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ACCIÓ 3:  Visites a explotacions agràries i xerrades a l’Horta de Lleida  

CALENDARI DE VISITES  

DILLUNS 25  

- ELS HORTS SOCIALS, FAMILIARS I EDUCATIUS DE PUNT ECO 
- VISITA A L’HORTA DE LLEIDA - LLEIDA EN VIU 

DIMARTS 26  

- HORTS FAMILIARS I SOCIALS DE RUFEA 

DIMECRES 27 

- AROMES DE CAN ROSELLÓ 
- FRUITES I VERDURES DEL TROS A LA LLAR - JORDI TORRA 

TORA 
- VISITA A L’HORTA FAMILIAR DE MARIA ROSER XUCLA OLIVE 
- VISITA UNA EXPLOTACIÓ D’OLIVERS AMB DOLORS SANSA 
- SANUI FRUITS COOP. 
- VISITA A L’HORTA DE LLEIDA - LLEIDA EN VIU 

DIJOUS 28     

DINAR 100% HORTA DE LLEDIA  
(dia sense visites a les explotacions de l’Horta de Lleida) 

DIVENDRES 29 

- VISITA A L’HORTA FAMILIAR DE MARIA ROSER XUCLA OLIVE 
- SANUI FRUITS COOP. 
- MERCATS DE LLEIDA – VISITA AL MERCAT DE FLEMING 

 

 

http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/A21E
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INFORMACIÓ BÀSICA 

L’Acció 3: Visites a explotacions agràries i xerrades a l’Horta de Lleida té com a 

objectiu apropar a l’alumnat de Lleida l’activitat agrària i sensibilitzar a la comunitat 

educativa (alumnes, mestres i famílies) dels valors socials i ecològics de l’Horta de 

Lleida. 

Us preguem als mestres i membres familiars acompanyats la col·laboració per la 

dinamització i control del grup. Cal tenir en compta que algunes de les persones que 

amablement col·laboren en aquesta iniciativa no tenen habitualment un grup al qual 

explicar la seva activitat. Amb la confirmació de la visita us donarem més informació 

de les dades de contacte de la persona de cada explotació.  

CRITERIS D’INSCRIPCIÓ 

La inscripció a les visites d’explotacions agràries i xerrades a l’Horta de Lleida 

organitzades dins de la Setmana de l’Horta a l’Escola es realitzarà d’acord als 

següents criteris:  

1. Els centres que es vulguin inscriure han d’enviar omplert el full d’inscripció 

que podeu descarregar des d’aquest enllaç o bé des de la pàgina web. 

2. La inscripció es realitzarà per ordre d’arribada de les sol·licituds al correu: 

agenda21escolar@paeria.es. 

3. Cada centre tindrà prioritat a inscriure un grup classe. Entenem que molts 

centres teniu més d’una línia per nivell. Per això, us volem oferir la possibilitat 

d’inscriure a més d’un grup del mateix nivell en el cas de les activitats que així 

ho permeten per horari, localització i disponibilitat de personal. Llegiu amb 

atenció la descripció de cadascuna de les visites. 

4. Us aconsellem omplir les 3 opcions per prioritat al full d’inscripció per si la 

vostra 1a opció no està disponible quan feu la inscripció poder donar-vos la 

possibilitat de fer la 2a o la 3a opció que heu especificat. 

Termini d’inscripció fins divendres 14 de març. 

http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/A21E
http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/A21E
mailto:agenda21escolar@paeria.es


   
     

 

Agenda 21 Escolar de Lleida -  Ajuntament de Lleida   
Plaça de la Paeria (Edifici Pal·las, planta baixa). 25007 Lleida. Tel. 973 700 455. Fax. 973 700 459 

A/e: agenda21escolar@paeria.es  Web: http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/A21E  

 
3 

 

Llistat d’explotacions obertes als centres educatius entre dilluns 25 i 

divendres 29 de març. 

