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Els orígens de la ciutat de Lleida es remunten al segle VI a. de C., quan la tribu ibèrica dels Ilergets va 

triar l’anomenada Roca Sobirana –una de les tres terrasses de la ciutat antiga– per erigir un poblat em-

murallat, sota el nom d’Iltirda. La seva posició estratègica, convertiria la població en objecte de desig de 

conqueridors que, encara que va sobreviure als Cartaginesos, va caure sota el jou romà en temps d’Indíbil 

i Mandoni, cabdills ilergets, prenent el nom d’Ilerda. Durant l’època romana, la ciutat prosperaria i aquestes 

terres serien escenari de batalles com la que va enfrontar el propi Juli Cèsar amb els exèrcits de Pompeu. 

Posteriorment, els visigots l’anomenarien Lerita; els àrabs Larida i no seria fins a la reconquesta cristiana al 

1149, de la mà de Ramon Berenguer IV, que la ciutat prengués el nom de Leyda, avui Lleida.

Posteriorment, vindrien èpoques d’esplendor amb la Carta de Població (1150) o la fundació de l’Estudi 

General (1300) –primera i única universitat de la Corona d’Aragó–; i unes altres de recessió com la Guerra 

dels Segadors (1640-1652) o el decret de Nova Planta de Felip V, amb el qual la ciutat perd el seu auto-

govern, la Universitat i es tanca al culte la seva catedral, la Seu Vella, per reconvertir-la en caserna. Caldrà 

esperar fins al segle XVIII perquè Lleida reprengui la seva posició i comenci a exercir la seva capitalitat 

sobre un extens territori i donar pas a un convuls segle XIX en el qual la invasió napoleònica es contraposa 

a la prosperitat de la segona meitat, amb l’arribada del ferrocarril o el primer pla urbanístic modern. Al segle 

XX, delma la ciutat que queda amb 40.000 habitants després de la Guerra Civil (1936-1939). Postguerra i 

una reconstrucció imparable que dóna lloc a la ciutat moderna que és avui.

Cadascun d’aquests capítols, des dels ilergets a la història més recent, roman escrit en el magnífic patrimoni 

històric i monumental de la ciutat. ANEM A VEURE-HO…
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LA LLEIDA SECRETA

Un passeig per la ciutat silenciosa que dorm en el subsòl… 

La història secreta que jeu en el Palau de la Paeria, vestigis de l’època romana, res-
tes d’antics banys andalusins o el testimoniatge dels reus que van ocupar la Morra, 
antiga presó medieval.

Els obradors i la mina d’aigua de les Adoberies, les més antigues d’Espanya, on ja 
al segle XIII es transformaven les pells en suau cuir per a guants, barrets, baguls o 
barriques de fina factura.

O les restes de la muralla medieval (IX-X andalusina, XII-XIV feudal), fidel testimo-
niatge del llegat històric, de mà en mà, dels pobladors de la ciutat.

ARQUEOLÒGICA

Itinerari: 
• Restes monumentals
del Palau de la Paeria
• Les Adoberies
• Restes de la muralla medieval
del carrer Anselm Clavé

Durada: 2 hores
Horaris: A convenir
Guia: A la carta
Places: Grups (màx. 30 persones)
Preu: Consulteu

Promotor: 
Turisme de Lleida
902 25 00 50
www.turismedelleida.cat
infoturisme@paeria.cat

Les Adoberies que daten del segle XIII, són les més antigues d’Espanya.
©MISSATGES
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PETITS GRANS
RACONS

Lleida compta amb un dels eixos 
comercials per a vianants més 
llargs d’Europa i que al seu pas 
ofereix un dels itineraris monu-
mentals més encantadors de la 
ciutat. Racons, petits i grans, que 
fan del passeig comercial una visi-
ta històrica.

Des de l’església de la Sang, a 
l’extrem del carrer de Sant An-
toni, el recorregut s’endinsa en 
el cor de l’Eix Comercial fins a 
arribar a la Catedral Nova i l’antic 
Hospital de Santa Maria. Ja al ca-
rrer Major, cantonada amb el ca-
rrer Cavallers, es troba la capella 
de Sant Jaume, punt de peregrina-
ció de la Ruta Catalana del Camí 
de Sant Jaume.

