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Aquest recorregut comença a la zona 
d’aparcament del Turó (plaça de la Sardana)
Si et trobes allí, comença l’aventura!!  
I quina millor manera que amb un selfi amb 
la Seu Vella de fons!!! 

Davant teu sobresurt l’element 
més alt de la Seu Vella, el 
campanar. L’any passat les seves 
campanes van sonar per tota 
Catalunya, en una data molt 
especial. Sabries dir-me quina? 
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si no portes mòbil pots 
deixar aquesta pregunta---------------

Des d’aquest punt, segur que et sents molt petit!! 
Una sensació molt normal tenint en compte que 
el campanar té la mateixa alçada que una torre 
humana de 43 nens de 10 anys (1.40m)... Saps 
quants metres té?

---------
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S���e� ���: �� ������ ����ot�� �� l� S�� V��l� e� 
c��·loc� �� c��p�n�� f� g������ 7�0 ��y� � ���i� 
24 h��e� �� �lo� �� 12!!!

Ara un joc de memòria visual!!!
Segur que has vist la silueta de la Seu Vella moltes 
vegades però en saps tots els detalls?
Encercla la correcta:

4 Has arribat a la Porta dels Fillols. 
Aquesta porta està vigilada , aixeca el cap 
i....txan!!!..... un munt de dimonis de pedra fent 
ganyotes!! Que lletjos. Però que hi fa una colla de 
dimonis en una porta?

a.  Fer d’escut protector per evitar que els dimonis 
    (el mal) entrin a la Seu Vella
b.  Fer por a la gent
c.  Són la prova d’un ritual satànic que es feia en 
    aquella època

Pista: aquests caps estan relacionats amb el mite de la Gorgona. 
El cap de la Medusa té la mateixa funció que els dimonis de la 
Seu Vella. Busca-ho al Google i podràs respondre. 
Si no portes mòbil pots deixar aquesta pregunta

6 Has arribat a la porta de l’Anunciata.
Aquí l’enigma és d’observació !! sabries trobar el 
genet que s’hi amaga ? 

7 Aquest punt és la zona més antiga i la més 
allunyada del campanar. Veuràs que hi ha vàries 
estructures circulars anomenades absis. Compta’ls 
i digues quants n’hi havia.

Aquesta foto t’ajudarà a identificar-lo. Quan l’hagis trobat 
marca on es troba situat.

Pista: hi ha absis que ja no hi són però estan dibuixats al 
paviment del terra
Sabies que: una part de la Seu Vella va desaparèixer després 
d’una gran explosió  que hi hagué al Castell del Rei, mentre era 
magatzem de pólvora ?

5 Mmmm...  una zona de descans...
Si has decidit fer una parada has arribat al lloc 
ideal, la cafeteria del Turó, però com que els 
exploradors no deixen mai d’investigar.... Sabràs 
dir-me per què es diu 1203?

8 Has arribat a la porta de St Berenguer. 
Sobre la porta destaca una mena de medalló, un 
crismó, que és el símbol de Crist. Està format per 
algunes lletres de la paraula Crist en grec. Desxifra 
quines hi veus i encerclar-les.

X P I S T O S (Khristós) 

9 Des d’aquest punt podràs saber quantes portes té 
l’església de la Seu Vella que donen a l’exterior? Per 
saber-ho has de situar-te en la porta de St Beren-
guer i comptar 35 passos seguint els murs de la Seu 
Vella. Fes recompte: porta dels Fillols... 
(recorda només l’església!)

5 portes 4 portes 7 portes 

10Ara ens desviem cap a la dreta per trobar l’entrada 
principal de la Seu Vella. En el camí, veiem el Castell 
del Rei/la Suda on s’hi van allotjar reis tant famosos 
com Jaume I “el Conqueridor”. T’ho imagines?
El rei i els seus soldats pujant a cavall cap al Castell!!!

Sabies que: les finestres del Castell del Rei, que tot just són una 
esquerda de llum, servien per disparar i protegir els soldats, es 
diuen espitlleres ?

Compta-les i digues quantes espitlleres hi ha?

Estàs a punt d’entrar a la Seu Vella. Abans però, 
l’últim enigma!
Just al costat dret de l’entrada hi ha una petita 
porta tapiada amb formigó. És la porta que 
utilitzaven antigament els Canonges per accedir 
més ràpidament a l’interior de la Seu Vella. Sabries 
dir-me on donava?
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a.  És l’any d’un gran terratrèmol a Lleida
b.  Es col·loca la primera pedra de la Seu Vella
c.  Ve Jaume I a la Seu Vella

Pots preguntar-ho a la gent

---------

a. al claustre (jardí) b. a l’església c. a un menjador

Si has arribat fins aquí enhorabona, ets un GRAN 
EXPLORADOR!!!! pots recollir les teves entrades a 
l’interior 

---------
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