Restauració i ús del patrimoni hidràulic

VISITA AL PLA D’URGELL I LLEIDA
Ens plau convocar‐vos a la propera activitat de l’AADIPA, prevista per al dissabte 30 de juny de 2018 i
organitzada per Jaume Busquets i Maria Llinàs, codirectors del proper XLIè Curset, “Camins d’aigua:
restauració i ús del patrimoni hidràulic”.
Complementant el Curset d’enguany, us proposem una visita als Canals d’Urgell i a Lleida.
El programa previst és el següent:
9:30

Punt de trobada: Museu del Torró i la Xocolata d’Agramunt, carretera de Tàrrega, núm. 1

9:45

Visita a l’aqüeducte de ferro sobre el riu Sió (Josep Mª Cornet i Mas, eng. 1875, BCIL (2011)
recentment ampliat, el safareig, la cisterna i el pont medieval, acompanyats pels Tècnics
Municipals d’Agramunt.

11:00

Mollerussa ‐ Visita a la Casa del Canal, restaurada i museïtzada, seu de la Comunitat General de
Regants dels Canals Urgell (CGRCU), i Espai Cultural dels Canals d’Urgell del Consell Comarcal,
acompanyats pel personal de la CGRCU i del Consell Comarcal. La Casa Canal és un edifici de 1.200
m2, construït entre el 1867 i el 1876 segons els projecte de l’enginyer Domingo Cardenal.

12:30

Juneda ‐ Parada 1: Visita al Parc de la Segona Màquina i magatzem, acompanyats pel personal
de la Comunitat General de Regants dels Canals Urgell (CGRCU)

12:45

Juneda ‐ Parada 2: Visita als Nou Salts de la Sèquia Quarta, acompanyats pel personal de la
Comunitat General de Regants dels Canals Urgell (CGRCU)

13:30

Juneda – Parada 3: Visita al Parc de la Banqueta (tram urbà de la Sèquia Quarta del Canal
d’Urgell). Rebuda de l’Alcalde, Sr. Antoni Villas, i explicació de la vinculació del canal dins la
ciutat i altres construccions d’interès patrimonial

14:30

Dinar a Juneda, Restaurant L’Isart, c. Ignasi Gavin, 28

16:30

Lleida ‐ Visita al Museu de l’Aigua i el campament de La Canadenca, i explicació del Canal de
Serós, acompanyats de Marc Sans, tècnic del Museu de l’Aigua de Lleida.

17:15

Lleida ‐ Visita al Molí de Sant Anastasi (s.XIII), actualment tancat al públic i en restauració,
acompanyats per Marc Sans, tècnic del Museu de l’Aigua de Lleida. Actualment és una de les
seus del Museu de l’Aigua de Lleida, conservant encara tota la seva maquinària.

18:00

Lleida ‐ Visita al Dipòsit del Pla de l’Aigua (225 aniversari) i explicació del Canal de Pinyana,
acompanyats per Marc Sans, tècnic del Museu de l’Aigua de Lleida.

18:45

Recorregut a peu per les fonts públiques vinculades al Dipòsit, acompanyats per Marc Sans,
tècnic del Museu de l’Aigua, i visita a les Adoberies, acompanyats per Ana Loriente, arqueòloga de
l’Ajuntament de Lleida

Restauració i ús del patrimoni hidràulic

El cost de la visita és de 27€ per als membres de l’AADIPA i de 30€ per a la resta d’assistents. D’acord amb
l’article 20.Ú.14º.d de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, aquesta factura
estarà exempta d’IVA.
El preu inclou:
 Visites guiades i documentació (en format PDF).
 Dinar (menú pendent de confirmar).
El dinar serà al restaurant L’Isard, ubicat al c. Ignasi Gavin, 28 de Juneda. A qui no vulgui el dinar inclòs, se li de
l’import de la jornada.
Per a participar, cal formalitzar la inscripció abans de les dues del migdia de dijous 28 de juny de 2018, a través
de la pàgina web de l'AADIPA. És indispensable omplir una butlleta per a cadascun dels inscrits amb el nom
complet, el correu electrònic i un telèfon mòbil de contacte.
Per a resoldre qualsevol dubte o qüestió en relació a la visita, podeu contactar amb l’Àlex Grávalos, secretari
tècnic de l’agrupació, a través del correu aadipa@coac.net o al telèfon 647 97 07 13.