Més endavant, el Palau de la Pae-
ria –seu del govern municipal– i 
la plaça de Sant Joan que acull 
l’església del mateix nom; fins al 
bell Balcó del Serraller que guar-
neix la façana del Palau de la Di-
putació. L’arribada al Portal de la 
Magdalena i al modern Auditori 
Municipal Enric Granados, posa el 
punt i final a la visita.

PANORÀMICA A PEU

Itinerari (punts destacats): 
• Església de la Sang
• Catedral Nova
• Antic Hospital de Santa Maria
• Capella de Sant Jaume 
• Palau de la Paeria
• Església de Sant Joan
• El Palau de la Diputació
• Portal de la Magdalena

Durada: 2 hores
Horaris: A convenir
Guia: A la carta
Places: Grups (màx. 55 persones)
Preu: Consulteu

Promotor: 
Turisme de Lleida
902 25 00 50
www.turismedelleida.cat
infoturisme@paeria.cat

La Capella de Sant Jaume, Ruta Catalana del Camí de Sant Jaume, al cor del carrer Major.
©MISSATGES
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LA LLEIDA MEDIEVAL

L’edat mitjana va deixar a Lleida, a més d’un elenc infinit de carrers 
batejats amb el nom dels gremis artesans, magnífiques construccions 
com les esglésies de Sant Martí i de Sant Llorenç.

Partint des de l’emblemàtica església antiga de Sant Martí (XII) –a la 
part alta de la ciutat–, ens endinsem en el Centre Històric fins a l’antiga 
Llotja de Contractació, coneguda al segle XII com L’Almodí i actual seu 
del Centre d’Art Contemporani La Panera. Més endavant, l’església 
romànica de Sant Llorenç (XII) que atresora magnífics retaules gòtics i 
un campanar octogonal, fruit d’intervencions posteriors.

Un cop arribats a l’Eix Comercial, trobem la Capella de Sant Jaume 
–punt de peregrinació de la Ruta Catalana del Camí de Santiago–, anti-
gament anomenada Capella de les Neus, erigida durant l’època musul-
mana al barri cristià. Per finalitzar, parada obligada a la Paeria (XIII) per 
admirar la seva façana medieval.

PANORÀMICA A PEU

Itinerari (punts destacats): 
• Portal de Sant Martí
• Església romànica de Sant Martí 
• La Panera
• Plaça dels Gramàtics
• Carrer dels Cavallers
• Plaça de l’Ereta
• Església de Sant Llorenç
• Carrer La Palma 
• Dipòsit vell
• Antic Hospital de Santa Maria
• Capella de Sant Jaume
• Palau de la Paeria

Durada: 2 hores
Horaris: A convenir
Guia: A la carta
Places: Grups (màx. 55 persones)
Preu: Consulteu

Promotor: 
Turisme de Lleida
902 25 00 50
www.turismedelleida.cat
infoturisme@paeria.cat

L’impressionant retaule gòtic de l’església romànica de Sant Llorenç.
©MISSATGES
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SEU VELLA, LA 
CATEDRAL I EL SEU TRESOR

Parlar de Lleida és parlar de la Seu Vella. L’antiga catedral s’erigeix imponent coro-
nant la ciutat. Una joia arquitectònica amb molts tresors...

La Seu Vella (Seu Antiga) presideix un conjunt monumental únic. Iniciada la seva 
construcció al 1203 amb planta basilical de creu llatina de tres naus i de la mà del 
mestre Pere de Coma, es va consagrar al culte al 1278 en honor a Santa Maria. 
Però no seria fins al 1431 que, amb la construcció del campanar, es donarien per 
finalitzades les obres. Dos-cents anys en els quals les influències toscana, tolosona 
i provençal van crear escola. La catedral atresora tapissos, escultures i objectes de 
culte, molts d’ells exposats avui al Museu de Lleida, el fons sacre del qual és un 
referent patrimonial. 

