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Agenda Cultural

AGENDA

GASTRONOMIA AL CASTELL TEMPLER DE GARDENY
ARBORÈTUM

El Castell Templer de Gardeny acollirà el 4 i
el 25 d’agost, a les 21 h, l’activitat “Templer
per una nit + tastet gastronòmic”, en què
es podrà viure l’experiència de ser templer
i acabar la jornada amb un tastet templer.
La proposta lúdica “Bombolles templeres”
es desenvoluparà l’11 d’agost, a les 21 h. Es
tracta d’un sopar de maridatge i una visita
templera en horari nocturn.

El 13 i el 27 d’agost, a les 21 h, es farà una
visita guiada nocturna al Castell de Gardeny.
Cal inscripció prèvia. El 18 d’agost, a les 21
h, es podrà gaudir de “Crispetes templeres”,
amb la projecció de pel·lícules de temàtica
templera amb crispetes incloses a l’explanada exterior del castell. Per a més informació:
Oficina de Turisme de Lleida. Tel. 973 70 03
19 – infoturisme@paeria.cat. •••

El Jardí Botànic-Arborètum
de Lleida Dr. Pius Font i Quer
ofereix aquest estiu dues
jornades de portes obertes
els dies 7 d’agost i 4 de setembre. Els visitants tindran
accés gratuït de les 10 a les
20 h a aquest espai únic de
gairebé 7 hectàrees de terreny, on es troba una completa col·lecció de plantes
vives de més de mig miler
d’espècies d’arbres i arbusts,
ordenades segons el bioma
de la terra en què viuen. •••

FESTES MAJORS

L’ESTIU AL TURÓ DE LA SEU VELLA
El conjunt monumental de la Seu
Vella i el Castell del Rei/la Suda seran
protagonistes enguany del programa
“Nits d’Estiu 2016”. El 5 d’agost, a les
21 h, el Castell del Rei/la Suda serà
l’escenari de la proposta “Vins&Tasts
sota les estrelles”, en què es durà a
terme una degustació de vins de la
DO Costers del Segre i el tast de productes de proximitat. Cal inscripció
prèvia al telèfon 973 23 06 53. Preu:
15 euros.
El 19 d’agost i el 16 de setembre,
a les 21 h, es desenvoluparà la “Nit
de lluna plena a la Seu Vella”, en què
els ciutadans i les ciutadanes podran
gaudir de la lluna plena amb una activitat
sorpresa al voltant de la poesia, el teatre o la
música. Preu: 2 euros.
El 26 d’agost, a les 20.30 h, tindrà lloc “Vi
de Pedra a la Seu Vella”, una visita temàtica
al voltant de la cultura del vi i la seva relació
amb aquest monument. Cal inscripció prèvia
al telèfon 973 23 06 53. Preu: 12 euros (visita
més degustació de vi).
“Xino-Xano pel Turó”, una passejada nocturna pels camins i els túnels del Turó de la

Seu Vella, es farà el dia 2 de setembre a les
21 h. Cal inscripció prèvia al telèfon 973 23
06 53.
Amb l’activitat “La tarda dels lectors”, tots
els dimecres a la tarda, de les 15 a les 19.30
h, el claustre de la Seu Vella es converteix en
un espai de lectura. Entrada gratuïta amb la
presentació d’un llibre.
Finalment, els dies 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 i
28 d’agost, a les 11 i a les 13 h, tindran lloc les
visites guiades a la Seu Vella. Cal fer la reserva
prèvia al telèfon 973 23 06 53. •••

Els ciutadans i les ciutadanes de Lleida poden gaudir
de les festes majors de Pardinyes (del 4 al 7 d’agost),
Balàfia (del 18 al 21 d’agost),
Butsènit (del 9 al 12 de setembre) i la partida de Grenyana (el 17 i 18 de setembre). Cal recordar que les
Festes de la Tardor tindran
lloc del 28 de setembre al 2
d’octubre. •••

MERCAT DE
L’HORT A TAULA

El tradicional Mercat de
l’Hort a Taula tindrà lloc a la
plaça de Sant Joan el 4 de
setembre, de les 9 a les 14
h, on es podran trobar productes agroalimentaris de
proximitat, com fruita i verdures, oli, formatges i embotits o mel, entre d’altres.
A més, el Mercat de les Rebaixes de l’Eix Comercial es
farà del 24 al 26 d’agost. •••
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