 

AROMES DE CAN ROSELLÓ ......................................................................... 4 

FRUITES I VERDURES DEL TROS A LA LLAR - JORDI TORRA TORA .......... 5 

VISITA A L’HORTA FAMILIAR DE MARIA ROSER XUCLA OLIVE ................ 6 

VISITA UNA EXPLOTACIÓ D’OLIVERA AMB DOLORS SANSA ................... 7 

ELS HORTS SOCIALS, FAMILIARS I EDUCATIUS DE PUNT ECO ................. 8 

LA GESTIÓ DE L’AIGUA A L’HORTA DE LLEIDA – A CÀRREC DE LA JUNTA 

DE SEQUIATGE DEL CANAL DE LLEIDA ....................................................... 9 

SANUI FRUITS COOP. ................................................................................. 10 

MERCATS DE LLEIDA – VISITA AL MERCAT DE FLEMING ......................... 11 

HORTS FAMILIARS I SOCIALS DE RUFEA................................................... 12 

VISITA A L’HORTA DE LLEIDA - LLEIDA EN VIU (activitat adaptada) ....... 13 
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AROMES DE CAN ROSELLÓ 

Dia:   Dimecres 27 de març de 2018 

Horaris:  1r tron d’11,00 a 11,50 hores 

  2n torn de 12,00 a 12, 50 hores 

Nivell:  Activitat apta per Cicle Superior (CS)  

Descripció del contingut de la visita: 

Aromes de Can Rosselló és una empresa dedicada al cultiu ecològic de lavanda, 

pioner a Lleida ciutat. Neix ara fa vora tres anys, com una iniciativa familiar de pagesos 

de l’Horta de Lleida. 

Més de 22.000 plantes, en unes 3 hectàrees, donen fruit a uns 180 litres d’oli essencial 

o aroma natural, destil·lat de manera natural a través de la tècnica de vapor. 

L’alumnat podrà conèixer de primera mà aquesta experiència innovadora al territori 

de l’Horta de Lleida. Encara que no sigui el període de floració de la lavanda, els 

podran veure el que fam i conèixer els diferents productes que aquesta empresa 

familiar ha generat.  

Adreça: Partida Sot de Fontanet, 25 (camí Vell d’Albatàrrec) C.P. 25197 Lleida (davant 

de l’INS de Secundària Copa d’Or). 

WEB: https://www.aromescanrossello.com/ 

IMPORTANT: No hi ha espai a l’explotació perquè un grup classe es quedi esperant 

el seu torn. Per tant, els grups han d’arribar puntuals a la seva hora.  

Si arribeu 2 grups classe, un grup ha d’esperar l’altre. Hi ha unes taules per esmorzar 

o fer qualsevol activitat al Xoperal del Tòfol (450 metres a dins del camí del Riu Segre) 

mentre espereu al vostre tron. Malgrat això, no podem garantir la coordinació dels 

grups per l’ús d’aquesta zona de lliure i pot ser que us trobeu amb algun altre grup. 

http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/A21E
http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/A21E
https://www.aromescanrossello.com/
https://www.google.com/maps/place/Xoperal+del+T%C3%B2fol/@41.5915488,0.6225645,815m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12a6dfddb050b061:0xe25e37316e7e8ab0!8m2!3d41.5927753!4d0.6223067
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FRUITES I VERDURES DEL TROS A LA LLAR - JORDI TORRA TORA 

Dia:   Dimecres 27 de març de 2018                       

Horaris:  1r tron de 10,00 a 11,00 hores 

  2n torn de 12,00 a 13,00 hores 

Nivell:  Activitat apta per Cicle Inicial (CI) i Cicle Mitjà (CM)  

Descripció del contingut de la visita: 

És una empresa especialitzada en el sector de les fruites i verdures dins la comarca 

del Segrià. Els alumnes podran caminar per la finca per conèixer les hortalisses de 

temporada. El Jordi els podrà explicar el procés de producció de la fuita i verdura fins 

que arriba als menjadors escolars o a les seves cases. Aquesta activitat conclourà amb 

la visita a les explotacions d’animals que té com els pollastres.  

