Consulteu el calendari
de visites guiades programades
i informeu-vos sobre
altres rutes com:
la Lleida medieval,
Petits grans racons,
La Seu Vella
i els seus tresors…
I les propostes a la carta per a
col·lectius i grups escolars.
973 700 319
infoturisme@paeria.cat
www.turismedelleida.cat

ww w. missatges.com

Us hi esperem!

Amb la col.laboració de:

CENTENARI
MODERNISTA

PUJA AL BUS!

CASES IL·LUSTRES

El Bus Turístic panoràmic de Lleida és la
millor opció per accedir a les principals àrees
monumentals i d’oci de la ciutat. Equipat amb
audioguies en diversos idiomes, el Bus ofereix
diversos recorreguts segons la temporada i el
preu del bitllet es correspon amb la tarifa vigent
de la xarxa d’autobusos urbans de Lleida.

BUS TURÍSTIC AMB AUDIOGUIA

“Maons, delicats estucs i natura
forjada a la llum dels vitralls”
El modernisme –fortament arrelat a
Catalunya– deixà la seva empremta
en emblemàtiques construccions
i, molt especialment, en edificis
d’habitatges que enguany arriben
al centenari.

VISITES GUIADES
LLEIDA

Aquesta ruta panoràmica ens porta
fins a algunes de les esplendoroses
cases modernistes que esquitxen
el centre de la ciutat, moltes de
les quals han estat restaurades
recentment i llueixen coloristes i
ornamentades façanes.
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TEMPLER PER UN DIA
I VISITES GUIADES
EL CASTELL TEMPLER
DE GARDENY

RACONS DE LLEGENDA
Als carrers del Centre Històric batega la memòria de la ciutat de Lleida. Històries de veïnatge,
de reis, de senyors i de clergues. Llegendes de cristians, sarraïns i jueus…
Descobriu l’essència cultural del Centre Històric: l’entramat de carrerons de l’Aljama Sarraïna
(barri de la Moreria), La Cuirassa (call jueu) i les parròquies cristianes que dibuixen un passeig
que ens retorna a l’Edat Mitjana, època d’esplendor i cultura.

“Non nobis, domine, non nobis,
sed nomine tuo da gloriam”
(Regla templera)
Reviu les intrigues de l’Orde del
Temple –la comunitat de monjos guerrers que va viure la seva
màxima esplendor a Lleida entre
els segles XII i XIII– amb la visita
dinamitzada “Templer per un dia”.
La primera referència de la Comanda de Gardeny data de l’any
1156. Gràcies a les nombroses
donacions rebudes, en gran part
de la petita noblesa, la Casa de
Gardeny va arribar a acumular un
extens patrimoni. Fruit d’aquest
creixement, cap al segle XIII, la
Casa de Gardeny es convertiria
en un dels principals centres de
decisió de la Corona d’Aragó.
A més de les visites dinamitzades, el Centre d’Interpretació de
l’Orde del Temple ofereix visites
guiades en dies puntuals.

BAGUL
D’HISTÒRIES
“En un amagatall de la Paeria,
trobarem una antiga maleta
amb misteriosos objectes i un
vell mapa…” On ens portarà?

RUTA
Làpida Cresques Abnarrabi
El Peu del Romeu
Antic Cinema Granados
Oratori dels Dolors
Casa d’Onofre Cerveró
Església de Sant Llorenç
Plaça dels Gramàtics,
Casa natal d’Enric Granados
Mercat del Pla

COBLA DE
JOGLARS
“I diu el Rei que no vol
disputes entre pobles ni
problemes amb l’aigua,
que a Lleida som persones
de bons costums.
Tenim remei per al mal
de panxa i la ceguera
i som gent d’estudis”

RUTA
Costa del Jan
La Cuirassa
Carrer dels Cavallers
El Peu del Romeu
Oratori dels Dolors
Font del Roser
Dipòsit de l’Aigua
La Panera
Església de Sant Martí

LA LLEIDA
SECRETA
750 ANYS DE LA PAERIA
“A l’ombra, els secrets de la
ciutat esdevenen veus per
qui sap escoltar…”
El 19 d’agost de 1264, el rei Jaume I
concedí als cònsols de la ciutat el privilegi
de la Paeria. La commemoració d’aquest
fet és una magnífica oportunitat per
visitar aquesta impressionant construcció
del romà
nic civil català: la morra, el
retaule de la Verge dels Paers, l’armari
dels Privilegis… Tot seguit, visitarem
les Adoberies (XIII) –les més antigues
de l’estat i les més ben conservades–
finalitzant la ruta a les restes de la muralla
medieval del carrer Anselm Clavé. Tres
espais emblemàtics de la Lleida Secreta,
una ruta pel subsòl de la ciutat.
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