
Visites guiades
L’Arborètum, rebost medicinal
7 d’abril 
De les 10.00 a les 11.30 hores  

*Preu: 4 €. Amics/Amigues de l’Arborètum: 2 €. 

29 d’abril 
De les 11.30 a les 13.00 hores   

Passejada per reconèixer una selecció de diverses 
plantes medicinals i les seves propietats remeieres.
*Preu: 4 €. Amics/Amigues Arborètum 2 €

Descobrir l’Arborètum-Jardí 
Botànic de Lleida

15 d’abril
De les 11.30 a les 13.00 hores   

Passejada per conèixer un recull de les principals es-
pècies que trobem a l’Arborètum i descobrir el que 
ens proporcionen.
*Preu: 4 €. Amics/Amigues Arborètum 2 €

El món dels éssers vius
21 d’abril 
De les 10.00 a les 11.30 hores a l’Arborètum i de 

les 12.00 a les 13.30 hores al Centre de Fauna 
de Vallcalent (Partida Vallcalent, 63 – Lleida).

Activitat de tot un matí dedicada al món dels éssers 
vius (flora i fauna) amb una visita combinada a l’Arbo-
rètum i al Centre de Fauna Vallcalent.
*Preu: 8 € (adults), 3 € (de 12 a 18 anys) i gratuïta (me-
nors de 12 anys)

Celebració del Dia Internacional 
dels Museus 19 de maig
De les 18.00 a les 19.30 hores

Passejada gratuïta amb servei de guia. 

Les places són limitades. Cal inscriure’s prèviament a ar-
boretum@pcital.cat fins a 4 dies abans de la celebració.

Tallers
“Llavors de calma”
14 d’abril
De les 11.00 a les 13.00 hores

Si desitgeu fer una petita pausa en l’estrès del dia a 
dia, us convidem a plantar una petita llavor de calma 
dins vostre. Una experiència única per aprendre min-
dfulness en un espai idíl·lic com l’Arborètum i en ple 
esclat de la primavera. 

ACTIVITATS al Jardí Botànic-
Arborètum de Lleida
Dr. Pius Font i Quer

Primavera 2018

Per a inscripcions prèvies: arboretum@pcital.cat 
fins a 4 dies abans de la celebració.
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Si ho desitgeu, podeu venir amb mantes, els vostres 
coixins de meditació i uns mitjons de recanvi. 

El taller anirà a càrrec de Judit Ribes Revés, psicò-
loga amb formació específica en mindfulness i teràpia 
centrada en la compassió al centre Salut Integrativa 
Poma. També és coordinadora dels grups de pràc-
tiques de tot Espanya de l’Associació Espanyola de 
Mindfulness i Compassió (AEMIND).
*Preu: 15 €. Amics/Amigues de l’Arborètum: 10 €. 
Places limitades. 
Inscripció prèvia fins al 12/04/2018
 

“L’art i la màgia dels tints”  
28 d’abril i 5 de maig
De les 10.00 a les 13.00 hores

Taller a càrrec d’Onlaurau, on aprendreu l’art i la mà-
gia del tints naturals que ens ofereixen les fulles, les 
flors i les plantes del nostre entorn a la primavera, i la 
seva aplicació mitjançant la tècnica d’estampació de 
l’ecoprinting. 

Onlaurau treballa amb els teixits, els tints naturals i la 
vegetació del territori a la recerca dels procediments 
originals i els nostres costums. 
*Preu: 60 €. Amics/Amigues de l’Arborètum: 50 €
Inscripció prèvia fins al 20/04/2018 
inclusivament a arboretum@pcital.cat

“Els colors i les formes de les flors”  
26 de maig
De les 11.00 a les 13.00 hores

Taller per als més petits de la casa (6-12 anys) que 
resol diferents preguntes, com ara per què les flors 
tenen formes i colors diferents i quins animals atreuen 
i quins no. 

*Preu: 4 €. Amics/Amigues Arborètum 2 €
Places limitades. Inscripció prèvia fins al 26/04/2018 
inclusivament a arboretum@pcital.cat

Jornades de portes obertes
 
1 d’abril 

De les 10.00 a les 13:00 hores
i de les 16.00 a les 20.00 hores
Accés gratuït en ser 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 pú-
blic del Jardí Botànic-Arborètum de Lleida.

6 de maig  
De les 10.00 a les 13.00 hores
i de les 16.00 a les 20.00 hores
Accés gratuït en ser 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


