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Els principals monuments i els espais culturals
s’obren a la ciutat amb les visites guiades
Lleida és plena de monuments i d’espais
culturals que val la pena conèixer.
Aquesta tasca es fa més fàcil amb les
visites guiades que s’organitzen sobretot durant el cap de setmana. El conjunt monumental de Gardeny –inclou el
castell templer i l’església de Santa
Maria– i el Centre d’Interpretació de
l’Orde del Temple es poden visitar amb
guia els dissabtes a les 10.00 i 16.30 h,
i els diumenges i festius, a les 10.00 h.
L’activitat “Templer per un dia” té lloc
els dissabtes, a les 12.00 i 18.00 h, i els
diumenges, a les 12.00 h. Les visites
guiades a la Seu Vella són els dissabtes
a les 11.00, 13.00 i 16.00 h, i diumenges,
a les 11.00 i 13.00 h.
El Museu de l’Aigua organitza visites
guiades gratuïtes als pous de gel cada
segon dissabte de mes, a les 12.00 h.
Per a la inscripció, cal trucar al Museu
de l’Aigua, al telèfon 973 21 19 92.
Cada dissabte fins al 25 de juny hi ha
visites guiades gratuïtes per tres dels
espais que formen part de la ruta de
la Lleida Secreta, que són les restes
romanes de l’Auditori, la muralla medieval d’Anselm Clavé 47 i les adoberies de
la rambla de Ferran. El punt de partida
és la plaça de Mossèn Cinto Verdaguer
(Auditori), a les 17.30 h. Per tal de poder
participar-hi cal inscriure’s prèviament
a l’Oficina de Turisme de Lleida, al telèfon 902 25 00 50.
Quant als museus, és possible participar en les visites guiades gratuïtes al
Centre d’Art La Panera (els dissabtes,
a les 12.00 i les 18.00 h, i els diumenges,
a les 12.00 h), al Museu de Lleida (diu-

VISITES GUIADES A L’ARBORÈTUM (A DALT), A LES RESTES DE L’AUDITORI I ALS POUS DE GEL. © PAERIA

Els darrers recintes que
s’han incorporat als
atractius turístics de
Lleida són els pous de
gel i l’Arborètum
menges, a les 10.30 i les 12.00 h, prèvia
reserva al telèfon 973 28 30 75), al
Museu de l’Aigua al Campament de La
Canadiense (els diumenges, a les 12.00

h) i al Museu de l’Automoció Roda Roda
(el quart dissabte, a les 12.00 h).
L’Arborètum-Jardí Botànic Pius Font
i Quer acull visites guiades els dimarts,
a les 17.30 h, i els dissabtes, a les
11.00 h. L’Arborètum forma part del
Parc Científic de Gardeny, que també
és obert a visites guiades els dimecres,
a les 17.00 h, i els dissabtes, a les
12.30 h. Per demanar cita prèvia cal
trucar al 010. També hi ha sortides
guiades gratuïtes pel parc de la Mitjana
els dissabtes, diumenges i festius, a les
12.00 h.

