2007, els Camps Elisis i els ha unit amb la canalització del Segre.
L’antiga avinguda Tarradellas i la tanca que envoltava el parc s’han
substituït per un ampli passeig amb noves instal·lacions:

A l’estiu, espectacles
per a tota la família

- Jocs infantils
- Graderia-amfiteatre per espectacles a l’aire lliure amb capacitat per a 200 persones
- Un estany

La reforma del parc ha inclós:
➔ La col·locació de l’antic rellotge de sol, obra de l’enginyer
Josep M. Cots, situat abans a l’antic Parc de les Basses.
➔ La restauració del templet de música d’estil modernista.
➔ La senyalització de 10.000 plantes i 364 arbres de més de 50
espècies diferents.
➔ La creació de senderols i placetes, jardineres i espais de descans
als parterres enjardinats.
➔ L’Ajuntament recuperarà l’antic aquari modernista per ubicar-hi
l’oficina dels Camps Elisis.
➔ Totes aquestes reformes s’han fet respectant les espècies centenàries dels jardins i mantenint intacte l’aire romàntic del parc.

nous
Camps Elisisde Lleida
Gaudeix dels

Cada dissabte, a les 19.00 hores,
espectacles per a tota la família
El Centre BTT de la Bordeta es traslladarà
properament als Camps Elisis
Visites tutelades
per a centres
educatius i grups
organitzats
Informació al
tel.: 973 700 636
Ext.: 1636 (dies
feiners en horari
d’oficina)

28 de juny: Plou i Fa Sol
5 de juliol: Xip Xap
12 de juliol: La Pasterada
19 de juliol: El Sidral
26 de juliol: Festuc
2 d’agost: La Baldufa
6 de setembre: Encara Farem Salat
20 de setembre: L’Intèrpret

fotos: Elena Vallés

L’Ajuntament de Lleida ha recuperat i ampliat, l’any

nous
Camps Elisis
els

L’Ajuntament ha invertit 7 milions d’euros en la
remodelació i ampliació dels Camps Elisis.
Ha col·locat nous jocs al parc infantil Anna Mari,
com l’SmartUs, un dels jocs més moderns del món.
I organitza espectacles de teatre, música, circ,
cinema i esports per a l’estiu.

Joc SmartUs