Adreça: Partida de Rufea, 72. C.P. 25194 Lleida. Com arribar-hi.  

WEB: Del tros a la Llar 

IMPORTANT: A l’explotació hi ha lloc si arriben 2 grups classe alhora si calgués, però 

el Jordi no us podrà atendré només un grup per torn. Si seria possible fer l’esmorzar 

mentre espereu.  

 

  

http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/A21E
http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/A21E
https://www.google.com/maps/place/Partida+de+Rufea,+72,+25194+L%C3%A9rida/@41.5883378,0.6005982,385m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12a6dff7e0988deb:0xb13be18dcd191c4e!8m2!3d41.58841!4d0.6016899
http://deltrosalallar.com/
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VISITA A L’HORTA FAMILIAR DE MARIA ROSER XUCLA OLIVE 

Dia:   Dimecres 27 de març de 2018 

  Divendres 29 de març de 2018 

Horaris:  D’11,30 a 12,30 hores (amb possibilitat d’ajustar l’horari) 

Nivell:   Activitat apta per Cicle Mitjà (CM) i Cicle Superior (CS) 

Descripció del contingut de la visita: 

Aquesta és una explotació familiar on podeu conèixer la varietat d’hortalisses de 

temporada i el seu mètode de cultiu. Aquesta explotació compta amb un hivernacle, 

el qual permetre veure la diferència de creixement o cultius amb la plantació a 

exterior. A més a més, la Maria és una de les productores de la maduixa de Lleida, 

varietat tradicional del territori. 

Adreça: Partida Plana Gensana, 58, en Butsènit. CP. 25194. Lleida. Com arribar-hi. 

IMPORTANT: Hi ha accés per autocar. No hi ha possibilitat de realitzar la visita per 

a dos o més grups classe al mateix temps.  

 

  

http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/A21E
http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/A21E
https://www.foro-ciudad.com/lleida/butsenit/mapa-partida-plana-de-gensana.html
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VISITA UNA EXPLOTACIÓ D’OLIVERA AMB DOLORS SANSA 

Dia:   Dimecres 27 de març de 2019 

Horaris:  D’11,00 a 12,00 hores 

Nivell:  Activitat apta per Cicle Superior (CS) 

Descripció del contingut de la visita: 

La Dolors us podrà contar com va ser la transformació de la seva finca de fruitals en 

una finca d’olivers i per què es van iniciar en aquesta activitat productiva. Aquesta és 

una explotació familiar on podreu visitar la finca d’oliveres, veure la maquinària que 

es fa servir per collida de l’oliva i testar l’oli d’oliva produït per aquesta explotació.  

Adreça: Torres de Sanuí, 97. CP 25193  (la Dolors proposarà un punt de trobada per 

guiar-vos a la serva explotació). 

IMPORTANT: Hi ha accés per autocar. No hi ha possibilitat de realitzar la visita per 

a dos o més grups classe al mateix temps. 

 

  

http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/A21E
http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/A21E
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ELS HORTS SOCIALS, FAMILIARS I EDUCATIUS DE PUNT ECO 

Dia:   Dilluns 25 de març 

Horaris:  De 10.30 a 11.30 hores (amb possibilitat d’ajustar l’horari) 

Nivell:  Activitat apta per Cicle Inicial (CI), Cicle Mitjà (CM) i Cicle Superior (CS) 

Descripció del contingut de la visita: 

Vine a conèixer l’horticultura ecològica i les feines del pagès lleidatà. Els alumnes 

podran aprendre quines són les hortalisses de temporada i típiques de les nostres 

terres, així com les activitats que fam els pagesos per aconseguir que la verdura arribi 

a la teva taula.   

Adreça: Partida Sot de Fontanet, 7. CP. 25197. Com arribar-hi. 

WEB: www.punteco.cat 

IMPORTANT: Hi ha accés per autocar. 

