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El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida 

és una iniciativa de l’Ajuntament i la Universitat de Lleida 

que té per objectiu desenvolupar un nou pol d’innovació i 

transferència tecnològica. 

 

En total està previst desenvolupar entre 100.000 m2 i 

120.000 m2 de sostre destinat a activitats innovadores: 

centres tecnològics, grups de recerca i laboratoris de la 

Universitat, vivers i incubadores, edificis per a empreses 

de base tecnològica, etc., especialment als antics 

aquarteraments de Gardeny. 

Actualment el Arborètum – Jardí Botànic de 

Lleida, ocupa una extensió de 6,9ha, 

diferenciats en 4 biomes: boscos boreals, 

boscos caducifolis, boscos esclerofil·les i 

selves temperades. Dins de cadascun 

d’aquests biomes s’han reconstruït fins a 16 

dels ambients boscosos més representatius. 

El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida 

L'Arborètum porta el nom de l’il·lustre científic 

lleidatà, el Dr. Pius Font i Quer (1888-1964), 

en reconeixement a la seva important tasca 

investigadora i, sobretot divulgativa al servei 

de la botànica. 

http://arboretum.parcteclleida.es 

http://arboretum.parteclleida.es/


Objectius 

El Jardí Botànic - Arborètum P. Font i Quer de Lleida és una infraestructura científica del Parc Científic i Tecnològic 

Agroalimentari de Lleida, que té com a missió contribuir a incrementar el coneixement sobre el món vegetal i difondre 

aquest coneixement cap a la societat. 

La base sobre la que s'estructura l'Arborètum és la col·lecció de plantes vives documentades, especialment arbres, 

ordenades en funció del bioma de la Terra en que viuen; dins de cadascun dels quatre biomes representats es 

reconstrueixen, d'alguna forma, fins a 16 dels ambients més representatius que acullen. Sobre aquesta base es 

despleguen sobretot les activitats d'interpretació relacionades amb el món vegetal. 

Les activitats de recerca es desenvolupen fonamentalment en relació amb els grups de l'Escola Tècnica Superior 

d'Enginyeria Agrària. Encara què en etapes inicials, les línies prioritàries són els estudis de biodiversitat, les tècniques 

de jardineria sostenibles i l'avaluació de recursos genètics. 

A més, l'Arborètum és un espai verd de la ciutat, integrat en la xarxa urbana i, com a tal, pretén ser un espai de 

participació ciutadana en temes relacionats amb les plantes. 



Horaris 

Horari 
 

De dimarts a diumenge. 

 

Dies que l’Arborètum romandrà tancat: 1 de gener, 1 de maig, 25 de desembre i 6 de gener. 

 

 Novembre a març, de 10:00 a 17:00h 

 Abril a octubre de 10:00 a 13:00h i de 16:00 a 20:00h. 

 

Es permetrà l'accés al recinte fins a 45 minuts abans de l’hora de tancament. 

Accés lliure al equipament: 
 

• Del 27 d’abril de 2013 fins a 31 d’agost del 2013 

• La data de l’aniversari de l’obertura al públic. 

• Els dies de la Festa Major de Lleida (11 de maig i 29 de setembre) 

• El primer diumenge de cada mes 

• Tots els diumenges de novembre a març de a partir de les 14 hores, i d’abril a octubre a partir de 

les 16 hores. 



Entrada al recinte 

Preu entrada:  

Normal: 3 € * 

Reduïda: 2 € * 

Reduïda grups: 1 € (Mínim de 10 persones per grup amb reserva prèvia)  

  

 

  

 Entrada reduïda: 

 

 Les persones de 10 fins a 16 anys. 

 Disposició de la targeta emocity. 

 Possessió del carnet de família nombrosa. 

 Possessió del carnet de família monoparental. 

 

  

Entrada gratuïta: 

 

 Els menors de 10 anys acompanyats/des. 

 Persones de 65 anys o més. 

 Amics/socis i amigues/sòcies de l'Arborètum. 

 Membres de qualsevol entitat científica, amics i amigues i/o socis i sòcies d’un jardí botànic o similar. 

 Professors i professores  d'ensenyament reglat, si actuen com acompanyants d’un grup. 

 Persones amb discapacitat i les que actuïn com acompanyants.  

 

  

En tots aquests casos caldrà acreditar la condició. 



Visites Guiades 

 

Preu visita guiada:  

 

Normal: 75 € 

Grups escolars: 65 € 

 

Les visites guiades cal sol·licitar-les a través del correu comunicacio@pcital.es (mínim de 10 i màxim 25 

persones per grup).  

 

Els cursos, tallers, jornades i/o conferencies es publicaran a l’agenda de l‘Arborètum en la seva pàgina 

web: http://arboretum.parcteclleida.es/  

 

 

mailto:comunicacio@pcital.es
http://arboretum.parcteclleida.es/


Alta Soci 

ALTA  AMIC / SOCI 

  
 

Quins avantatges té ser amic/soci? 

 Poder visitar el jardí botànic de manera gratuïta. 

 Tenir un descompte en les activitats de l'agenda de l’Arborètum. 

 Rebre informació de les novetats del jardí. 

 Gaudir d'un programa especial d'activitats. 

 Poder col·laborar en el manteniment del jardí. 

  

Descomptes a les botigues de Turisme de Lleida: 

 5% llibres i audiovisuals 

 10% productes de la botiga que no siguin llibres ni audiovisuals 

Tipus de donacions anuals 

 

  Individual: 15 € 

  Estudiant: 10 € 

  Jubilat: 10 € 

  Soci protector: 300 € 


