VISITES I RUTES CULTURALS GUIADES

LLEIDA

PUNTS CONCRETS

LA SEU VELLA

La Seu Vella és l’edifici més destacat del conjunt monumental i el monument amb el qual, sens dubte,
s’identifica la ciutat de Lleida. La Seu Vella és la catedral antiga de Lleida i està formada pels diferents espais que
en el seu moment constituïen la catedral: l’església amb les seves capelles, el claustre, el campanar i la canonja.
Va ser construïda en època medieval i durant uns cinc- cents anys va ser la catedral de Lleida. L’any 1707, en el
marc de la guerra de Successió, fou tancada al culte per ordre de Felip V i poc després transformada en caserna
militar.
La Seu Vella constitueix una de les millors produccions artístiques de l’arquitectura catalana del segle XIII i per
extensió de l’arquitectura medieval europea. És una catedral singular que no deixa indiferent ningú.
L’arquitectura comparteix protagonisme amb una escultura d’altíssima qualitat conservada en capitells,
cornises, mènsules, portalades, etc. Les importants restes de pintura mural conservades o les capelles
construïdes per il·lustres nissagues o destacats membres eclesiàstics són, alhora, el reflex d’un edifici prestigiós
amb un passat esplèndid.

Preu entrada: 6€/ 5€ (per a grups a partir de 20 persones)
Primer dimarts de mes, entrada gratuïta. Dilluns tancat
Durada: 1h30
Punt de trobada: Porta del Lleó, Seu Vella

EL PALAU DE LA PAERIA

La Paeria és la seu del govern municipal de la ciutat. El nom de Paeria prové del terme “paer” (del llatí “patiari”:
home de pau) i fa referència al privilegi atorgat pel rei Jaume I el 1264.
És un edifici de doble façana: una medieval d’estil romànic civil que dóna a la Plaça Paeria i una altra neoclàssica
de 1929 que dóna al riu Segre.
El Palau va ser construït al segle XIII i l’any 1383 va ser cedit a la ciutat pels seus propietaris, els Senyors de
Sanaüja.
S’hi poden visitar d’una banda, les restes arqueològiques ubicades al soterrani de l’edifici d’on destaca la
“morra” i d’altra banda, el Saló de Plens on destaca el retaule gòtic de la Verge dels Paers.

La possibilitat de visitar el Saló de Plens dependrà del fet que no hi hagin actes oficials programats per la data
escollida.

Durada: 1h
Punt de trobada: Plaça Paeria

EL CASTELL TEMPLER DE
GARDENY

El Castell Templer de Gardeny constitueix un dels testimonis més destacats de l'arquitectura templera aixecada
a Catalunya durant la segona meitat del segle XII, tot i que entre els segles XVII i XVIII es van realitzar profundes
modificacions que van alterar l’antiga fisonomia del conjunt medieval.
Els edificis que s’hi poden visitar són, d’una banda, la torre-habitació, la torre de l’homenatge i l’església
romànica de Santa Maria de Gardeny.
La visita inclou la projecció d’un audiovisual sobre l’origen de les comunitats templeres, les regles que els regien
i les particularitats de la Casa Templera de Gardeny.

Entrada gratuïta per grups amb guia
Durada: 1h15’
Punt de trobada: Esplanada - zona d’aparcament del castell

CALL DE LLEIDA
VEUS DE LA CUIRASSA

Ara fa 500 anys marxaren expulsats els últims jueus lleidatans. Darrere seu deixaren la Cuirassa, el barri que els
va permetre seguir les seves tradicions i dotar a la ciutat d’un ric llegat intel·lectual.
Tot i que érem coneixedors que la Cuirassa va arribar a esdevenir una de les comunitats jueves més importants
de l’antiga Corona d’Aragó, amb privilegis reials equivalents i una comunitat científica amb escola de medicina
pròpia, gairebé no restaven testimonis materials de la seva presència a la ciutat.
Ara després de tres anys de treball d’arqueòlegs, historiadors i arquitectes podem confirmar la presència jueva a
la Cuirassa en forma de carrers, tallers de pergaminers i fins i tot, la casa d’un ric prohom jueu: la Casa del
Pogrom.
Aquesta casa ha estat literalment una caixa de sorpreses, incendiada en l’atac que patí el call a finals del segle
XIV, es va ensorrar el sostre atrapant en el seu interior tot el que contenia, incloent-hi objectes de luxe
d’importació, únics a la península.
De la mà d’un guia coneixedor d’aquest llegat, la visita guiada “Les Veus de la Cuirassa” ens ofereix l’oportunitat
de ser els primers en 500 anys en poder passejar pels carrers del passat jueu de Lleida i, fins i tot, escoltar de
viva veu el relat d’aquells que hi visqueren, prosperaren i que finalment foren expulsats.
Veniu a la Cuirassa i deixeu-vos guiar per les veus del passat jueu de Lleida, veniu i passegeu pels carrers de la
nostra història.

