AITONA: Camps de floració
FRAGA: Vil·la Romana
FORTUNATUS
MEQUINENSA: Museu d’Història
Dissabte i diumenge, 14 i 15 d’març del 2020
o DISSABTE · 14 ·
 A DOS QUARTS de VUIT (7.30 h): Sortida del Passeig de Gràcia amb
Gran Via de les Corts Catalanes, a la cantonada de l’edifici de
GENERALI.
 ESMORZAR: a càrrec de cadascú, en una àrea de servei de l’autovia.
 TOT SEGUIT: arribarem a la població d’AITONA, situada a la ribera
baixa del Segre, entre les terrasses fluvials quaternàries del marge
esquerre i els turons de la Serra Grossa de la dreta, que anuncien les
Garrigues i l'altiplà que separa les aigües del rius Segre i Cinca, el que
anomenen la Llitera. Un cop situats en el terreny, començarem la ruta
acompanyats per un entès en el procés de floració que ens
introduirà pels camps privats de presseguers en flor, per tal de
descobrir els colors rosats d’aquest espectacle natural que ens
ofereix aquerst entorn del Baix Segre durant l’època de floració de
l’arbre de la fruita dolça. Una experiència única a les Terres de Lleida.
 DINAR: al restaurant de l’Hotel Casanova de Fraga.
HOTEL CASANOVA 3*
Avda. Madrid, 54 –
22520 FRAGA (Osca)
Tel. 974 471990 – www.gargallohotels.es
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 TARDA:
si és possible i, finalment, tenim l’autorització, visitarem
la VIL·LA ROMANA FORTUNATUS, situada a la riba del riu Cinca,
al costat de la calçada romana que unia Ilerda (Lleida) i Caesaraugusta
(Saragossa), a l’extrem sud-oriental de la província aragonesa d’Osca.
S’anomena així per una inscripció que consta en un dels preciosos
mosaics. Aquesta vil·la fou concebuda com una unitat de producció
bàsica, destinada a l'explotació agropecuària d'una extensió de terreny
determinada i, actualment, hi destaca una basílica paleocristiana que se
li afegiria després de segles.
 I com alternativa, en cas de negació de l’autorització, visitarem al nucli
antic de la ciutat de FRAGA amb els seus edificis i espais més
representatius com; l’església de San Miguel i Sant Pere, el Castell, el
Palau Montcada. . .
o DIUMENGE · 15 ·
 MATÍ: després d’esmorzar, anirem fins a la població de
MEQUINENSA, situada a la comarca del Baix Cinca, a la confluència
de l’aiguabarreig del riu Ebre amb el Segre i coronada per un castell,
una fortificació d’origen medieval. Allí farem una visita al MUSEU
d’HISTÒRIA de MEQUINENSA, que constarà de dues parts: una
dedicada al món de la mineria, amb un recorregut per l’interior d’una
antiga mina on podrem contemplar la dura vida dels miners, les seves
condicions de treball i els diferents mètodes d'extracció de carbó
utilitzats durant els últims 150 anys; l’altra part és a l’antic edifici del
Grup Escolar María Quintana, construït el 1927 i que anteriorment
havia albergat les escoles de l'antiga població. Aquest consta de
diferents espais que ens narren la història, la flora i la fauna d’aquest
indret, i un apartat especial que ens convidarà a recórrer totes les facetes
de l’escriptor mequinensà Jesús MONCADA, el més universal: des
de les edicions dels seus llibres a les seves obres pictòriques, passant per
les més de vint traduccions de la novel·la Camí de Sirga o la seva
col·lecció de fotografies antigues del poble.
 DINAR: al restaurant LA FONT, situat al centre històric de la localitat
de SERÒS.
 DESPRÉS de DINAR: retorn a BARCELONA.
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PREU: 205 € per persona en habitació doble
 Suplement individual: 26 €

Per a inscripcions: tel. 932 414 142 de dilluns a dijous de 9.00 a 18.00 h.
Divendres de 9.00 a 15.00 h. Tarda: 616 958 009 (Pere Costa)
Per fer efectiva la reserva, cal trucar per telèfon i fer l’ingrés abans
del DIJOUS 27 de FEBRER al número de compte següent:
 CaixaBank “la Caixa” - ES34 – 2100 3017 0822 0064 1565
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