
Un mitjà còmode i simpàtic de recór-
rer la ciutat a l’estiu és el Bus Turístic,
que incorpora un servei automatitzat
de guiatge que explica els elements
més atractius de Lleida i els seus va-
lors patrimonials. Enguany s’amplia el
circuit, ja que es travessa el nou pont
de Príncep de Viana, des del qual els
passatgers poden contemplar La Llot-
ja, i s’allarguen els dies de funciona-
ment fins al 30 de setembre (tots els
dies de la setmana) i fins al 10 d’octu-

bre (els caps de setmana). A més, per
als divendres i els dissabtes fins al fi-
nal de setembre s’han programat sor-
tides nocturnes a les 21.00 i les 22.00
hores perquè es pugui gaudir a la fres-
ca d’un passeig per Lleida i dels equi-
paments i els monuments il·luminats.

El recorregut del Bus Turístic dura
aproximadament una hora, el trajecte
comença i acaba al Palau de la Paeria
i té 11 parades que faciliten la visita

als principals monuments de la ciutat.
El preu del bitllet ordinari és d’1 euro,
encara que es poden fer servir la T-
10, T-Nostra, T-Estudiant. ATM i Emo-
city. L’horari fins al 30 de setembre és
de dilluns a dijous i diumenge, a les
10.00, 11.00, 12.00, 18.00, 19.00 i 20.00
h; els divendres i dissabtes, a les 10.00,
11.00, 12.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 i
22.00 h. Els dies 2, 3, 9 i 10 d’octubre
el bus circularà a les 11.00, 12.00, 18.00,
19.00 i 20.00 h.

Propostes turístiques per
passar un bon estiu a Lleida

El Bus Turístic és el mitjà de transport ideal per recórrer
la ciutat i contemplar els seus atractius principals
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Seguint el recorregut del Bus Turístic,
el Museu de Lleida és el primer dels
principals punts atractius que es po-
den visitar. En aquest equipament hi
ha una exposició permanent de 974
obres d’art i arqueologia. L’horari del
museu fins al 30 de setembre és de
dimarts a dissabte, de 10.00 a 14.00 h
i de 16.00 a 20.00 h, i els diumen-
ges i festius, de 10.00 a 14.00 h.
Els dilluns és tancat, excepte els
festius. També hi ha la possibili-
tat d’apuntar-se als “Diumenges
familiars”, visites guiades dina-

mitzades adreçades al públic familiar.
En aquest cas, fins a l’1 d’agost hi ha
la proposta “Els secrets del Camí de
Sant Jaume”, de les 12.00 a les 13.30
h. L’entrada individual al museu val 4
euros, però és gratuïta el primer diu-
menge de cada mes, el 25 de juliol i els
dies 11 i 29 de setembre.

Seu Vella i tapissos
La Seu Vella, que presideix el conjunt
monumental del turó, és l’element
turístic més emblemàtic de la ciutat
de Lleida. Del temple destaca
l’escultura de les naus interiors, les
portes dels Fillols i dels Apòstols, el
campanar i el claustre (segle XIV).

L’horari de visita del monument
és de dimarts a dissabte, de
10.00 a 19.30 h, i diumenges i
festius, de 10.00 a 15.00 h. Les
visites guiades són els dissabtes
a les 11.00, 13.00 i 16.00 h i els

“Diumenges familiars” al Museu de
Lleida, els tapissos a la Seu Vella i
“Templer per un dia” al castell de
Gardeny, activitats destacades

IMATGES DEL BUS TURÍSTIC (PÀG. 14) I DE L’ACTIVITAT ‘TEMPLER PER UN DIA’. A SOTA, EL MUSEU DE LLEIDA I UNA VOLTA AMB BTT. © TURISME DE LLEIDA/MUSEU DE LLEIDA
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diumenges, a les 11.00 i a les 13.00 h.
L’entrada general al monument costa
3 euros, però és gratuïta els dimarts.

Fins al 3 d’octubre de 2010 es pot
veure al monument emblemàtic de la
ciutat l’exposició “La col·lecció de ta-
pissos de la Seu Vella de Lleida” (amb
entrada gratuïta amb el tiquet
d’accés), que reuneix per primera ve-
gada el conjunt dels tapissos fla-
mencs del segle XVI restaurats que a
l’origen formaven part del parament
de culte del temple. L’horari de visita
dels 17 tapissos es correspon amb el
de l’obertura del monument.

Per mitjà de panells, audiovisuals i ele-
ments explicatius es recrea al Centre
d’Interpretació de l’Orde del Temple
de Gardeny la vida d’aquest orde reli-
giós i militar a les terres lleidatanes.
L’horari de visita és de dimarts a dis-
sabte, de 10.00 a 13.30 h i de 16.30 a
19.30 h, i diumenges i festius, de 10.00
a 14.00 h. També hi ha un servei de
visites guiades els dissabtes a les
10.00 i a les 16.30 h i els diumenges a
les 10.00 h. A més, els visitants poden
optar per l’activitat “Templer per un
dia”, que es fa els dissabtes a les 12.00

i les 18.00 h i els diumenges i festius
a les 12.00 h. Tant a l’espectacle com
a la visita guiada cal fer la inscripció
al telèfon 973 27 19 42. L’entrada al
castell val 2,50 euros, però és gratuïta
amb el bitllet del Bus Turístic.