Ruta exterior, no són necessàries entrades
Durada: 1h15’
Punt de trobada: A convenir

TEMPLER PER UN DIA

Aquesta visita convida a participar en una experiència única: viure de primera mà com era el dia a dia d'un
cavaller templer.
Com devia ser la vida quotidiana dels templers en una de les seves comandes? Què menjaven, com es vestien,
on guardaven els seus béns i com els obtenien, com es preparaven per a la batalla, qui podia ser templer… Per
resoldre aquests dubtes i d’altres sobre aquesta orde militar, la millor manera és aconseguir esdevenir “Templer
per un Dia”.
L'antiga Comanda de Gardeny, una imponent fortalesa dels segles XII-XIII, convida a recórrer les seves estances i
viure en cada espai com era el dia a dia d'un cavaller templer, així com dels diferents membres que formaven
part de la comunitat.
Per aconseguir-ho, i amb la intenció que aquells que la visitin, siguin famílies o grups d’amics, puguin esbrinar la
funció de cada un dels espais del castell i reviure la vida diària dels templers, s’utilitzen diferents objectes
recreats en base a originals de l’època, com ara un arnès militar de mitjans segle XIII, que els visitants hauran
d’utilitzar com a tals. Així que si es vol conèixer l’Orde del Temple de forma rigorosa i divertida, alhora que es
recorre un castell desconegut, cal atrevir-se a ser “Templer per un Dia”.

Tipus de públic a qui va dirigit: Públic familiar/ Públic escolar
Màxim 30 persones
Entrada al castell gratuïta
Durada: 1h15’
Punt de trobada: Esplanada - zona d’aparcament del castell

MUSEU DE LLEIDA

El Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal , de 7000m², és el gran referent museístic de Lleida i de la seva història.
Pren la prehistòria com a punt de partida i arriba fins a l’era contemporània.
El fons del Museu és el resultat de la unió de dues col·leccions centenàries amb l’objectiu de reunir en un mateix
edifici els béns museístics de Lleida i de les seves àrees d’influència. Una col·lecció és la d'art sacre procedent del
Museu Diocesà i hereva del museu creat el 1893 pel bisbe Messeguer. L'altra és la col·lecció arqueològica de
l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI), que té el seu origen en el Museu d'Antiguitats creat a mitjan segle XIX, el fons
del qual va passar a formar part de l’IEI el 1942. A més, el museu acull la col·lecció de monedes del Gabinet
Numismàtic de la Diputació. D'entre les 974 obres d'art i arqueologia que acull l'exposició permanent del museu
destaquen els conjunts de les èpoques del bronze (de jaciments com el de Genó, a Aitona), ibèrica (Gebut, a
Soses) i romana (vila romana del Romeral, a Albesa), així com el conjunt visigòtic del Bovalar, amb el baptisteri
com a objecte més emblemàtic.
El Museu de Lleida acull elements escultòrics de pedra procedents de la Seu Vella; les pintures murals de la Pia
Almoina; 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, així com alguns objectes procedents del Tresor de la Catedral.

Entrada general: 5€/ 2,5€ (Per a grups a partir de 20 persones)
Entrada gratuïta cada 1r dimarts de mes. Dilluns tancat
Durada: 1h30
Punt de trobada: Museu de Lleida (c/ Sant Crist, 1)

PANORÀMICA DE
LLEIDA

Els grups que disposin d’autocar propi poden fer un circuit panoràmic de la ciutat que permet endur-se
una visió general de la ciutat a través de les explicacions d’un guia.
La ruta proposada seria la següent:
 Av. Blondel - Paeria
 Av. Madrid
 Av. Catalunya
 Rambla d’Aragó - Universitat
 Prat de la Riba – Ricard Viñes
 Carrer Sant Martí – Mercat del Pla
 Canyeret – Seu Vella
 Prat de la Riba










