


Compartir cultura al carrer és un dels trets
distintius de la nostra societat. Amb l'estiu
arriba un temps ideal per deixar-nos endur per
l'essència de concepte mil·lenari de la Ciutat,
l'espai públic com a centre de trobada entre
les persones, com a espai comú per gaudir
col·lectivament de tota la creativitat que
la mateixa ciutat genera.

Estem a punt, doncs, per assaborir les
Nits d'Estiu, la programació que any rere any
ens anima a gaudir d'espectacles, d'art, dels
espais naturals i dels equipaments culturals
i monumentals de Lleida. Un seguit de propostes
on també hi tenen un protagonisme especial
tot tipus de cursos, de tallers i de campus
per continuar aprenent, també en família,
durant aquests temps de descans acadèmic.

Lleida ens convida a capbussar-nos en tota
la cultura i la diversió que conté aquest programa
i que ocuparà els privilegiats escenaris per a l'art,
l'oci i el descans que la ciutat ens ofereix.

Àngel Ros i Domingo
Paer en cap



De l'1 al 3 de juliol
Festa Major de Camp
d'Esports

De l'1 al 3 de juliol
Festa Major del Secà de
Sant Pere

1 de juliol
19.30h · Pl. Paeria
Concert Inaugural del
Fem Banda, Festival
Internacional de Bandes
Amb la Banda Municipal de Lleida

20.30h
Vi de Pedra a la Seu Vella.
Visita temàtica al voltant de la
cultura del vi i la seva relació amb
la Seu Vella
Cal inscripció prèvia. Preu: 12 euros
(visita + degustació de vi)

21h · C. Manuel de Montsuar
100 anys de son
Espectacle de dansa amb
l'adaptació del conte de la Bella
Durment dels alumnes que han
participat en l'stage de l'Arts
Centre de Dansa

2 de juliol
Festa Major de la Partida
de Marimunt

11h i 13h
Visites guiades
a la Seu Vella
Cal fer la reserva prèvia al telèfon
973 230 653

11-22h
Fem Banda. Festival
Internacional de Bandes
Durant tot el dia podreu gaudir de
concerts en diferents espais de la
ciutat

19.45h · Camps Elisis
Ballem amb el Banyetes
Espectacle d'animació amb els
amics del Club Banyetes

20.30-22.30h
Ecodescoberta: a la
Mitjana també es fa fosc
Visita guiada per descobrir com
canvia entre el dia i la nit
Cal inscripció prèvia

22h · Pl. Esteve Cuito
Retransmissió del
50è aniversari de la
Cantada d'Havaneres de
Calella de Palafrugell

3 de juliol
11h · Camps Elisis
Marxem!
Desfilada amb les bandes
participants a lFem Banda, el
Festival Internacional de BandesJULIOL



11h i 13h
Visites guiades
a la Seu Vella
Cal fer la reserva prèvia al telèfon
973 230 653

13h
Cloenda del Fem Banda.
Festival Internacional de
Bandes

19h · Teatre de l'Escorxador
Wasted
Producció basant-se en un text
de la poeta i dramaturga Kate
Tempest, estrenat el 2011
A càrrec d'Íntims Produccions

9-14h. · Pl. Sant Joan
Mercat de l'Hort a Taula

10-20h.
Entrada gratuïta a
l'Arborètum

Del 4 al 15 de juliol
10-13h · La Palma.
Finestra a la diversitat
Camp de treball consistent en un
projecte de vídeo-creació que
connecta a joves de diferents parts
del món
Per a joves de 13 a 25 anys

Del 4 al 8 de juliol
10-13h · La Palma
Audiovisual week
Taller d'elaboració de curts en
anglès
Preu: 20 euros (inclou sortida)

6 de juliol
15-19.30h
La tarda dels lectors
a la Seu Vella
Tots els dimecres a la tarda el
claustre de la Seu Vella es
converteix en un espai de lectura

