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Tallers d’estiu
a La Panera
El Centre d’Art La Panera acull fins al 6 d’octubre
el “Taller per customitzar
bosses de tela, relacionat
amb l’exposició Interior/
Exterior”. L’activitat, que
s’adreça a nens i nenes,
consisteix a customitzar
unes bosses de tela a partir d’unes plantilles, stencils, fetes per “la ira”, autor
del grafit que es pot veure a l’exposició. Un cop
acabada l’activitat, cada
nen es podrà endur el resultat de la seva creació.
El taller es fa de dimarts
a divendres, de 17.00 a
20.00 h; dissabtes,d’11.00
a 14.00 h i de 17.00 a
20.00 h, i diumenges,
d’11.00 a 14.00 h. El preu
és de 2 € per bossa. •••

Nits d’Estiu:
activitats diverses
El dies 3 i 10 d’agost hi
ha programades dins del
cicle “Nits de cinema a la
fresca de l’Horta” sengles
sessions que es faran a les
22 h al Local Social de la
partida de Rufea.
D’altra banda, el dia 24
d’agost, a les 12 h, hi ha
prevista també una visita guiada al Museu de
l’Automoció Roda Roda.
Pel que fa a les exposicions, el Centre d’Art La
Panera és el marc, fins al 6
d’octubre, de les mostres
“Interior/Exterior” i “Taps,
Cubs, Dits” (adreçada als
infants). El Campament
de La Canadiense acull
les mostres “La força de
l’aigua, el Dr. Pearson i les
obres de La Canadiense a
Lleida” i “Aigües del món,
un món d’aigües””. •••
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Descobrir la ciutat amb el Bus turístic
A l’estiu i fins al 13 d’octubre es pot descobrir la ciutat d’una manera còmoda i simpàtica amb el Bus turístic, un vehicle descobert d’una sola planta amb capacitat per a
44 persones. Com a novetat, enguany els usuaris del bus tindran entrada gratuïta al
castell templer de Gardeny i es canvia la ruta per tal de poder atansar el viatger fins a
l’Arborètum-Jardí Botànic de Lleida.
El recorregut comença i acaba al Palau de la Paeria i té 11 parades, que permeten
contemplar els elements més atractius de la ciutat i els seus valors patrimonials. La línia
uneix els dos turons de la ciutat i fa accessible la visita als monuments més emblemàtics: la Seu Vella-Castell del Rei i el Centre d’Interpretació de l’Orde del Temple de
Gardeny, amb entrada gratuïta per a l’usuari del bus.
És un servei que s’ofereix als lleidatans i les lleidatanes per conèixer la ciutat d’una
manera diferent i a tots els visitants que durant l’estiu es desplacen a Lleida. La línia
incorpora un servei automatitzat de guia que va explicant els elements i el patrimoni
més atractiu de la ciutat.
L’autobús funciona tots els dies de la setmana i les sortides són a les 10.00, 11.00,
12.00, 17.00, 18.00, 19.00 i 20.00 h. A més, els divendres i els dissabtes hi ha sortides nocturnes a les 21.00 i a les 22.00 hores. Per obtenir més informació del servei cal adreçar-se
a Turisme de Lleida. Tel. 902 25 00 50. Web: www.turismedelleida.cat. •••
TASTA LA FRESCA!
Tots els dijous, fins al 5 de setembre, a 42 terrasses de restaurants i bars de Lleida es
poden tastar entrepans, torrades o tapes, amb beguda inclosa, per 5 euros, o menús
fins a 12 euros, a més de copes a un preu únic de 3 euros.
Tasta la Fresca! és una invitació a sortir de casa per compartir amb bona companyia tots
els dijous d’estiu fins al 5 de setembre. Hostaleria de Lleida organitza, amb la col•laboració
de Turisme de Lleida, aquesta proposta gastronòmica amb la qual vol dinamitzar els vespres i les nits de Lleida amb una oferta de qualitat, diversa i a preus assequibles. Al web
www.movimenth.com es poden trobar els establiments participants. •••
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OBRIM LA LLEIDA SECRETA!
Durant l’estiu, dins del programa
“Obrim la Lleida secreta!”, també hi
haurà jornada de portes obertes a
les restes arqueològiques de la ciutat. Així, es visitaran les Adoberies,
a la Rambla Ferran, 9; les restes romanes de l’Auditori Municipal Enric
Granados, i les muralles medievals
del carrer Anselm Clavé, 47. Durant
la jornada de portes obertes un arqueòleg o una arqueòloga atendrà
les consultes o les curiositats.
El calendari de visites, que tenen
lloc els diumenges de les 10.30 a les
13.30 h, és el següent: les Adoberies
(28 de juliol), muralles medievals (11
d’agost), les Adoberies (25 d’agost),
casa romana de l’Auditori (8 de se-

tembre), muralles (15 de setembre) i
les Adoberies (22 de setembre).
Del complex adober de Lleida construït al segle XIII, se’n conserven íntegres dos d’aquest obradors dedicats
a la pell. Al solar número 47 del carrer
Anselm Clavé es conserven les espectaculars fonamentacions de dues
de les muralles que en època medieval encerclaven la ciutat: l’andalusina
amb les seves torres quadrades,
construïda als segles IX-X pels àrabs,
i la feudal del segle XV. A la planta
subterrània de l’Auditori trobem una
seqüència superposada de nivells arqueològics de les èpoques tardo ibèrica (II/I aC), romà imperial (I/II), tardo
romana (III-X), medieval andalusina
(X-XII) i medieval cristiana (XII-XV), i
moderna (XV-XVIII). •••
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En família al Museu de Lleida.
El diumenge 4 d’agost, a les 11 h,
té lloc l’activitat “Vine en família al
Museu de Lleida! Fem d’astrònoms”.
La visita dinamitzada té una durada de 75 minuts i s’adreça a les famílies amb infants de 7 a 12 anys.
A partir d’una selecció de dates
significatives relacionades amb
Alfons de Borja, que va arribar a
Lleida al segle XIV per estudiar a
l’Estudi General, la ciutat de Lleida
o fets històrics rellevants, es pretén anar veient el cel i comparar
els diferents elements que s’hi poden observar, com ara els punts
cardinals, els estels, l’orientació
amb estels, les constel•lacions, els
planetes, etc. •••

Vine al Campament de La Canadiense!
Els lleidatans i les lleidatanes que vulguin passar una bona estona refrescant poden atansar-se al Museu de l’Aigua per veure l’exposició permanent “La força de l’aigua. El Dr. Pearson i
les obres de La Canadiense a Lleida”, que explica la construcció
d’aquesta obra, la importància cabdal que va tenir per a Lleida i
els fonaments de la hidroelectricitat. També es pot gaudir de la
mostra permanent “Aigües del món, un món d’aigües”, formada
per una col•lecció d’aigües envasades d’arreu del món aportades per persones viatgeres de Lleida, i que fa reflexionar sobre la
importància de l’aigua per als éssers vius.
L’entrada al museu (avinguda Miquel Batllori, 52, a la Bordeta) és
lliure i l’horari és de dimarts a divendres, de 10.00 a 14.00 h. •••
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