Av. Alcalde Rovira Roure
Gran Passeig de Ronda
Castell Templer de Gardeny
Av. Madrid
Cappont - Pont de l’Estudi General
Carrer de la Dra. Castells
Av. Garrigues – Camps Elisis
Rambla de Ferran – Estació de trens

Cal disposar d’autocar propi.
Ruta exterior, no són necessàries entrades
Durada: 1h
Punt de trobada: A convenir

Altres punts concrets que es poden visitar :
•

Suda –Castell del Rei

•

Església de Sant Llorenç

•

Catedral Nova

VISITES I RUTES CULTURALS GUIADES

LLEIDA
RUTES

LA LLEIDA MODERNISTA

El modernisme, fortament arrelat a Catalunya, deixa la seva empremta en emblemàtiques construccions i, molt
especialment, en edificis d’habitatges: maons, delicats estucs i natura forjada a la llum dels vitralls. Lleida acull
múltiples construccions de caràcter modernista, moltes de les quals han estat objecte de recents restauracions
que els han retornat la plenitud original i llueixen coloristes i ornamentades façanes. Aquesta ruta panoràmica
mostra les façanes més esplendoroses que es conserven a la ciutat.
La ruta està formada pels següents punts :










Teatre de l’Escorxador
Cases Balasch
Casa Baró (La Vinícola)
Casa Morera (Casa de la Lira)
Antic Cinema Vinyes
Casa Magí Llorens
Casa Melcior
Edifici Pal·les
Casa Bergós

Ruta exterior, no són necessàries entrades
Durada: 2h
Punt de trobada: Teatre de l’Escorxador (C. Lluís Companys, s/n)

PETITS GRANS RACONS

Aquesta visita és una passejada per l’eix de vianants, un dels eixos comercials més llargs d’Europa.
Al llarg d’aquest eix, a banda de l’àmplia oferta comercial i de serveis, s’afegeix l’existència d’un conjunt
monumental que aplega un bon nombre de construccions remarcables des del punt de vista històric i artístic.
La ruta està formada pels següents punts:









Església de la Sang
Catedral Nova
Antic Hospital de Santa Maria
Capella del Peu del Romeu
Palau de la Paeria
Església de Sant Joan
Palau de la Diputació / Casa Sauces
Portal Magdalena

Consultar la possibilitat de fer ½ ruta: Palau de la Paeria, Capella del Peu Romeu, Antic Hospital de
Sta. Maria i Catedral Nova
Ruta exterior, no són necessàries entrades
Durada: 2h
Punt de trobada: Portalada església de la Sang (C. Sant Antoni, 50)

SEU VELLA + ½ RUTA DE
PETITS GRANS RACONS

La ruta està formada pels següents punts:






Seu vella
Palau de la Paeria
Capella del Peu del Romeu
Catedral Nova
Antic Hospital de Santa Maria

La Seu Vella és l’edifici amb el qual s’identifica la ciutat de Lleida i la seva catedral antiga del segle XII – XIV. Està
formada per diferents espais: l’església amb les seves capelles, el claustre, el campanar i la canonja. Va ser
construïda en època medieval i durant uns cinc- cents anys va ser la catedral de Lleida.
Després de veure l’emblema de la ciutat, la visita continuarà amb un passeig per descobrir el centre històric de
Lleida i els seus edificis més importants situats en un dels carrers peatonals i comercials més llargs d’Europa.
Al llarg d’aquest eix, a banda de l’àmplia oferta comercial i de serveis, s’afegeix l’existència d’un conjunt
monumental que aplega un bon nombre de construccions remarcables des del punt de vista històric i artístic.

Seu Vella entrades: 6€/ 5€ (per a grups a partir de 20 persones)
Primer dimarts de mes, entrada gratuïta. Dilluns tancat
La resta de la ruta és exterior. No són necessàries entrades
Punt de trobada: Porta del Lleó de la Seu Vella

LA LLEIDA SECRETA

La Lleida Secreta té com a objectiu la posada en valor de les diferents actuacions arqueològiques que s’han dut a
terme al centre històric de la ciutat. Aquests jaciments permeten descobrir testimonis fins ara gairebé
desconeguts del passat de Lleida.
La ruta està formada per la visita a tres punts:
 Restes arqueològiques al soterrani del Palau de la Paeria
 Les adoberies (s. XIII)
 Restes de la muralla medieval del carrer Anselm Clavé