Del 8 al 10 de juliol
Festa Major de
la Partida de Montcada

8 de juliol
21h
Xino-Xano pel Turó
Passejada nocturna pels camins
i túnels del Turó de la Seu Vella
Cal inscripció prèvia

22h · Pl. Esteve Cuito
Liceu a la fresca: La
Bohème de G. Puccini
El Gran Teatre del Liceu apropa
l'òpera als nous públics amb Liceu
a la Fresca



9 de juliol
11h i 13h
Visites guiades
a la Seu Vella
Cal fer la reserva prèvia al telèfon
973 230 653

19.45h · Camps Elisis
Contes petits
Contacontes amb els amics del
Club Banyetes

22h · Pl. Esteve Cuito
Animac Camina
Una petita part d'Animac se'n va
de gira: gaudeix d'una selecció
de films de la mostra de cinema
d'animació de Lleida

23-2h · Zona Alta
A l'estiu a Lleida, viu i
conviu amb Q
Campanya de sensibilització pel
civisme i la convivència en espais
d'oci

10 de juliol
11h i 13h
Visites guiades
a la Seu Vella
Cal fer la reserva prèvia al telèfon 973
230 653

De l'11 al 15 de juliol
9.30-12.30h · La Palma
Setmana dels Esports
Escalada, BTT, piragüisme i
senderisme a la Vall d'Aran -entre
d'altres-
Preu: 20 euros (inclou sortida)

13 de juliol
15-19.30h
La tarda dels lectors
a la Seu Vella
Tots els dimecres a la tarda el
claustre de la Seu Vella es
converteix en un espai de lectura

Del 15 al 17 de juliol
Festa Major de
Torres de Sanui

14 de juliol
21h
Templer per una nit +
tastet gastronòmic
Viu l’experiència de ser templer
per un dia i acaba la jornada amb
un tastet templer

15 de juliol
21h · Castell del Rei / La Suda
Vins & Tasts sota les
estrelles
Degustació de vins de la D.O.
Costers del Segre i tasts de
productes de proximitat
Cal inscripció prèvia. Preu: 15 euros



22h · Pl. Esteve Cuito
Gala de màgia
Quatre mags, amb quatre estils
ben diferents ens ofereixen una
nit d'estiu plena de màgia
A càrrec de l'Associació de Mags i
Il·lusionistes de Lleida

Del 16 al 17 de juliol
Festa Major de la Partida
de la Caparrella

16 de juliol
11h i 13h
Visites guiades
a la Seu Vella
Cal fer la reserva prèvia al telèfon
973 230 653

11h i 13h · Cafè del Teatre
Concert Campus Rock
Els participants al Campus Rock
Lleida 2016 ofereixen un concert
de pop-rock on s'alternen versions
de temes coneguts amb
composicions pròpies

19.45h · Camps Elisis
1, 2, 3… 21 la pares tu
Pallassos i jocs amb els amics del
Club Banyetes

17 de juliol
Durant el matí
Anellament científic
d'ocells al Parc de la
Mitjana
Programa per estudiar els ocells
presents al parc i conèixer la seva
evolució
Grup d'experts: de 6.15 a 13h.
Grup d'observadors: de 9.30 a 11.30h.
Cal inscripció prèvia

11.30h · Parc de la Mitjana
Visita guiada al Parc de
la Mitjana
Visita guiada per descobrir-ne la
història, els valors naturalistes i
ambientals.

