
EXCURSIÓ A LLEIDA 

29 DE MARÇ DE 2019 

 

El Col·legi organitza una excursió a Lleida per visitar La Seu Vella i el Celler 
Castell del Remei, amb el programa següent: 

8:00 Sortida de la plaça Poeta Marquina, de 
Girona. 
9:15 Parada (per esmorzar C-25) 
9:45 Continuació del camí 
11:45 Arribada a Lleida 
12:00 Visita del conjunt monumental del Turó de 
la Seu Vella (de 12:00 fins 13:30) 
13:30 Desplaçament fins el Castell del Remei, per 
dinar 
16:00 visita del celler del Castell del Remei (del 
grup Tomàs Cusiné) 
18:00 Tornada (para de ½ h per estirar les cames) 
21:00 Arribada Prevista a Girona 
 

Passarem el dia plegats i començarem una visita 
guiada al conjunt monumental de la Seu Vella i el 
castell de La Suda, candidat a ser Patrimoni Mundial 
reconegut per la Unesco. El joc de volums i perfils 
que generen són un compendi de la història de 
Lleida i del turó en particular. La posició estratègica 
d’aquest tossal, enlairat en un paisatge de plana, 
ben comunicat en totes direccions i amb la proximitat 
del riu Segre, permeté des de l’antiguitat una 
ocupació ininterrompuda. La molt probable Iltirta 
ibèrica, la Ilerda romana i la Larida musulmana 
romanen sota el seu subsòl, així com l’excel·lent 
barri gòtic que s’hi anà gestant de forma majestuosa 
a l’època medieval. La Seu Vella i el Castell del Rei 
en són els testimonis més destacats. 

El dinar està previst a les instal·lacions del Castell 
del Remei on també visitarem les seves caves. 

Preu per a col·legiats/des i personal de Col·legi i de 
Cecam: 35 euros 
Preu per a acompanyants: 45 euros 
(El preu inclou el desplaçament en autocar, les 
visites programades i el dinar amb beguda inclosa) 

Per motius d’organització cal confirmar , abans 
del 18 de març a l’Assumpció del Col·legi, al 
telèfon 972-211854 o a visats@aparellador.cat 

Places limitades a 30 persones 