No són necessàries entrades
Durada: 2h
Punt de trobada: Palau de la Paeria

LA CUIRASSA
PALAU DE LA PAERIA
ADOBERIES

Aquesta ruta està formada per tres jaciments arqueològics que et permeten descobrir gran part de la història de
la ciutat.
La Cuirassa, barri jueu de la ciutat que va esdevenir una de les comunitats més importants de l’antiga Corona
d’Aragó i que us ofereix l’oportunitat de ser els primers en 500 anys en poder passejar pels carrers del passat
jueu de Lleida.
El Palau de la Paeria és la seu del govern municipal de la ciutat. El nom de Paeria prové del terme “paer” (del llatí
“patiari”: home de pau) i fa referència al privilegi atorgat pel rei Jaume I el 1264. S’hi visiten les restes
arqueològiques ubicades al soterrani de l’edifici d’on destaca la “morra”.
Les Adoberies, (s. XIII) visitarem un complex de sis adoberies, dos obradors restaurats excavats a la roca on
també s’ha recuperat la canalització de l’edat mitjana amb l’antic curs d’aigua restablert.

La ruta està formada per la visita a tres punts:
 La Cuirassa – barri jueu
 Restes arqueològiques als baixos del Palau de la Paeria
 Les adoberies (s. XIII)

No són necessàries entrades
Durada: 2h
Punt de trobada: Costa del Jan – La Cuirassa

ELS PODERS MEDIEVALS

En l’època medieval al Turó de la Seu Vella hi havia els dos estaments més importants de la societat: el bisbe a la
Seu Vella i el rei al Castell del Rei/ La Suda.
La ruta està formada per la visita a dos punts:
 Seu Vella
 Castell del Rei – Suda
La Seu Vella és l’edifici més destacat del conjunt monumental i, el monument amb el qual, sens dubte,
s’identifica la ciutat de Lleida. La Seu Vella és la catedral antiga de la ciutat i està formada pels diferents espais
que en el seu moment constituïen la catedral: l’església amb les seves capelles, el claustre, el campanar i la
canonja. Va ser construïda en època medieval i durant uns cinc- cents anys va ser la catedral de Lleida. L’any
1707, en el marc de la guerra de Successió, fou tancada al culte per ordre de Felip V i poc després transformada
en caserna militar.
El Castell del Rei està situat al punt més alt del Turó de la Seu Vella, a l’anomenada Roca Sobirana. La fortalesa
cristiana es va construir després de la reconquesta de Lleida, per sobre del punt on probablement existí, en
període andalusí, l'antiga fortalesa musulmana. Alguns dels fets històrics més rellevants que ha viscut intramurs
aquesta edificació han estat d’una banda, la cerimònia de la boda del compte Ramon Berenguer IV i Peronella,
filla del Rei d'Aragó Ramir II el Monjo i d’altra banda el jurament de fidelitat dels nobles catalans i aragonesos a
l’Infant Jaume, futur Jaume I el Conqueridor. Actualment hi ha un espai museogràfic amb panells informatius i
s’hi projecta un audiovisual que repassa la història de l'edifici. L'equipament cultural es completa amb una
terrassa mirador.
Preu entrada conjunta general: 6€ / 5€ (per a grups a partir de 20 persones)
Primer dimarts de mes, entrada gratuïta. Dilluns tancat
Durada: 2h30
Punt de trobada: Porta del Lleó, Seu Vella

LA CATEDRAL I
ELS SEUS TRESORS

La ruta està formada per la visita a dos punts:
 Seu Vella
 Museu de Lleida, diocesà i comarcal
La Seu Vella és l’edifici més destacat del conjunt monumental, i el monument amb el qual, sens dubte,
s’identifica la ciutat de Lleida. La Seu Vella és la catedral antiga de Lleida i està formada pels diferents espais que
en el seu moment constituïen la catedral: l’església amb les seves capelles, el claustre, el campanar i la canonja.
Va ser construïda en època medieval i durant uns cinc- cents anys va ser la catedral de Lleida. L’any 1707, en el
marc de la guerra de Successió, fou tancada al culte per ordre de Felip V i poc després transformada en caserna
militar.
El Museu de Lleida acull elements escultòrics de pedra procedents de la Seu Vella; les pintures murals de la Pia
Almoina; 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, així com alguns objectes procedents del tresor de la Catedral.
Preu entrada general Seu Vella: 6 / 5€ (per a grups a partir de 20 persones)
Entrada general Museu de Lleida: 5€ / 2,5€ (Per a grups a partir de 20 persones)
Al Museu de Lleida no es visita la part arqueològica.
Primer dimarts de mes, entrada gratuïta. Dilluns tancat
Durada: 2h30
Punt de trobada: Porta del Lleó, Seu Vella