11h i 13h
Visites guiades
a la Seu Vella
Cal fer la reserva prèvia al telèfon
973 230 653

De l'18 al 22 de juliol
10-13h · La Palma
Setmana de l'Art Urbà
Taller "action painting" amb la
instal·lació de caixes decorades
al carrer
Preu: 20 euros

10-13h · Parc Científic
Setmana Científica
Tallers d'iniciació als drones
Preu: 30 euros



20 de juliol
15-19.30h
La tarda dels lectors
Tots els dimecres a la tarda el
claustre de la Seu Vella es
converteix en un espai de lectura

21h
Nit de lluna plena
a la Seu Vella
Vine a gaudir de la lluna plena al
claustre de la Seu Vella amb una
activitat "sorpresa" al voltant de la
poesia, teatre o la música
Preu: 2 euros

Del 21 al 24 de juliol
Festa Major de Bordeta

Del 21 al 25 de juliol
Festa Major de Jaume I

21 de juliol
21h
Bombolles templeres
Sopar gastronòmic i visita
templera en horari nocturn

22 de juliol
20.30h · Pl. Esteve Cuito
El petit circ
Un espectacle itinerant on el
personal del circ s'encarrega
d'extreure els polls del cabell dels
assistents
A càrrec de la companyia Fadunito

23 de juliol
11h i 13h
Visites guiades
a la Seu Vella
Cal fer la reserva prèvia al telèfon
973 230 653

18h · Museu de l'Aigua
H2O agent secret
Activitat familiar que convida a fer
d'agents secrets que han de
superar proves i experiments per
resoldre enigmes de l'aigua.
Edats recomanades: de 5 a 11 anys
Cal inscripció prèvia

19.45h · Camps Elisis
El traginer
Espectacle amb objectes amb els
amics del Club Banyetes

21h
Visita nocturna al Castell
de Gardeny
Cal inscripció prèvia

24 de juliol
11h i 13h
Visites guiades
a la Seu Vella
Cal fer la reserva prèvia al telèfon
973 230 653

20.30h
Romeria dels Fanalets de
Sant Jaume



22h
4a Lleida Night Run
Cursa nocturna al
Turó de la Seu Vella

Del 25 al 29 de juliol
10-13h · La Palma
Setmana dels Xefs
Taller d'elaboració de plats amb
l'ajuda d'un cuiner professional
Preu: 21euros

25 de juliol
12h · Seu Vella
Repic de campanes en
honor a Sant Jaume

27 de juliol
15-19.30h
La tarda dels lectors
Tots els dimecres a la tarda el
claustre de la Seu Vella es
converteix en un espai de lectura

Del 28 al 31 de juliol
Festa Major de Raimat

28 de juliol
21h
Cinema templer
Projecció de pel·lícules de temàtica
templera amb crispetes incloses
a l’explanada exterior del castell

Del 29 al 31 de juliol
Festa Major
d'Instituts-Sant Ignasi

29 de juliol
20.30h
Vi de Pedra a la Seu Vella
Visita temàtica al voltant de la
cultura del vi i la seva relació amb
la Seu Vella
Cal inscripció prèvia. Preu: 12 euros
(visita + degustació de vi)

30 de juliol
Durant tot el dia
Visita guiada als espais
del Museu de l'Aigua
Podreu fer un recorregut per tots
els espais del Museu de l'Aigua o
només aquells que us interessin
més
Pous del gel (11h), Dipòsit del Pla de
l'Aigua (12.30h), Molí de Sant Anastasi
(17.30h) i Campament de La
Canadiense (18.30h)

11h i 13h
Visites guiades
a la Seu Vella
Cal fer la reserva prèvia al telèfon
973 230 653

19.45h · Camps Elisis
Que no esmorzem?
Pallassos amb els amics del Club
Banyetes



22h · Teatre de l'Escorxador
Nit de circ i dansa:
Migrar per sobreviure,
penjant d'un fil
La dansa de Maria Mora i el circ
d'Alba Vicario viatgen allà on el
món microscòpic i el macroscòpic
es troben

11h i 13h
Visites guiades
a la Seu Vella
Cal fer la reserva prèvia al telèfon
973 230 653

31 de juliol
22.30h · Pl. Esteve Cuito
Nit de circ i dansa
Un espectacle d'humor en
moviment, interdisciplinar, ple de
tòpics atípics que barreja estils
sense complexos
A càrrec de From Lost to the River i
XeviXaviXou

