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Agenda
Activitats de
l’Agenda Jove
d’Estiu
En el marc de l’Agenda Jove
d’Estiu, tindran lloc diferents
setmanes temàtiques adreçades als joves de 13 a 17
anys, que es faran a la Palma-Centre de Recursos Juvenils (c/ la Palma, 6-10).
La Setmana de l’art urbà és
una activitat artística al carrer
que es desenvoluparà del 13
al 17 de juliol, de les 10.00 a
les 13.00 h.
Del 20 al 24 de juliol, de
les 10.00 a les 13.00 h, tindrà
lloc la Setmana dels xefs, amb
l’elaboració de plats amb
l’ajuda d’un cuiner professional.
I del 27 al 31 de juliol, de les
10.00 a les 13.00 h, es farà la
Setmana dels reporters televisius, en què es produirà un
programa a Lleida TV.

DESCOBRIR EL PARC DE LA MITJANA
La Regidoria de Medi Ambient i Horta de
l’Ajuntament de Lleida organitza el tercer
diumenge de cada mes (excepte els mesos
de desembre i gener) una visita guiada gratuïta al Parc de la Mitjana, d’11.30 a 12.30 h,
per descobrir-ne la història i els valors naturalistes i ambientals. Aquesta activitat és
completament gratuïta i no cal inscripció
prèvia.
A més d’aquesta activitat periòdica, l’exposició permanent i l’audiovisual sobre la història,
l’ecologia i els valors del bosc de la Mitjana al
Centre d’Interpretació del Parc és oberta al
públic de dilluns a divendres, de les 10.00 a
les 14.00 h, i el tercer diumenge de mes, de les
10.30 a les 14.00 h.

Els Bucs d’assaig El Mercat acolliran diferents tallers
adreçats als joves de 13 a 30
anys. Les activitats són zumba, de dilluns a dijous del 6
al 16; guitarra acústica i afinacions obertes, de dilluns
a divendres del 6 al 10; Sister
Act, el musical, de dilluns a
dijous del 20 al 30, i cant gospel, de dilluns a dijous del 20
al 30. Per a més informació i
inscripcions: 973 70 06 66. •••

D’altra banda, el dissabte 19 de setembre,
a partir de les 18.00 h, tindrà lloc al Parc de
la Mitjana la “Batnight: la nit dels ratpenats
a Lleida”, una activitat dedicada al coneixement dels ratpenats i al foment de la seva
protecció.
Durant el vespre i a la nit, els participants
podran conèixer els ratpenats de Lleida
i poder resoldre algunes preguntes com
quantes cries tenen, què fan durant el dia,
què mengen, com cacen, on hivernen, per
què viuen en colònies o quants anys viu un
ratpenat, entre d’altres. Places limitades.
Per a més informació i inscripcions cal trucar al 973 70 04 55. •••

DIPÒSIT DEL PLA DE L’AIGUA
El Museu de l’Aigua organitza cada diumenge, de 12.00 a 14.00 h, la visita gratuïta al Dipòsit del Pla de l’Aigua. Iniciat l’any
1784 i acabat 8 anys més tard, és subterrani i és cobert per sis voltes de canó, que
reposen sobre 25 pilars. El Dipòsit del Pla
de l’Aigua és al Centre Històric, en concret,
al carrer Múrcia, 10. Per a més informació:
www.museudelaiguadelleida.cat. •••
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Visita al Molí de
Sant Anastasi

DIVERSIÓ I CULTURA A LES NITS D’ESTIU
El programa de les Nits d’Estiu a Lleida,
iniciativa que ofereix 157 activitats que
es fan en 40 escenaris diferents de la ciutat, continua l’agost amb un ampli ventall de propostes lúdiques, formatives i
culturals pensades per a totes les edats.
Entre altres, podem citar les Nits de
cinema a la fresca a l’Horta (dies 3 i 10),
el taller d’astronomia Vine en família al
Museu de Lleida (dia 4), els tallers Natura als Parcs (dies 7, 14, 21 i 28), les visites
guiades Obrim la Lleida secreta! Muralles
medievals/Adoberies (dies 11 i 25) o la
visita guiada a les exposicions i col·lecció
permanent del Museu Roda Roda.

Quant a les activitats de més d’un
dia, destaquen les exposicions “Temps
de canvis. Col·lecció Fundació Privada
AAVC” (Museo Morera, fins al 29 de setembre); “Interior/ Exterior” (La Panera,
fins al 6 d’octubre); Galería & Ediciones
Ginkgo (La Panera, fins al 8 de setembre);
Jetztzeit. El temps d’ara + L’Esquena de
l’àngel (La Panera, fins al 8 d’octubre);
“Taps, Cubs, Dits” (Espai miniPanera, fins
8 de setembre) o “La força de l’aigua. El
Dr. Pearson i les obres de La Canadiense
a Lleida” (Campament de la Candiense).
El programa de les Nits d’Estiu es perllongarà fins al 21 de setembre. •••

Descobriu el Molí de Sant Anastasi o
de Vilanoveta tots els dissabtes, de les
12.00 a les 14.00 h. Situat a l’avinguda
de les Garrigues núm. 128, al barri de
la Bordeta, l’antic molí fariner va ser un
dels més importants de l’Horta de Lleida. Durant la visita es poden veure els
elements essencials de l’espai: l’entrada
de l’aigua de la séquia de Fontanet, que
permetia moure la maquinària; part de
les peces originals del molí, que permeten entendre com es transformava
el cereal en farina, gràcies a l’impuls de
l’aigua, amb el conjunt de moles i peces
auxiliars; la propietat i els canvis en la
gestió dels molins de la ciutat, i l’edifici
en si, que conserva traces de la construcció medieval.
Activitat gratuïta. Per a visites guiades
per a grup, contacteu amb el Museu de
l’Aigua al telèfon 973 21 19 92. •••

SORTIDA FAMILIAR AMB BTT
Tots els diumenges té lloc la sortida familiar amb BTT des del
Centre BTT Lleida (avinguda de Tortosa, 88) per tal de potenciar l’ús de la bicicleta, el turisme natural i familiar i les activitats a l’aire lliure. Es proposen itineraris pels voltants de Lleida
(la Mitjana, l’Horta de Lleida, etc.) i itineraris temàtics (Museu de
l’Aigua, monuments de Lleida, gastronòmics, camí de Sant Jaume, etc.). Les sortides, que són gratuïtes, tenen lloc a les 10.00
h (excepte agost i desembre). El centre, gestionat pel Club Ciclista Terres de Lleida, permet el lloguer de bicicletes i té servei
de taller i custòdia, rentador, vestidors i diferents tipus de rutes
guiades. Més informació i inscripcions al 628 08 16 16. •••
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