LA LLEIDA DELS DOS
TURONS

Quan algú s'acosta a Lleida per qualsevol de les seves vies d'accés, el primer que hi veu és la Seu Vella, dalt del
turó, el més alt, dels dos que caracteritzen la línia d'horitzó de la ciutat. L'altre turó, el de Gardeny constitueix
una part important en la història de Lleida. Tots dos turons, juntament amb el riu Segre, emmarquen la ciutat
antiga, construïda a l'entorn del turó de la Seu, emmurallada fins a mitjans del segle XIX.
La ruta està formada per la visita a dos punts:
 Seu Vella
 Castell Templer de Gardeny
La Seu Vella és l’edifici més destacat del conjunt monumental, i el monument amb el qual, sens dubte,
s’identifica la ciutat de Lleida. La Seu Vella és la catedral antiga de Lleida i està formada pels diferents espais que
en el seu moment constituïen la catedral: l’església amb les seves capelles, el claustre, el campanar i la canonja.
Va ser construïda en època medieval i durant uns cinc- cents anys va ser la catedral de Lleida. L’any 1707, en el
marc de la guerra de Successió, fou tancada al culte per ordre de Felip V i poc després transformada en caserna
militar.
El Castell Templer de Gardeny constitueix un dels testimonis més destacats de l'arquitectura templera aixecada
a Catalunya durant la segona meitat del segle XII, tot i que entre els segles XVII i XVIII es van realitzar profundes
modificacions que van alterar l’antiga fisonomia del conjunt medieval. Els edificis que es poden visitar són,
d’una banda, la torre-habitació, la torre de l’homenatge i l’església romànica de Santa Maria de Gardeny.
La visita inclou la projecció d’un audiovisual sobre l’origen de les comunitats templeres, les regles que els regien
i les particularitats de la Casa Templera de Gardeny.
Cal disposar d’autocar propi
Preu entrada general Seu Vella: 6€ / 5€ (per a grups a partir de 20 persones)
Primer dimarts de mes, entrada gratuïta a la Seu Vella. Dilluns tancat
Entrada gratuïta al Castell Templer de Gardeny per grups amb guia
Durada: 3h
Punt de trobada: Porta del Lleó, Seu Vella o Castell Templer de Gardeny

UNA CIUTAT, DOS
CATEDRALS

La ruta està formada per la visita a dos punts:
 Seu Vella
 Catedral Nova
Per què Lleida té dos catedrals? Durant la guerra dels Segadors la Seu Vella va ser utilitzada com a hospital i
magatzem d’armes. L’any 1707, en el marc de la guerra de successió, fou tancada al culte per ordre de Felip V i
convertida poc després en caserna militar. Calia doncs construir una nova catedral per a la ciutat.
Catedral de Santa Maria Assumpta de Lleida, situada al bell mig de la ciutat, és un elegant edifici d’estil barroc
amb tendència al classicisme academicista, construït entre 1761 i 1781. Tot i les diferents destruccions i espolis
que ha patit, la Seu Nova de Lleida conserva importants conjunts artístics i decoratius, com les pintures murals,
els vitralls o els ornaments litúrgics. S’hi venera també la Mare de Déu del Blau, una imatge de l’escultor Jordi
Safont (1447), restaurada el 1989 i objecte de devoció per part dels lleidatans; la imatge de la Mare de Déu de
Montserrat, molt més recent, és obra de Josep Obiols.

Preu entrada general Seu Vella: 6€ / 5€ (per a grups a partir de 20 persones)
Primer dimarts de mes, entrada gratuïta a la Seu Vella. Dilluns tancat
Durada: 2h30
Punt de trobada: Porta del Lleó, Seu Vella o Catedral Nova (Carrer Major s/n)

LA LLEIDA MEDIEVAL

Amb el carrer Cavallers - un dels vials amb més regust medieval de la ciutat - com a eix bàsic, es pot admirar
edificis d'estil i usos molt diversos però de factura singular. Recorregut per la part medieval de la ciutat, on
es dona a conèixer els antics equipaments i la seva transformació actual.
La ruta està formada pels següents punts:












Església romànica de Sant Martí
La Panera
Pla dels Gramàtics
Dipòsit de l’Aigua
Carrer Cavallers
La Cuirassa – barri jueu
Església de Sant Llorenç
Carrer La Palma
Almodí Vell
Antic Hospital de Santa Maria
Palau de la Paeria

Recomanada només per a escolars de Lleida o persones amb interès específic en l’Edat Mitjana.
Ruta exterior, no són necessàries entrades
Durada: 2h
Punt de trobada: Església romànica de Sant Martí (C. Jaume I el Conqueridor, 1)

BAGÚL D’HISTÒRIES

A partir de la troballa d'una vella maleta amb un mapa i tot d'andròmines a les golfes de la Paeria s’ inicia un joc
de pistes que permet conèixer els petits detalls del Centre Històric que passen desapercebuts però que
expliquen petites històries, curioses i singulars.
La ruta està formada pels següents punts:











Làpida Cresques Abnarrabi
La Cuirassa – barri jueu
El Peu del Romeu
Antic Cinema Granados
Oratori dels Dolors
Casa d’Onofre Cerveró
Església de Sant Llorenç
Plaça dels Gramàtics
Casa natal d’Enric Granados
Mercat del Pla

Vídeo promocional de la ruta: https://www.youtube.com/watch?v=HJ9Kkjgu5jM

Ruta exterior, no són necessàries entrades
Durada: 2h
Punt de trobada: Costa del Jan - davant l’oficina de Turisme de Lleida (Carrer Major, 31bis)

COBLA DE JOGLARS

La ruta s’endinsa en la vida quotidiana de la Lleida medieval. On vivien els jueus? Com s’abastia d’aigua la
població? Hi havia joglars a la ciutat? Com era l’Estudi General? I la Lleida de 1707? Una ruta amb inesperades
sorpreses medievals.
La ruta està formada pels següents punts:











Costa del Jan
La Cuirassa – barri jueu
Carrer Cavallers
El Peu del Romeu
Oratori dels Dolors
Antic convent del Roser (Parador)
Font del Roser
Dipòsit de l’Aigua
La Panera
Església de Sant Martí

Ruta exterior, no són necessàries entrades
Durada: 2h
Punt de trobada: Costa del Jan - davant l’oficina de Turisme de Lleida (Carrer Major, 31bis)

LA CÀMERA DEL TEMPS

Entre mitjans del segle XIX i principis del segle XX, diferents fotògrafs van captar imatges de la ciutat de Lleida.
Retrocedirem fins aquesta època i buscarem el lloc exacte des d’on van ser preses aquestes fotografies, el punt
de vista d’aquests fotògrafs i el que ens van voler mostrar. Veurem com era la ciutat i com ha anat canviant al
llarg del temps: l’evolució de la Lleida urbana, els edificis i carrers, però també els lleidatans de fa més de 100
anys, els costums, les formes de vestir, etc.
La ruta està formada pels següents punts:
 Pont Vell
 Rambla de Ferran
 Plaça Sant Joan
 Plaça Paeria
 Plaça Sant Francesc
 Costa del Jan
 Carrer Major
 Plaça Catedral
 Passarel·la del Liceu Escolar

Ruta exterior, no són necessàries entrades
Durada: 2h
Punt de trobada: Turisme de Lleida

LA LLEIDA DEL FERROCARRIL

Eren quarts de nou del vespre del 31 de març del 1860 quan la locomotora Cardoner s’apropava a Lleida. Era el
primer tren que arribava a la nostra ciutat. Després de més de 150 anys, encara es conserven diferents
testimonis de la història del ferrocarril. Us proposem un recorregut d’una hora i mitja de durada per descobrir
aquest patrimoni ferroviari, tant del present com del passat, la fesomia de la ciutat a mitjans del segle XIX i els
canvis que van suposar l’arribada d’aquest nou mitjà de transport.