De l'1 al 5 d'agost
10-13h · La Palma
Setmana dels Xefs
Taller d'elaboració de plats amb
l'ajuda d'un cuiner professional
Preu: 22 euros

3 d'agost
15-19.30h
La tarda dels lectors
Tots els dimecres a la tarda el
claustre de la Seu Vella es
converteix en un espai de lectura

Del 4 al 7 d'agost
Festa Major de Pardinyes

4 d'agost
21h
Templer per una nit +
tastet gastronòmic
Viu l'experiència de ser templer
per un dia i acaba la jornada amb
un tastet templer

5 d'agost
21h · Castell del Rei / La Suda
Vins & Tasts sota les
estrelles
Degustació de vins de la D.O.
Costers del Segre i tasts de
productes de proximitat
Cal inscripció prèvia. Preu: 15 euros

AGOST



6 d'agost
11h i 13h
Visites guiades
a la Seu Vella
Cal fer la reserva prèvia al telèfon
973 230 653

7 d'agost
Durant el matí
Anellament científic
d'ocells al Parc de la
Mitjana
Programa per estudiar els ocells
presents al parc i conèixer la seva
evolució
Grup d'experts: de 6:15 a 13h. Grup
d'observadors: de 9:30 a 11:30h.
Cal inscripció prèvia

10-20h.
Entrada gratuïta a
l'Arborètum
11h i 13h
Visites guiades
a la Seu Vella
Cal fer la reserva prèvia al telèfon
973 230 653

9-14h. · Pl. Sant Joan
Mercat de l'Hort a Taula

10 d'agost
15-19.30h
La tarda dels lectors
Tots els dimecres a la tarda el
claustre de la Seu Vella es
converteix en un espai de lectura

11 d'agost
21h
Bombolles templeres
Sopar gastronòmic i visita
templera en horari nocturn

13 d'agost
11h i 13h
Visites guiades
a la Seu Vella
Cal fer la reserva prèvia al telèfon
973 230 653

21h
Visita nocturna al Castell
de Gardeny
Cal inscripció prèvia

14 d'agost
11h i 13h
Visites guiades
a la Seu Vella
Cal fer la reserva prèvia al telèfon
973 230 653

17 d'agost
15-19.30h
La tarda dels lectors
Tots els dimecres a la tarda el
claustre de la Seu Vella es
converteix en un espai de lectura

Del 18 al 21 d'agost
Festa Major de Balàfia



18 d'agost
21h
Cinema templer
Projecció de pel·lícules de temàtica
templera amb crispetes incloses
a l'explanada exterior del castell

19 d'agost
21h
Nit de lluna plena
a la Seu Vella
Vine a gaudir de la lluna plena
amb una activitat "sorpresa" al
voltant de la poesia, teatre o la
música
Preu: 2 euros

20 d'agost
11h i 13h
Visites guiades
a la Seu Vella
Cal fer la reserva prèvia al telèfon
973 230 653

21 d'agost
10.30h · Parc de la Mitjana
Visita guiada al Parc de
la Mitjana
Visita guiada per descobrir-ne la
història, els valors naturalistes i
ambientals

11h i 13h
Visites guiades
a la Seu Vella
Cal fer la reserva prèvia al telèfon
973 230 653

Del 24 al 26 d'agost
Mercat de les Rebaixes
de l'Eix Comercial

24 d'agost
15-19.30h
La tarda dels lectors
Tots els dimecres a la tarda el
claustre de la Seu Vella es
converteix en un espai de lectura

25 d'agost
21h
Templer per una nit +
tastet gastronòmic
Viu l'experiència de ser templer
per un dia i acaba la jornada amb
un tastet templer