Nou espai BTT
Els amants de la bicicleta tenen a
l’abast el nou espai BTT, que és situat

a l’avinguda Tortosa del barri de Par-
dinyes. El complex és el punt de sorti-
da de 12 rutes senyalitzades pel riu,
el Parc de la Mitjana i l’Horta. L’horari
del centre és, el juliol, de dimecres a
divendres, de 18.00 a 21.00 h i els caps
de setmana i festius, de 9.00 a 13.00
h i de 18.00 a 21.00 h; a l’agost obre
els caps de setmana i festius, de 9.00
a 13.00 h i de 18.00 a 21.00 h, i el se-

L’EXPOSICIÓ DE TAPISSOS DE LA SEU VELLA ES POT VISITAR FINS AL 3 D’OCTUBRE. © GENERALITAT



lapaeriajuliol-agost2010 ESTIUALLEIDA 17

Programa “Sense son” i tres camps de treball
urbans per als nois i noies de la ciutat
La Regidoria de Joventut, dins de la programació de
l’Agenda Jove d’aquest estiu, incorpora “Sense Son”,
un programa d’activitats gratuïtes resultat del pro-
jecte d’autogestió de l’oci nocturn adreçat a nois i
noies de 16 a 25 anys, i tres camps de treball urbans
sobre art, ciència i tecnologia i educació ambiental.

Els joves de Lleida d’edats entre 15 i 30 anys tenen
l’oportunitat de gaudir al juliol, per primera vegada,
de tres camps de treball urbans, de 25 places cadas-
cun, sobre art, ciència i tecnologia i educació ambien-
tal, amb l’objectiu comú de reflexionar al voltant de la
sostenibilitat. Els professionals que es faran càrrec
del contingut i l’execució de les activitats són profes-
sionals en actiu i de renom reconegut.

La Regidoria de Joventut, amb la col·laboració de la
Regidoria de Cultura, la de Medi Ambient i el Parc
Científic i Agroalimentari de Gardeny, posarà en marxa
el camp de treball científic i tecnològic al Parc de
Gardeny, de dilluns a divendres del 5 al 16 de juliol de
10.00 h a 14.00 h, que consistirà a construir una ma-
queta bioclimàtica per aprendre les tècniques de la
construcció sostenible.

La segona activitat prevista és el camp de treball
artístic. Es tracta del disseny i la transformació ar-
tística d’un solar a la Rambla Ferran cantonada amb
carrer del Nord amb materials de rebuig per donar-
li un nou ús públic i es durà a terme de dilluns a diven-
dres del 5 al 9 de juliol de 10.00 h a 14.00 h i de 17.00
h a 20.00 h. El camp de treball de medi ambient es
farà a la Mitjana de dilluns a divendres del 5 al 16 de
juliol de 10.00 h a 14.00 h, i consistirà a convertir els
joves en monitors que explicaran als nens i les nenes
la biodiversitat del parc.

Campionats de ping pong, jocs on line multimèdia,
papiroflèxia, moneders de còmic, tallers de xocolata,
cinefòrum, tatuatges amb henna, trenes, funky,
monòlegs o batuka són algunes de les activitats noc-
turnes del programa “Sense Son”, que han organitzat
un grup de joves voluntaris que s'han encarregat de
tot el projecte (disseny d’activitats, pla de comunica-
ció, calendari, coordinació amb monitors, gestió i de-
senvolupament, etc.). És una experiència nova, que
pretén que siguin els mateixos joves els qui gestionin
el seu temps de lleure.

Les activitats, que tindran lloc a la Palma i al pavelló
municipal de Pardinyes seran esportives, culturals i
artístiques i es desenvoluparan els dijous, divendres
i dissabtes fins al 17 de juliol de les 22.30 h a l’1.30 h
de la matinada. A més, també hi ha programades una
sortida al Parc Astronòmic d’Àger que es farà el
dimecres 7 de juliol i una gran festa de cloenda el 17
de juliol al pavelló de Pardinyes.

PRESENTACIÓ DEL “SENSE SON” (FOTO SUPERIOR) I
ACTIVITATS INCLOSES A L’AGENDA JOVE. © JOVENTUT
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tembre i l’octubre, de dimecres a di-
vendres, de 17.00 a 20.00 h i els caps
de setmana i festius, de 10.00 a 14.00
h i de 17.00 a 20.00 h.

D’altra banda, per fer esport, passejar
o contemplar la natura hi ha el Camí
del Riu, una ruta natural de gairebé

17 km que enllaça el Parc de la Mitjana
amb la partida de Butsènit.

Un dels nous productes turístics és
la Ruta del Vi de Lleida, un passeig per
la gastronomia, la cultura i la geogra-
fia lleidatanes per mitjà dels cellers.
En el cas de la capital del Segrià, es

poden visitar els cellers Raimat i Tor-
res de Sanui.

