
  

 
 
 

 

 AITONA:  Camps de floració  
 MEQUINENSA: Museu d’Història  
  ESTANY d’IVARS i VILA-SANA 

 CELLER del CASTELL del REMEI 

Dissabte i diumenge, 5 i 6 de març del 2022 
* * * 

o DISSABTE  ·  5  · 
 
 Sortida: a dos quarts de vuit (7.30 h) C/Provença, 273 (entre Pau 

Claris i Pg. de Gràcia, a tocar de l’edifici de la Pedrera). Actual parada 
oficial d’autocars. 

 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 dels 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 aquest 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 LA FONT, situat al centre històric de la localitat 
de SERÒS.  

 Tarda: 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 Maria 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. 

 Allotjament: 
HOTEL CIUTAT de LLEIDA 4* 
C/ Unió, 8 
25002  LLEIDA – El Segrià –  
Tel. +34 973 28 39 10  -  recepcio.lleida@aahotels.com 

 
o DIUMENGE  ·  6  · 

 
 Matí: després d’esmorzar sortida amb destinació a l’ESTANY d’IVARS i 

VILA-SANA, una llacuna natural que antigament era coneguda com el 
Clot del Dimoni i que fou dessecada als anys cinquanta i que fa uns anys 
s’ha tornat a  recuperar totalment i convertit en l’estany més gran del país i 
en un espai natural protegit, amb una gran biodiversitat i uns paisatges 
únics.  

 Seguidament: visita a l’històric CELLER del CASTELL del REMEI, 
ubicat en un paratge envoltat de vinyes, arbredes, un petit estany i el 
Santuari de la Verge del Remei, decorat amb pintures del mestre Obiols. 
Allí farem un recorregut per les antigues i actuals instal·lacions de recepció 
de raïm i expedició de producte, sala de vinificació, naus de criança, sala 
d’embotellament i sala de tast.  

 Dinar: al restaurant “CASTELL del REMEI”, ubicat en plena zona 
   de producció vitivinícola.   

 Després de dinar:  retorn a  BARCELONA. 
* * * 

 · PREU: 298  € · per persona en habitació doble 
 Suplement individual:   · 49 € ·  

 

(Sortida amb places limitades) 
* * * 

Per a inscripcions Tl. 932 414 142 de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00h. 
O bé al mòbil:  616.958.009  (Pere Costa) 

1r pagament inscripció   · 65 € · :  abans del DIMARTS 8 de febrer   
2n i últim pagament: DIMARTS 22 de febrer  

al número de compte següent: 
 CaixaBank “la Caixa” -  ES34 – 2100 3017 0822 0064 1565 

 NOTES: tant la Cia. d’Autocars com les instal·lacions dels llocs que visitarem, estan al 
corrent de les normatives que les autoritats competents, en matèria sanitària, han pres per 
garantir que puguem gaudir de les visites amb la màxima tranquil·litat. 

 La sortida NO es realitzarà sense un mínim de 15 persones. 


