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Un viatge de més de 2.000 anys comença amb un petit pas
a Mequinensa. Descobreix una població a la vora de tres rius que
formen una de les confluències fluvials més grans de tota la península
ibèrica. Recorre els traçats de l’antiga Mequinensa, enderrocada
i parcialment inundada per la construcció de diversos embassaments
a l’Ebre. Navega amb els llaüts de Mequinensa pel curs de l’Ebre
carregats amb tones de carbó. Rememora l’antic Camí de Sirga. Viatja
al centre de la Terra a les mines de carbó mequinensanes. Deixat
fascinar per l’Aiguabarreig, un espai natural amb una gran varietat
de ecosistemes i biodiversitat. Converteix-te en un arqueòleg coneixent
jaciments arqueològics sorprenents. Reviu setges i batalles al Castell
de Mequinensa, un balcó privilegiat sobre la confluència dels rius.
Deixat seduir per una població a l’extrem oriental de la província
de Saragossa que enllaça passat i present, apostant pel seu futur.
Mequinensa, una localitat que, renascuda de les seves cendres,
ha lluitat per continuar endavant sense renunciar a la seva història,
a la seva memòria i als seus records.

Museu de la
Mina de Mequinensa
Agafa el teu casc i converteix-te en miner
per un dia. Viu la nostra experiència minera!
Descobreix els secrets que amaga una mina de carbó recorrent
els més de 1.000 metres de galeries subterrànies. Podràs veure la vida
dels miners, les seves condicions de treball i els diferents mètodes
d’extracció del carbó a Mequinensa durant més de 150 anys.
Un viatge subterrani per als teus sentits. Un autèntic viatge
cap a l’interior de la Terra que no et pots perdre.

Museu de la
Història de Mequinensa
També tenim una història per tu
Experimenta la història de Mequinensa amb nosaltres. Inicia un viatge
apassionant des dels primers assentaments humans fins a l’actual
i moderna Mequinensa.
Coneix mil·lenàries cultures que han habitat la població, recrea setges
medievals al castell de Mequinensa o navega l’Ebre amb els mítics
llaüts carregats de carbó i descobreix la memòria col·lectiva d’un poble
desaparegut sota les aigües del riu Ebre a través de la literatura
de Jesús Moncada, l’escriptor mequinensà més universal.

Un viatge a l’arqueologia de la Prehistòria
Descobreix la herència de la Prehistòria a Mequinensa: el Neolític,
la Edat de Bronze i la Edat del Ferro en un mateix espai amb fidels
recreacions de jaciments únics com Els Castellets o l’Abric de Vall
Major.
Coneixeràs diferents exemples d’Art Rupestre trobats a Mequinensa,
que pertanyen al Art Rupestre de l’Arc Mediterrani i que estan
declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

Museu del
Passat Prehistòric

Una població que descansa sota l’Ebre
L’antiga Mequinensa estava situada vora l’Ebre, suportant
les crescudes d’un riu que arribava a inundar les parts baixes
de la localitat. A mitjans dels segle XX va quedar sepultada sota
les aigües de l’Ebre degut a la construcció de diversos embassaments.
Avui, pots tornar a passejar pels antics carrers i les cases d’aquells
mequinensans que es van veure obligats a abandonar la seva població,
la seva església, el seu camp de futbol, els molls on s’amarraven
els llaüts o els cafès on els miners i els navegats es reunien en tertúlies.

Poble Vell
de Mequinensa

Ruta Literària
Jesús Moncada
Un passeig literari que et portarà a descobrir
una població desapareguda sota l’Ebre
La ruta literària “Jesús Moncada” transcorre pels espais del Poble Vell
de Mequinensa que Moncada va immortalitzar en les seves obres
i permet conèixer més sobre la novel·la que narra la història de l’antiga
Mequinensa a través del record dels seus habitants i el tràgic final
de la vila provocat per la construcció d’un embassament i la imminent
inundació del poble.

#visitmequinensa

HORARI D’ESTIU
Dissabtes: de 10:00 a 14:00 h | de 16:00 a 20:00 h
Diumenges: de 10:00 a 14:00 h
HORARI D’HIVERN
Dissabtes: de 10:00 a 14:00 h
Diumenges: de 10:00 a 14:00 h
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