La ruta està formada pels següents punts:






Panoràmica de la ciutat des dels Camps Elisis
Rambla de Ferran
Estació de trens
Passarel·la de l’estació
Caseta del guardaagulles

Ruta exterior, no són necessàries entrades
Durada: 2h
Punt de trobada: Plaça d’en Bores

LLEGENDES DE LLEIDA

Visita familiar apta per a tots el públics (infants a partir de 6 anys). Un diàleg dinamitzat que inclou efecte
sorpresa per conèixer les llegendes i històries més conegudes de la ciutat i que ens permetran descobrir una
nova mirada de l'eix comercial. Patrimoni arquitectònic, històries reals o inventades que traspassen el pas dels
anys mantenint llaços entre passat i present. Espais que expliquen cinc històries que ens endinsen a l'època
ilergeta, medieval cristiana, moderna i contemporània.
La ruta està formada pels següents punts:








Peu del Romeu: llegenda de Sant Jaume
Casa dels Gegants: el Marraco i els dracs
Pati de l'IEI: la verge del Blau
Catedral Nova: la verge del Blau
Paeria: Dracs de Lleida
Arc del Pont: Indíbil i Mandoni
Façana Diputació: el balcó del Serraller

Ruta exterior, no són necessàries entrades
Durada: 2h
Punt de trobada: Capella del Peu del Romeu

CULTURA VIVA

Pujant pel carrer dels Cavallers fins a la plaça del Dipòsit, l’església de Sant Llorenç, fent castells a l’antic convent
de Santa Clara , visitant la seu de la FECOLL (Aplec del Caragol)... Un passeig per les principals associacions que
mantenen viva la cultura i les tradicions de la nostra ciutat: els mestres pessebristes, les comparses dels Moros i
Cristians, els Castellers de Lleida i les colles de l’Aplec del Caragol.

La ruta està formada pels següents punts:







Capella del Peu del Romeu: seu de l’associació de pessebristes de Lleida
Oratori dels Dolors: seu de la congregació dels Dolors
Dipòsit de l’aigua
Seu Associació de Moros i Cristians de Lleida
Antic convent de Santa Clara: seu dels Castellers de Lleida.
Plaça obradors: Seu del Centre de Titelles i Fecoll: seu de les colles de l’Aplec del Caragol

(Es visitaran les seus en funció de la disponibilitat de les diferents associacions).

Ruta exterior, no són necessàries entrades
Durada: 1:30h
Punt de trobada: Capella Peu del Romeu

Procediment de reserva
Cal enviar emplenada a infoturisme@paeria.es la fitxa de sol·licitud que es pot descarregar a l’apartat
d’informació pràctica / visites guiades per a grups i col·lectius de la pàgina www.turismedelleida.cat.
Un cop rebuda la fitxa de sol·licitud a infoturisme@paeria.es s’iniciaran les gestions per trobar un guia
disponible. El més aviat possible, se’ls enviarà per correu electrònic un document de confirmació on constarà el
nom del guia, el punt de trobada, les dades per al pagament, etc. En cas de no disposar de cap guia per a la data
sol·licitada, se’ls comunicaria per correu electrònic i se’ls proposaria una altra data i/o horari.
TARIFES
Les tarifes de les visites varien en funció de les següents variables:
• nombre de persones: grups de fins a 25 persones o grups de 26 a 55 persones.
• espais que es visitin: un únic espai amb una durada d’1h–1h30 (punt concret) o més d’un espai 2h–2h30 (ruta)

Grups fins a 25 persones
Grups fins a 55 persones
Suplement idioma (anglès o francès)
Suplement cap de setmana (dissabte/diumenge) o festiu
Suplement cap de setmana/festiu i idioma
Suplement nocturn (a partir de les 20h)
Suplement hora extra

PUNT CONCRET
93,25€
115,50€
21,35€
21,35€
26,80€
21,35€
41,20€

RUTA
130,70€
153,00€

A la tarifa del guia caldrà afegir, en alguns casos, l’entrada als monuments. El pagament de les entrades serà
sempre directament al monument el mateix dia de la visita.

Seu Vella
Castell del Rei
Seu Vella + Castell del Rei
Museu de Lleida

GENERAL
6€
3€
6€
5€

REDUÏDA
5€
2€
5€
2,50€

GRATUÏT
1r dimarts de cada mes

PAGAMENT
El cost de la visita haurà de ser abonat sempre en la seva totalitat màxim una setmana abans. Un cop efectuat el
pagament no es realitzarà cap devolució.
Les opcions de pagament són:
•
•

Directament a Turisme de Lleida (C. Major, 31 bis) en efectiu o targeta. L’horari d’obertura és de dilluns a
dissabte de 10 a 14h i de 16 a 19h. Diumenges i festius de 10 a 13.30h.
Per transferència bancària al número de compte que apareixerà en el full de confirmació de la reserva. En
aquest cas serà imprescindible enviar el comprovant de la transferència a l’adreça infoturisme@paeria.es

