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Obre el castell
dels templers
El castell de Gardeny i el Centre d’Interpretació de l’Orde
del Temple, que s’ha instal·lat a la fortalesa per divulgar
l’oferta monumental i cultural d’aquest espai i la història
del Temple, es podran visitar a partir del 5 de maig. Per
tal de donar a conèixer el centre d’interpretació, Turisme
de Lleida ha programat per als dies 11, 12 i 13 de maig
unes jornades de portes obertes. Les instal·lacions tindran
dos espais destinats a acollir activitats culturals de la
ciutat de Lleida. La Paeria ha habilitat al costat del castell
un punt d’interès turístic i organitzarà visites guiades en
cinc idiomes (català, castellà, anglès, francès i japonès).

El Col·lectiu d’Usuaris i Amics de
la Bicicleta (CUAB), que gestiona
el Centre BTT Lleida, ha programat
per a aquesta primavera nou
sortides guiades. Pel que fa al mes
de maig, es durà a terme una
excursió a la Mitjana (dia 13) i una
altra als Aiguamolls de Rufea (dia
27). Les sortides guiades parteixen
a les 11.00 hores del Centre BTT
Lleida, que es troba situat al Camí
d’Albarès, s/n (vial de la Bordeta)
i Parc Joan Oró. Per a més informació cal telefonar al 973 20 57
43 o al 902 25 00 50.
D’altra banda, la presidenta de Turisme de Lleida, Montse Bergés,
va presentar les 13 rutes amb bicicleta del Centre BTT Lleida. Els
itineraris uneixen 20 municipis del Segrià en 300 quilòmetres i donen
a conèixer entorns naturals com els Aiguamolls de Rufea, la Mitjana,
el Camí Natural d’Utxesa, Raimat o el Pla de la Saira. També es
van presentar el fullet general de les rutes i els fullets de petites
dimensions que sota el lema Petons&BTT informen detalladament
de la ruta, el recorregut, el grau de dificultat, etc.
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En marxa les rutes
del centre de BTT

