Tornen les visites guiades de la Lleida Secreta
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Aquesta ruta permet descobrir una part del llegat arqueològic de la ciutat

Les visites guiades gratuïtes de la Lleida Secreta es fan tots els dissabtes, a les 17.30 h.

Les visites guiades de la Lleida Secreta tornen a posar-se en marxa a partir de demà dissabte. Turisme
de Lleida ofereix aquesta ruta arqueològica tots els dissabtes, a les 17.30 h, i de forma gratuïta. La Lleida
Secreta ens acosta a la ciutat que dorm sota els carrers i places, fent un recorregut per diferents punts de
la ciutat i descobrint les Restes Romanes de l’Auditori Enric Granados, les Restes de la Muralla d’Anselm
Clavé i les Adoberies de Rambla Ferran.
La Lleida secreta és una ruta que permet conèixer vestigis romans i medievals de l’antiga ciutat. Restes
de muralles, esglésies i altres elements que han sobreviscut al pas del temps i que es troben en llocs
ocults.
En aquesta nova edició s’ha de destacar la visita a les Adoberies, situades al número 9 de la Rambla
Ferran. Són les més antigues de l’estat espanyol i les que millor s’han conservat, sent les úniques que
mantenen el curs d’aigua original.
La Lleida secreta és un projecte de recuperació dels elements del patrimoni arqueològic i històric de la
ciutat que s’han incorporat a les visites culturals i turístiques. Aquesta proposta s’emmarca en un dels
eixos de política turística municipal pels propers quatre anys: la promoció i gestió del patrimoni històric
artístic de la ciutat.
La ruta, que es fa amb el patrocini del Pla de Barris de Noguerola, té el punt de sortida a la plaça Mossèn
Cinto Verdaguer, davant de l’Auditori. Es recomana fer una inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme de
Lleida (carrer Major nº 31 - tel. 902250050). Les places són limitades a 20 persones.