 

  

http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/A21E
http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/A21E
https://www.google.com/maps/place/PUNT+ECO/@41.6089491,0.6135432,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4d9ce33a0d5c1668!8m2!3d41.6027417!4d0.6199229
https://www.punteco.cat/
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LA GESTIÓ DE L’AIGUA A L’HORTA DE LLEIDA – A CÀRREC DE LA JUNTA 

DE SEQUIATGE DEL CANAL DE LLEIDA 

Dia:   Dilluns 25 de març de 2019 

Horaris:  1r torn: de 10,30 a 11,20 hores (amb la possibilitat d’ajustar l’horari) 

  2n torn: de 11,30 a 12,20 hores (amb la possibilitat d’ajustar l’horari) 

Nivell:  Activitat apta per Cicle Superior (CS) 

Descripció del contingut de la visita: 

Vine a conèixer de la mà de la Junta de Sequiatge del Canal de Lleida la gestió de 

l’aigua a l’Horta de Lleida. Aquesta activitat es realitzarà a la zona urbana de Lleida 

degut a la proximitat de la séquia en aquest tram.  

Adreça: Punt de trobada al Pavelló Onze de Setembre. Passeig, Onze de Setembre, s/n. CP. 

25199. 

WEB: www.sequiatgelleida.com 

IMPORTANT: No hi ha possibilitat de realitzar la visita per a dos o més grups classe 

al mateix temps. 

 

  

http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/A21E
http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/A21E
http://www.sequiatgelleida.com/web/?q=ca
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SANUI FRUITS COOP. 

Dia:   Dimecres 27 de març de 2019 

  Divendres 29 de març de 2019 

Horaris:  De 10,00 a 11,00 hores 

Nivell:  Activitat apta per Cicle Superior (CS), ESO i Cicles Formatius 

Descripció del contingut de la visita: 

Aquesta és una visita on l’alumnat podrà visitar un dels camps de la cooperativa de 

producció de fruita més propers i les instal·lacions de magatzematge i distribució de 

la cooperativa.  

Adreça: Partida Torres de Sanui, 810. CP. 25193. Com arribar-hi. 

IMPORTANT: Aquesta activitat pot acollir 2 grups classe. 

 

  

http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/A21E
http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/A21E
https://www.google.com/maps/place/Sanui+Fruits/@41.637525,0.5509951,770m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1sPartida+Torres+de+Sanui,+810.+CP.+25193.!3m4!1s0x0:0xad2a79ad5961cac0!8m2!3d41.6378879!4d0.5534316
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MERCATS DE LLEIDA – VISITA AL MERCAT DE FLEMING 

Dia:   Divendres 29 de març de 2019 

Horaris:  1r torn de 10,00 a 11,00 hores 

  2n torn d’11,00 a 12,00 hores 

3r torn de 12,00 a 13,00 hores 

Nivell:  Activitat apta per preferiblement per Cicle Mitjà (CM), apta per Cicle 

Inicial (CI)  també.  

Descripció del contingut de la visita: 

Aquesta és una visita guiada on es mostra als alumnes la diversitat de parades que hi 

ha actualment en el mercat i on s’explica l’àmplia oferta de productes alimentaris que 

s’hi pot trobar. Així mateix, en el decurs de la visita s’expliquen els oficis i el 

equipament comercial. 

L’objectiu és atansar els mercats a les escoles i famílies com a equipament de 

referència de productes alimentaris de qualitat i de proximitat on l’atenció 

personalitzada són els trets diferencials i, alhora, promoure un consum responsable i 

saludable. 

Adreça: Av. Dr. Fleming, 12, 25006 Lleida. Com arribar-hi.  

WEB: Visites escolars als Mercats 

IMPORTANT: No hi ha possibilitat de realitzar la visita per a dos o més grups classe 

al mateix temps. 