Per a més informació o assessora-
ment, cal adreçar-se a Turisme de
Lleida, al carrer Major, 31, telefonar al
902 25 00 50 o consultar el web
www.turismedelleida.cat.

Estiu a Lleida
L’“Estiu a Lleida”, el programa d’acti-
vitats que organitza l’Institut Munici-
pal d'Acció Cultural de l'Ajuntament
de Lleida, inclou teatre, havaneres,
música, concurs de piano, exposicions,
circ, festival de l’Horta i moltes més
activitats.

Una de les novetats més destacades
és el conjunt d’espectacles gratuïts
que es podran veure a la nit a la plaça
de La Llotja. La programació inclou les
actuacions de La Banda Municipal de
Lleida (dia 3, a les 22.30 h), l’home-
natge a F. Chopin de les Joventuts
Musicals del Pallars Sobirà (sala 2, a
les 20.00 h), la cantada d’havaneres
d’Arrels de la Terra Ferma i Boira (dia
9, a les 22.30 h), el monòleg “El
Xarlatan” de Teatre de Guerrilla (dia
10, a les 22.30 h), l’obra “Canguelis” de

“RETOTATIVA 2009”, DE JUAN LÓPEZ, OBRA DE LA BIENNAL LEANDRE CRISTÒFOL. © JORDI V. POU
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Tardes per descobrir el Parc de la Mitjana
El medi ambient té una importàn-
cia rellevant a les activitats del
programa “Tardes i nits d’estiu”
que se celebrarà a la ciutat durant
l’estiu. Entre les propostes desta-
quen les “Tardes d’estiu a la Mit-
jana”, amb tallers i jocs de medi
ambient adreçats a públic familiar
amb nens i nenes, que es portaran
a terme els dilluns i els dimecres
de juliol i agost, com també les vi-
sites guiades al parc tots els dis-
sabtes, diumenges i festius, a les
12 h, i l’exposició i l’audiovisual so-
bre el bosc de ribera de la Mitjana.

Els dilluns de juliol i agost, de 18.30
a 20.30 h, al Centre d’Interpretació
de la Mitjana s’han programat ta-
llers de medi ambient en els quals
s’aprendrà sobre el riu i es podrà
veure com s’ha format el sòl de la
Mitjana, s’investigaran els rastres
que deixa la fauna del bosc o es

duran a terme tallers d'orientació
pels camins i senders. D’altra ban-
da, els dimecres de juliol i agost,
de 18.30 a 20.30 h, es faran jocs
de medi ambient en els quals es

coneixeran d’una manera lúdica i
divertida algunes plantes de la
Mitjana, s’esbrinarà quines són les
relacions entre els animals de
l’ecosistema i els participants es
convertiran en aus aquàtiques mi-
gratòries i aprendran a conviure
amb la resta d’éssers vius del bosc.

El 18 de setembre també tindrà
lloc “La Batnight: la nit dels rat-
penats”, a les 18 h al Centre
d’Interpretació de la Mitjana. És
una jornada que se celebra, de
manera simultània, a gairebé tots
els països d’Europa i aquest any la
ciutat de Lleida s’ha volgut sumar
a la iniciativa. Durant la jornada es
podrà gaudir de tallers de treballs
manuals, xerrades, espectacle in-
fantil, etc., com també d’una pas-
sejada nocturna per escoltar els
ultrasons que emeten els rat-
penats.

Vol Ras (dia 17, a les 22.30 h), el musical
“The New Generations” de Barcelona
Gospel Messengers (dia 30, a les 22.30
hores) i l’obra “Fosquo” de La Inesta-
ble 21 (dia 31 a les 22.30 h).

Els més petits gaudiran amb espec-
tacles de circ, màgia i pallassos als
Camps Elisis: La Cremallera (dia 10, a
les 20.00 h), Civi-Civiac (dia 17, a les

20.00 h), Circo La Raspa (dia 24, a les
20.00 h) i Sac (dia 31, a les 20.00 h).

El CaixaForum acollirà el dia 7, a les
20.00 h, l’espectacle “Giulietta” de
Pepa Plana; el dia 14, a les 20.00 h, el
“Centenari de Titelles Vergés” de la
Cia. Sebastià Vergés, i el dia 21, a les
20.00 h, l’obra de titelles “Mamulengo
Jatoba” d’Eder de Paiva.

D’altra banda, fins al diumenge 29
d’agost el Centre d’Art La Panera or-
ganitza visites familiars a l’espai cul-
tural, els dissabtes a les 12.00 i les
16.00 h i els diumenges a les 12.00 h.
També s’han programat visites per al
públic els dimarts, dimecres, dijous i
divendres, a les 17.30 h; dissabtes, a
les 12.00 i les 16.00 h, i diumenges, a

les 12.00 h. 

EL MUSEU RODA RODA I ALUMNES DEL COL·LEGI PRÍNCEP DE VIANA EN EL TALLER DE GRAVAT DEL MUSEU D’ART MORERA. © M. MORERA/RODA RODA


