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Jornades de portes obertes
2 d’abril 
De les 10.00 a les 13.00 hores
i de les 16.00 a les 20.00 hores    

Accés gratuït perquè és el primer diumenge del mes

26 d’abril 
De les 10.00 a les 13.00 hores
i de les 16.00 a les 20.00 hores    

Accés gratuït amb motiu de l’aniversari de l’obertura 
al públic del Jardí Botànic-Arborètum de Lleida

7 de maig
De les 10.00 a les 13.00 hores
i de les 16.00 a les 20.00 hores    

Accés gratuït perquè és el primer diumenge del mes

11 de maig
De les 10.00 a les 13.00 hores
i de les 16.00 a les 20.00 hores    

Accés gratuït amb motiu de la Festa Major de Lleida

Tallers
Curs de bonsais combinat 
amb una visita guiada per 
l’Arborètum
8 d’abril
De les 9.00 a les 13.00 hores

Taller que combina una visita guiada prèvia per 
l’Arborètum per descobrir com són i on viuen una 
selecció d’espècies d’arbres i arbusts que s’utilitzen 
per fer i cultivar bonsais.

El personal de l’Arborètum guiarà la visita. 

El taller de bonsais anirà a càrrec de Gerard Curcó, 
president del Club Bonsai Lleida.
Preu: 35 €. Amics/Amigues de l’Arborètum: 30 €. 
Inclou un bonsai.

Places limitades. 
Cal inscripció prèvia fins al 31 de març inclòs a:
arboretum@pcital.cat 

Els colors i les formes de les flors8
27 de maig
De les 11.00 a les 13.00 hores

Taller per als més petits de la casa, d’entre 6 i 12 
anys, que resol diferents preguntes, com ara, per 
què les flors tenen formes i colors diferents? Quins 
animals s’hi veuen atrets i quins no?
Preu: 4 €. Amics/Amigues de l’Arborètum: 2 €
Places limitades. Inscripció prèvia: arboretum@pcital.cat

Visites guiades
Descobrir l’Arborètum-Jardí 
Botànic de Lleida
9 d’abril
De les 11.30 a les 13.00 hores 1

6 de maig i 11 de maig
De les 18.00 a les 19.30 hores 11 de maig 

Passejada per conèixer un recull de les principals 
espècies que trobem al llarg de l’Arborètum i descobrir 
allò que ens proporcionen
Preu: 4 €. Amics/Amigues de l’Arborètum 2 €
Places limitades. Inscripció prèvia a:
arboretum@pcital.cat

Celebració del Dia Internacional 
dels Museusa
20 de maig
De les 18.00 a les 19.30 hores 1

Passejada gratuïta amb servei de guia per descobrir 
el Jardí Botànic-Arborètum de Lleida
Places limitades. Inscripció prèvia a arboretum@pcital.cat

L’Arborètum, rebost medicinal
22 d’abril
De les 18.00 a les 19.30 hores

28 de maig
De les 11.30 a les 13.00 hores

Passejada per reconèixer una selecció de diverses 
plantes medicinals representades a l’Arborètum-Jardí 
Botànic i les seves propietats remeieres
Preu: 4 €. Amics/Amigues de l’Arborètum 2 €
Places limitades. Inscripció prèvia a arboretum@pcital.cat
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