MONUMENTAL

Itinerari: 
• Seu Vella, catedral antiga
• Museu de Lleida (temàtica: 
 Tresors de la Catedral)
Durada: 2 hores 30 minuts
Horaris: A convenir
Guia: A la carta
Places: Grups (màx. 55 persones)
Preu: Consulteu

Promotor: 
Turisme de Lleida
902 25 00 50
www.turismedelleida.cat
infoturisme@paeria.cat

Capella dels Montcada a la Seu Vella.
©LAUREN SANSEN
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ELS 
PODERS MEDIEVALS

Dos poders, Església i Estat; un únic escenari, el turó de la Seu Vella... 
la convulsa Edat Mitjana.

La Porta del Lleó dóna accés a un apassionant conjunt monumental 
on convivien clergat i corona durant l’època medieval. A la catedral, el 
bisbe; a La Suda, el rei.

Si la Seu Vella, en la seva condició de catedral, gaudia de gran poder 
i riquesa; al Castell del Rei –construït sobre una antiga fortalesa mu-
sulmana (Suda)– es van succeir també importants passatges històrics.

Refugi de l’últim califa de Còrdova, el Castell del Rei-La Suda va ser 
testimoni del naixement de la Corona d’Aragó o del jurament de fide-
litat dels nobles catalans i aragonesos a l’encara Infant Jaume, que serà 
recordat com Jaume I, El Conqueridor.

MONUMENTAL

Itinerari: 
• Seu Vella, catedral antiga
• Castell del Rei-La Suda
Durada: 2 hores
Horaris: A convenir
Guia: A la carta
Places: Grups (màx. 55 persones)
Preu: Consulteu

Promotor: 
Turisme de Lleida
902 25 00 50
www.turismedelleida.cat
infoturisme@paeria.cat

El Castell del Rei-La Suda, un passeig per la història.
©MISSATGES
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LA SEU VELLA

Si hi ha una visita imprescindible, és la de la Seu Vella. Els racons de l’antiga catedral 
narren la història de campanes al vol, gestes imponents, dies de glòria i de llàgri-
mes… una història molt llarga…

L’accés per la Porta del Lleó ens obre les portes al recinte emmurallat. Construït 
entre els anys 1203 i 1431, el temple de la Seu Vella –dedicat a Santa Maria– presi-
deix un conjunt excepcional. De planta basilical de creu llatina de tres naus, la seva 
construcció va crear Escola sota la influència toscana, tolosana i provençal. Una de 
les seves joies és el claustre gòtic (XIV), obert a la ciutat i que ofereix esplèndides 
vistes del pla de Lleida.

A més del temple, es poden visitar alguns dels edificis recuperats de l’antiga Canon-
ja, conjunt d’edificis (XIII-XVI) que allotjaven als canonges que constituïen el capítol 
de la catedral; o admirar portes de gran bellesa com les de l’Anunciata (XIII), la dels 
Fillols (XIII-XIV) o la dels Apòstols (XIV-XV).

MONUMENTAL

Itinerari (visita única): 
• Seu Vella, catedral antiga
Durada: 1 hora 30 minuts
Horaris: A convenir
Guia: A la carta
Places: Grups (màx. 55 persones)
Preu: Consulteu

Promotor: 
Turisme de Lleida
902 25 00 50
www.turismedelleida.cat
infoturisme@paeria.cat

El claustre obert de la Seu Vella.
©MISSATGES



CASTELL TEMPLER 
DE GARDENY

Els Templers: guerrers, monjos... una de les comunitats més controvertides i 
apassionants de la història.

Amb motiu de la seva participació en la reconquesta cristiana de la ciutat 
(1149), els templers van rebre diversos béns, entre ells el turó de Gardeny. La 
Casa de Gardeny, les primeres referències de la qual daten del 1156, va arribar 
a articular un extens patrimoni i al segle XIII era ja una de les comandes més 
poderoses de la Corona d’Aragó. El conjunt mo nu men tal, un dels tes timonis 
més destacats de l’arquitectura templera catalana del segle XII, va sofrir nom-
broses remodelacions com la fortificació dels segles XVII i XVIII. Al costat de 
l’edifici principal, destaca l’església ro mànica de Santa Maria de Gar deny.