 

  

http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/A21E
http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/A21E
https://www.google.com/maps/place/Mercat+Municipal+de+Ronda-Fleming/@41.6188852,0.6143576,17z/data=!4m5!3m4!1s0x12a6e03e01c1a2eb:0x3f33e1e3d58e77e!8m2!3d41.619549!4d0.6159814
http://comercmercatsconsum.paeria.cat/comerc-i-mercats/mercats-municipals/visites-escolars
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HORTS FAMILIARS I SOCIALS DE RUFEA 

Dia:   Dimarts 26 de març de 2019 

Horaris:  1r torn de 10,00 a 10,50 hores 

  2n torn d’11,00 a 11, 50 hores 

  3r torn de 12,00 a 12,50 hores 

Nivell: Activitat apta per grups des d’Educació Infantil (EI) a Educació 

Secundària o Cicles Formatius. 

Descripció del contingut de la visita: 

Durant aquesta visita l’entorn de Rufea podeu conèixer els projectes dels Horts 

Familiars de Rufea que es va iniciar el 2011 i on es veuen els diferents cultius de 

temporada o fins i tot diferents mètodes de cultiu dins de les parcel·les. A més a més, 

l’alumnat podrà conèixer les peculiaritats del nou projecte d’integració i innovació 

social els Horts Socials de Rufea que es va iniciar recentment per afavorir la integració 

social de persones i famílies de la ciutat de Lleida.  

Adreça: Camí de Rufea, s/n. Com arribar-hi 

WEB: Horts Familiars de Rufea 

IMPORTANT: Hi ha accés per autocar. Només hi ha una persona disponible per 

guiar l’activitat. Si arribeu 2 o més grups classe, un grup ha d’esperar l’altre.  

Els Horts de Rufea limiten amb els Aiguamolls de Rufea, on podeu gaudir d’aquest 

entorn natural d’elevat valor ecològic.  

  

http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/A21E
http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/A21E
https://www.google.com/maps/@41.5821213,0.5928316,771m/data=!3m1!1e3
http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/horta/horts-familiars-de-rufea
http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/espais-naturals/els-aiguamolls-de-rufea
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VISITA A L’HORTA DE LLEIDA - LLEIDA EN VIU (activitat adaptada) 

Dia:   Dilluns 25 de març de 2019 

  Dimecres 27 de març de 2019 

Horaris:  1r torn de 9,30 a 10,30 hores 

  2n torn de 10,45 a 11,45 hores 

  3r torn de 12,00 a 13,00 hores 

Nivell: Activitat apta per Educació Infantil (EI), Cicle Inicial (CI), Cicle Mitjà 

(CM), Cicle Superior (CS) i Educació Secundària. 

Descripció del contingut de la visita: 

Aquesta visita ens permetrà descobrir els elements que configuren l'horta de Lleida 

i el paisatge rural: el reg, els camps d'arbres fruiters, els marges, les torres... i valorar 

aquest patrimoni de la nostra ciutat. També ens permetrà reflexionar sobre les 

relacions entre la Lleida rural i la Lleida urbana. 

Adreça: El punt de trobada amb l’educadora serà a les portes de l’INS de Secundària 

de Copa d’Or. Com arribar-hi. 

WEB: Programa de sensibilització ambiental Lleida en Viu 

IMPORTANT: només hi ha una educadora disponible. Si arribeu 2 grups classe, un 

grup ha d’esperar l’altre.  

Hi ha unes taules per esmorzar o fer qualsevol activitat al Xoperal del Tòfol (450 

metres a dins del camí del Riu Segre) mentre espereu al vostre tron. Malgrat això, no 

podem garantir la coordinació dels grups per l’ús d’aquesta zona de lliure i pot ser 

que us trobeu amb algun altre grup. 

 

http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/A21E
http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/A21E
https://www.google.com/maps/place/Copa+D'Or+Lleida/@41.5965549,0.6204144,771m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12a6dfde56fcbbcd:0x6d4ab42efbd94965!8m2!3d41.5965549!4d0.6226031
http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/formacio-educacio-i-sensibilitzacio-ambiental/programa-escolar-d2019educacio-ambiental-lleida-en-viu/lleida-en-viu
https://www.google.com/maps/place/Xoperal+del+T%C3%B2fol/@41.5915488,0.6225645,815m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12a6dfddb050b061:0xe25e37316e7e8ab0!8m2!3d41.5927753!4d0.6223067

