
 
  
   
 
 
 

 
 
 

VISITA A L’ALT EMPORDÀ I EL GIRONÈS 

Ens plau convocar-vos a la propera activitat de l’AADIPA, prevista per al dissabte 10 de novembre de 2018 i 
organitzada per Rosa Bosch, arquitecta col·laboradora, Jaume Busquets i Maria Llinàs, directors del proper XLIè 
Curset, “Camins d’aigua: restauració i ús del patrimoni hidràulic”. 

Complementant el Curset d’enguany, us proposem una visita a Castelló d’Empúries, Girona i Salt. 

A Castelló d'Empúries, visitarem l'antic molí fariner (el Molí del Mig) que va ser transformat en farinera a finals 
del s. XIX. Fou adquirit per l'Ajuntament i reconvertit com a Ecomuseu- Farinera, on s’hi conserva i es difon el 
patrimoni industrial fariner de la vila. Visitarem part del Rec del Molí, d'origen medieval, que recorre uns 5 km 
des de la resclosa de Vilanova de la Muga fins a la Farinera. Al llarg del recorregut voreja horts, camps, closes 
en una paisatge canviant i sorprenent que esdevé excepcional quan el rec voreja la vila i usa l’antic fossar del 
muralla per conduir l’aigua fins la bassa de la Farinera. Visitarem el safareig públic (s. XIX), el qual s’omple 
també amb l’aigua del rec. 

Al Gironès hi ha el Rec Monar (s.XI). És una sèquia que deriva d'aigua del Ter per la riba dreta, i recorre pels 
termes de Bescanó, Salt i Girona. La sèquia rega les hortes de Salt i Girona (Hortes de Sta. Eugènia) i desguassa 
a l'Onyar, al centre de la ciutat. Fou aprofitat per a l'agricultura i per a la indústria, i va tenir un paper important 
en la industrialització de Salt (fàbriques Gasol, Coma Cros...), de Santa Eugènia (fàbrica Marfà) i del barri del 
Mercadal de Girona (fàbrica Grober). Dins aquest context, a Girona visitarem les Hortes de Sta. Eugènia, i a Salt 
visitarem part del recorregut del rec dins la vila i la fàbrica Coma Cros. 

El programa previst és el següent: 

9:45 Punt de trobada: pati exterior de l'Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries, carrer Sant 
Francesc 5-7  

10:00 Visita a l'Ecomuseu-Farinera (antic Molí del Mig) 

Recepció de l'Ajuntament acompanyats per la Sra. Margarita Gelabert, Regidora de Cultura, i la 
Sra. Roser Vitalla, Regidora de Patrimoni Històric de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries 

Presentació, explicació i visita a l'interior-exterior de l'edifici acompanyats per la Sra. Carme 
Gilabert, directora de l'Ecomuseu i per Narcís Reverendo, arquitecte de l'equip Reverendo 
Ginesta, que feu la rehabilitació del conjunt arquitectònic (antic molí i casal). Continuarem a 
l'exterior, visitant el rec del Molí, part de la muralla restaurada i el safareig públic rehabilitat 
acompanyats pel Sr. Josep Tornafoch, arquitecte tècnic dels serveis tècnics municipals. 

  



 
  
   
 
 
 

  

12:15 Finalització de la visita a Castelló d’Empúries, i desplaçament a Girona 

13:00 Girona – Visita a les Hortes de Santa Eugènia (ponent pendent de confirmar) 

14:00 Dinar a Salt, restaurant Can Serrallonga (braseria), ubicat al c. Major, 194  

16 Salt – Visita al Rec Monar i la Fàbrica Coma Cros (Museu de l'Aigua de Salt), acompanyats pel 
Sr. Ramon Artal, arquitecte que feu la rehabilitació de la fàbrica Coma Cros (actual Factoria 
Cultural Coma Cros) i antic arquitecte municipal. 

18:15 Finalització de la visita 

 
 

El cost de la visita és de 22€ per als membres de l’AADIPA i de 26€ 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 a concretar. Inclourà primer a triar entre 7 plats, segon entre 10 plats, postres, beguda i cafès). 

El dinar serà al restaurant Can Serrallonga (braseria) , ubicat al c. Major, 194 de Salt. A qui no vulgui el dinar 
inclòs, se li descomptaran el preu del menú de l’import de la jornada. 

Per a participar, cal formalitzar la inscripció abans de les 12 del migdia del divendres 9 de novembre 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. 
 