MONUMENTAL

Itinerari (visita única): 
• Castell Templer de Gardeny

Durada: 1 hora 15 minuts
Horaris: A convenir
Guia: A la carta
Places: Grups (màx. 20 persones)
Preu: Consulteu

Promotor: 
Turisme de Lleida
902 25 00 50
www.turismedelleida.cat
infoturisme@paeria.cat

Gardeny, una de les comandes templeres més importants de la Corona d’Aragó.
©MISSATGES
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MUSEU DE LLEIDA

Existeixen pocs llocs en els quals es pugui 
recórrer la història des dels seus inicis fins a 
l’era contemporània…

El Museu de Lleida, amb els seus 7.000 
metres quadrats, custodia un fons fruit de 
la unió de col.leccions centenàries: la d’art 
sacre –procedent del Museu Diocesà–, 
l’arqueològica –de l’Institut d’Estudis Iler-
dencs– i la de monedes –del Gabinet Nu-
mismàtic de la Diputació–, a més d’alguns 
objectes procedents de l’anomenat Tresor 
de la Catedral. De l’exposició permanent 
destaquen els conjunts de les èpoques del 
bronze, ibèrica i romana, així com el conjunt 
visigòtic de Bovalar, amb el baptisteri com a 
objecte més emblemàtic. També mereixen 
atenció les peces d’escacs de cristall de roca 
procedents d’Àger (del període fatimita, XI), 
els frontals d’altar d’època romànica; els ele-
ments escultòrics de pedra procedents de la 
Seu Vella; les pintures murals de la Pia Almoi-
na, la pintura gòtica sobre taula del taller dels 
Ferrer; l’escultura del segle XIV pertanyent a 
l’anomenada Escola de Lleida; els tapissos de 
factura flamenca o el tern del Papa Calixt III.

MONUMENTAL

Itinerari (visita única): 
• Museu de Lleida
Durada: 1 hora 30 minuts
Horaris: A convenir
Guia: A la carta
Places: Grups (màx. 55 persones)
Preu: Consulteu

Promotor: 
Turisme de Lleida
902 25 00 50
www.turismedelleida.cat
infoturisme@paeria.cat

El fons del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal, acull peces com el Baptisteri paleocristià de Bovalar.
©MISSATGES



EL PALAU 
DE LA PAERIA

Paer –del llatí patiari, home de pau– és el nom atorgat als governants 
de la ciutat segons el privilegi concedit pel rei Jaume I al 1264. La Paeria 
és la seu del govern municipal.

Al cor de l’Eix Comercial, el Palau de la Paeria (XIII) és un edifici, cedit 
al 1383 pels senyors de Sanaüja a la ciutat, que presenta doble faça-
na: una de romànica i l’altra neoclàssica de remodelació neomedieval 
(1929). La sala noble acull el retaule gòtic de la Verge dels Paers (XV) 
que presidia originàriament l’altar de l’antiga capella. A l’Arxiu Municipal 
es custodien el Llibre dels Usatges (XIV), l’Armari dels Privilegis i la 
Carta Pobla (1150, carta de població, primera constitució dels habi-
tants de Lleida).

Al soterrani, les restes arqueològiques ens traslladen a èpoques passa-
des, destacant espais com la Morra (1486), cambra destinada als reus 
condemnats a mort i en la qual es conserven grafits dels segles XVI i 
XVII.

ARQUEOLÒGICA/MONUMENTAL

Itinerari (visita única): 
• Palau de la Paeria
Durada: 1 hora
Horaris: A convenir
Guia: A la carta
Places: Grups (màx. 55 persones)
Preu: Consulteu

Promotor: 
Turisme de Lleida
902 25 00 50
www.turismedelleida.cat
infoturisme@paeria.cat

El soterrani de la Paeria acull restes monumentals de totes les èpoques.
©MISSATGES
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EL SEU CONTACTE A

LLEIDA
EVENT&CONVENTION BUREAU

lleidacb@paeria.es
00/34 - 973 700 402

http://lleidacb.turismedelleida.cat