26 d'agost
20.30h
Vi de Pedra a la Seu Vella
Visita temàtica al voltant de la
cultura del vi i la seva relació amb
la Seu Vella.
Cal inscripció prèvia. Preu: 12 euros
(visita + degustació de vi)

27 d'agost
11h i 13h
Visites guiades
a la Seu Vella
Cal fer la reserva prèvia al telèfon
973 230 653



21h
Visita nocturna al Castell
de Gardeny
Cal inscripció prèvia

28 d'agost
11h i 13h
Visites guiades
a la Seu Vella
Cal fer la reserva prèvia al telèfon
973 230 653

31d'agost
15-19.30h
La tarda dels lectors
Tots els dimecres a la tarda el
claustre de la Seu Vella es
converteix en un espai de lectura

2 de setembre
21h
Xino-Xano pel Turó
Passejada nocturna pels camins
i túnels del Turó de la Seu Vella
Cal inscripció prèvia

4  de setembre
10-20h.
Entrada gratuïta a
l'Arborètum

9-14h.
Mercat de l'Hort a Taula

7 de setembre
15-19.30h
La tarda dels lectors
Tots els dimecres a la tarda el
claustre de la Seu Vella es
converteix en un espai de lectura

Del 9 al 12 de setembre
Festa Major de Butsènit

10 de setembre
18.45h · Camps Elisis
Eskatakids i els amics del
Banyetes
Musical amb els amics del Club
Banyetes

SETEMBRE



11 de setembre
Diada Nacional de
Catalunya

14 de setembre
15-19.30h
La tarda dels lectors
Tots els dimecres a la tarda el
claustre de la Seu Vella es
converteix en un espai de lectura

16 de setembre
21h
Nit de lluna plena
a la Seu Vella
Vine a gaudir de la lluna amb una
activitat "sorpresa" al voltant de la
poesia, teatre o la música
Preu: 2 euros

Del 17 al 18 de setembre
Festa Major de la Partida
de Grenyana

18 de setembre
Durant el matí
Anellament científic
d'ocells al Parc de la
Mitjana
Programa per estudiar els ocells
presents al parc i conèixer la seva
evolució
Grup d'experts: de 6:15 a 13h. Grup
d'observadors: de 9:30 a 11:30h.
Cal inscripció prèvia

10.30h
Visita guiada al Parc de
la Mitjana
Visita guiada per descobrir-ne la
història, valors naturalistes i
ambientals

21 de setembre
15-19.30h
La tarda dels lectors
Tots els dimecres a la tarda el
claustre de la Seu Vella es
converteix en un espai de lectura

23 de setembre
18-23h
Batnight: la nit dels
ratpenats a Lleida
Vespre i nit per conèixer els
ratpenats de Lleida

24 de setembre
Pl. de la Catedral
Mercat de les Idees

28 de setembre
15-19.30h
La tarda dels lectors
Tots els dimecres a la tarda el
claustre de la Seu Vella es
converteix en un espai de lectura

Del 28 de setembre al 2
d'octubre
Festes de la Tardor



ARBORÈTUM, el jardí
botànic de Lleida
De 10 a 13h i de 16 a 20h

CASTELL DEL REI / LA
SUDA
De dimarts a dissabte: de 10:30h a
14h i de 16h a 19.30h
Diumenges i festius: de 10 a 15h
Tancat dilluns no festius (excepte ponts)

TURÓ DE LA SEU VELLA
De dimarts a dissabte: de 10 a 19.30h
Diumenges i festius: de 10 a 15h
Tancat dilluns no festius (excepte ponts)

PISCINES MUNICIPALS
Piscines municipals de Balàfia,
Bordeta, Cappont, Gardeny,
Magraners, Pardinyes, Raimat,
Secà i Sucs
Horari d'11h a 19.30h, tots els dies
de la setmana

CASTELL DELS
TEMPLERS DE GARDENY
De dimarts a dissabte de 10.00 a 13.30
i de 16.30 a 19.30h
Diumenges i festius de 10.00 a 13.30h
Pujant amb el Bus Turístic l'entrada és
gratuïta.
Reserves a través de l'Oficina de
Turisme

