Un viatge a la Lleida de 1707
dissabte, 18 d'octubre de 2014
Programa de la visita
11 h

Sortida de l'estació de RENFE. Benvinguda i explicació inicial des del
lloc on els borbònics iniciaren el seu atac.

11.20 h

Plaça Noguerola. Restes de la muralla del Carme i lloc de l'assalt del 12
d'octubre. Explicació de com era l'assalt a una ciutat en època moderna.

11.40 h

Zona Auditori. Restes del baluard de Brito. Muralla que va ser
flanquejada pel Carme i que va sentenciar la ciutat.

11.50 h

Caminada pel carrer del Carme fins a la plaça de la Sal amb aturades a les
zones marcades de l'antiga muralla.

12 h

Aturada a la plaça de la Sal. Lloc de la darrera defensa de la coronelia de
Lleida.

12.15 h

Plaça Sant Joan. Lloc de la cerimònia de capitulació dels castells de
Lleida (11 de novembre)

12.30 h

Paeria de Lleida. Abolida després de la guerra. Comportament i filiacions
de l'oligarquia lleidatana i Decret de Nova Planta.

12.50 h

Antic Hospital de Santa Maria. La medicina militar al segle XVIII.

13.10 h

El Roser. Mite del Roser i impacte de la guerra a la societat civil del segle
XVIII.

14 h

Aturada per dinar *

16 h

Visita dels baluards del Castell. Assumpció, rei, reina i Louvigni.

16.30 h

Visita a la Suda i a la zona de l'assalt borbònic al Castell per la banda de
Camp de Mart.

Destinataris: estudiants de mobilitat i estudiants de nivells inicials de català de les universitats
catalanes.
Preu: gratuït
Punt de trobada a Lleida: estació de RENFE
Inscripcions: fins al dimecres 15 d'octubre
•

NOTA: El dinar va a càrrec de cadascú.

Enllaços interessants
Paeria de Lleida
http://www.paeria.es/cat/
Antic Hospital de Santa Maria
http://www.turismedelleida.cat/viure-a-lleida/antic-hospital-de-santa-maria
El Roser de Lleida
http://www.monestirs.cat/monst/segria/csi21dome.htm

Seu Vella de Lleida
http://www.turoseuvella.cat/
Associació Amics de la Seu Vella
http://www.amicsseuvellalleida.org/
Ruta 1714
http://bookexperience.catalunya.com/it-IT/Experience/Details/198/route-1714-lleida-the-mostimportant-city-in-western-catalonia

