradació de l’entorn de la Seu Vella. D’acord amb l’article 5.1.C 

dels estatuts, el Consorci del Turó ha de vetllar pel dret de la ciutadania a 

gaudir del seu patrimoni. 

o Possibles solucions per la millora de la gestió de l’entorn del Turó: 

 Conèixer el pla estratègic definit pel Consell del Consorci i 

identificar les cinc persones en representació de l’Ajuntament de 

Lleida designades per l’Alcalde. 

 Gestió per valors del Comitè Executiu del Consorci:  

1. Coordinació de serveis en control de qualitat. 

2. Conèixer el responsable de manteniment del conjunt 

emmurallat i gestionar en criteris de sostenibilitat i suport 

del consell científic, que hauria d’emetre informes sobre la 

restauració de les muralles. 

3. Promoure l’ODS 11 de l’Agenda 2030: ciutats sostenibles i 

entorns de salut i benestar, prioritzant sempre la dignitat 

per la cultura. 

 Funcionament del Consell Cívic i Social d’acord als estatuts del 

Consorci, que en l’article 14.1 defineix la seva naturalesa: reunir 

un seguit d’entitats i associacions de la vida. cultural, econòmica, 

social i universitària de la ciutat i el territori per assolir i buscar 

espais de col·laboració amb el Consorci. 

 



 

INTERVENCIONS DELS PONENTS 

- JOSEP RAMON GUIU: gestió irregular del Turó per part de les administracions 

públiques. 

o Ineficiència dels serveis relacionats. 

o Inversions no fructuoses i manteniment nul. 

o Manca un coordinador de serveis: vigilant, sous exorbitants. 

o Falta de transparència dels projectes duts a terme a la Seu Vella. 

o APUNT FET PER ELVIRA SIURANA: problemes de seguretat. 

 

- JOSEP ÀNGEL CORBELLA (arquitecte i col·laborador de Grup Seu Vella 2030): 

plans de recuperació de la Seu inefectius (elements del patrimoni degradats a 

causa d’aquests intents de reforma). 

o “Si cauen les muralles, cau la Seu Vella.”- historiador Lladonosa. 

o Incidències arquitectòniques: murs i accessos d’entrada desgastats/podrits 

i fuites d’aigua no controlades. 

o Requeriment d’un estudi exhaustiu.  

o Urgeix un arquitecte responsable del monument. 

 

- FELIP VILARDELL (Amics de la Seu Vella): l’objectiu és aconseguir el 

reconeixement del Turó com a Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO i que sigui 

el reclam històric i turístic de la ciutat. 

o Les AAPP es mostren indiferents/ amb deixadesa respecte la Seu. 

 Falta de recursos per la inversió. 

 Manteniment inexistent (ocasiona més despeses a llarg termini). 

1. Aparició d’esquerdes 

2. Esllavissada de pedres 

3. Ensorraments 

o Llei de Patrimoni de la Generalitat poc permissiva amb la restauració de 

certs elements. 

o El sector privat pot intervenir com a promotor del Turó com un entorn 

amb criteris de sostenibilitat de l’objectiu 11 de l’Agenda 2030. 

o APUNT FET PER RAMON DRUDIS i MAURI: promoció del mecenatge de 

determinades zones del monument, per exemple els capitells 

(ornamentació) – millora de l’experiència de visita. 

 

 

- RAMON PUJADES CIVIT: falta de valors en la gestió i de responsabilitat patrimonial 

compartida. 

o Gestió ineficient dels regidors de la Paeria que formen part del Comitè 

Executiu del consorci del Turó de la Seu Vella. 

o APUNT FET PER MIQUEL ÀNGEL SORIANO MONTAGUT: fons de diners 

que no es destinen cap al Turó – iniciativa per a proposar un canvi amb el 

concepte de ciutat. 



- MARC CERÓN (vicepresident de la Cambra): civisme i col·laboració com a 

fórmules per a fomentar el progrés del projecte del complex del Turó (amb una 

visió empresarial). Influència de l’aspecte de l’UNESCO per a perseguir aquest 

objectiu. 

 

- JOAN RAMON GONZÀLEZ (president dels Amics de la Seu Vella): falta d’estima 

del patrimoni cultural i arqueològic. 

o Copropietat del conjunt de la Seu Vella (Generalitat) i del Turó 

(Ajuntament de Lleida), aspecte que propicia la no coordinació. 

o Es duen a terme actuacions que no respecten la integritat del monument i 

que ocasionen més problemes. 

o Candidatura com a PH revisada amb les exigències d’ICOMOS. 

 

 

 

 

 

 

https://www.agenda2030lleida.org/turo-seu-vella/ 
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