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Arqueologia per a tots els públics

L’

•L’Arxiu Arqueològic fa visites guiades per mostrar les peces més destacades del seu fons
Arxiu Arqueològic Municipal, situat al costat del Parc
de l’Aigua, al barri de la
Bordeta, és des del setembre més a prop del ciutadà
gràcies a la museïtzació del que abans
era el magatzem, que s’ha agençat
d’una manera atractiva i didàctica per
poder rebre visitants. La iniciativa, batejada amb el nom de “Retalls de la
nostra història”, està pensada per mostrar una part representativa del fons
de l’arxiu a grups escolars i col·lectius
ciutadans interessats a conèixer millor
la història del municipi.

La proposta permet ensenyar als visitants un centenar d’objectes restaurats
(escollits entre els 5.000 emmagatzemats) especialment representatius, trobats al municipi de Lleida i provinents
de les èpoques romana, àrab, medieval i moderna. Les peces s’exposen en
vitrines, amb una il·luminació adient
i plafons informatius. Entre el material exhibit podem destacar el mosaic
procedent de les termes romanes del
carrer Cardenal Remolins; un esquelet
d’home adult datat entre el s. IV i el IX;
una gran pica de pedra per al filtratge
d’oli de 3 tones de pes; una base de columna del peristil de la villa romana de
Torre Andreu; un fragment de l’escut
dels Montcada d’un retaule medieval;
l’escultura d’un àngel músic de pedra

El paer en cap va presidir aquest estiu la inauguració de l’espai, situat a la Bordeta © H. S.

Es poden contemplar
un centenar d’objectes
restaurats de les èpoques
romana, andalusina,
medieval i moderna, tots ells
trobats al municipi de Lleida
i un capitell de claustre, ambdós del
convent de Sant Francesc, o diverses
claus de volta de la Suda.
Les visites comentades es complementen amb sengles vídeos que ofereixen, respectivament, una recreació

en 3D de les esmentades termes romanes i una presentació de les peces
de vidre, os o metall que per raons de
conservació no es poden exhibir al magatzem principal de l’arxiu. Les visites
escolars i les de col·lectius ciutadans es
fan des del setembre, sempre després
de la sol·licitud. Les sortides escolars
s’arrodoneixen amb un taller previ que
ja s’està fent en els darrers dos anys i
que, amb el nom de “Detectius del passat”, introdueix els infants en els fonaments de l’arqueologia. Per programar
una visita cal trucar al telèfon 973 22
26 41 (de 10.00 a 13.00 h) o enviar un
correu a vinearxiuarqueologic@paeria.
es. •••

MÉS DE 10.000 PERSONES HAN VISITAT LA CASA DELS GEGANTS

E

ls gegants de Lleida creixen en
popularitat. Un total de 10.125
persones (entre turistes i veïns)
han visitat la Casa dels Gegants en el
període comprès entre l’estrena, el 26
d’abril, i el 17 de setembre. La importància de l’espai rau en el fet que permet al visitant familiaritzar-se amb uns
elements importants de la cultura tradicional i popular de la ciutat des d’una
perspectiva didàctica i divulgativa.
L’espai, molt popular entre els infants
però que també desperta interès entre
els adults, acull els 12 gegants de la
ciutat, els capgrossos i els cavallets; les

trampes i el penó, amb els vestits dels
heralds; els signífers i el pregoner i els
marraquets, com també un espai informatiu i gràfic sobre Lo Marraco.

Es mostren els 12 gegants de Lleida. © H. S.

La Casa dels Gegants és oberta al
públic de dilluns a divendres, de 10 a
14 h i de 17 a 20 h (dilluns a la tarda és
tancada); dissabtes, d’11 a 13.30 h i de
17 a 20 h, i diumenges i festius, d’11 a
13.30 h. La visita —que pot ser lliure o
guiada— és gratuïta. L’espai és situat a
la Regidoria de Cultura, a l’avinguda de
Blondel, 64. Es pot concertar una visita
guiada fent la reserva, al telèfon 973 70
03 85 o a festes@paeria.cat. •••
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