CENTRE BTT LLEIDA
Tots els diumenges sortides familiars
Més informació al telèfon 628 08 16 16

BUS TURÍSTIC
DE L'ESTIU
Del 24 de juny al 11 de setembre
(circula tots els dies de la setmana)
A les 10, 11, 12, 17, 18, 19 i 20h
Divendres, dissabte i diumenge:
ruta nocturna a les 21 i 22h

MUSEU MORERA
Exposició: Xavier Gosé, 1876-
1915. Il·lustrador de la modernitat
De dimarts a dissabte, de 10 a 13 h i
18 a 20 h. Diumenges i festius, de 10
a 13 h. Dilluns, tancat

CENTRE D'ART
LA PANERA
· Marta Cerdà, "WANDERLUST"
· Francesc Torres, "Què en sap,
  la història, de mossegar-se les
  ungles" + Santiago Ydáñez
  "Troquel"
· Mons (im)possibles
De dimarts a divendres, de 10 a 14 h
i de 17 a 20 h. Dissabtes d'11 a 14 h
i de 17 a 20 h. Diumenges i festius,
d'11 a 14 h. Dilluns tancat.

MUSEU DE LLEIDA
"La Fortalesa dels Vilars d’Arbeca.
Terra, aigua i poder en el món
iber"
Fins al 31 de juliol
Dimarts, dimecres, dijous i dissabtes:
de 10h a 14h i de 17h a 19h
Divendres, diumenges i festius:
de 10h a 14h

GAUDIM DE LA CIUTAT A L'ESTIU



MUSEU DE L'AIGUA
LA CANADIENSE
Exposició: La força de l'aigua i
Aigües del món
De dimarts a divendres, de 10 a 14h
Dissabtes: de 17 a 20h

DIPÒSIT DEL PLA
DE L'AIGUA
Submergiu-vos al Dipòsit del Pla
de l'Aigua
Dissabtes i diumenges de 12 a 14h

MUSEU DE CULTURA
POPULAR-CASA DELS
GEGANTS
Dilluns de 8 a 15h. De dimarts a
divendres de 8 a 15h i de 17 a 20h
Dissabtes de 11.30h a 13.30h i de 17
a 20h. Diumenges i festius de 11.30 a
13.30h

MUSEU AUTOMOCIÓ
RODA RODA
De dimarts a dissabte, d'11 a 14h i de
17 a 20h
Diumenges i festius, d'11 a 14h
Dilluns, tancat

ARXIU ARQUEOLÒGIC
Descobreix les restes
arqueològiques de les principals
excavacions fetes a la ciutat
Visites concertades reservant al
973 222 641

CAIXAFÒRUM LLEIDA
· Sebastiao Salgado, "Gènesi"
Cada dissabte a les 18.30h
Tallers familiars el 31 de juliol a les 19h

· The most important thing. Retrat
d'una fugida
Fins el 24 de juliol
Visites comentades el 7 i 21 de juliol a
les 19h

· Taller familiar: "allò que més
estimes "
6 i 20 de juliol a les 19h

ACTIVITATS FAMILIARS
· Vegetals electromusicals i
altres invents
7 de juliol a les 19h
· La cursa de bòlids
14 de juliol a les 19h
· Encaixos
5, 12 i 19 de juliol a les 19h

OFICINA DE TURISME
DE LLEIDA
C/ Major 31
De 10 a 14h i de 16 a 19h de dilluns
a dissabte. Diumenges i festius de 10
a 13.30h

Més informació: 973 70 03 19 -
infoturisme@paeria.cat



#LleidaNitsEstiu

Escanneja aquest codi QR i
descarrega't el programa al
teu telèfon.

El trobaràs també a:
www.paeria.cat/nitsestiu


