Ruta Literària
Jesús Moncada

La Ruta Literària Jesús Moncada és una experiència
literària que trasllada al visitant directament a l’antiga
vila de Mequinensa a través dels personatges i els
espais literaris de les obres de Moncada. Recorrerem
el Poble Vell de Mequinensa per conèixer alguns
dels seus espais més singulars.
* Cal concertació prèvia als Museus de Mequinensa.

MUSEUS DE MEQUINENSA
Av. María Quintana, s/n
Antic Grup Escolar “María Quintana”
Poble Vell de Mequinensa
www.museosdemequinenza.com
info@museosdemequinenza.com
974 464 705 / 675 012 056

#visitmequinensa

POBLE VELL
MEQUINENSA
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Una ruta literària que et descobreix
una vila de navegants i miners
vora l’Ebre
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Mequinensa
Poble Vell
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Un poble que descansa sota l’Ebre
L’antiga Mequinensa estava situada a la vora de l’Ebre
i a la confluència d’aquest amb el Segre i el Cinca, sota l’atenta
mirada del seu castell. A mitjans de segle XX va ser enderrocada
i sepultada sota les aigües del riu que l’havia vist néixer a causa
de la construcció de l’embassament de Riba-roja. Ara, pots tornar
a passejar pels antics carrers i les cases d’aquella mil·lenària
Mequinensa on encara hi perviu la memòria, el passat i el record
del Camí de Sirga i d’aquells que la van habitar.
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Grup Escolar “María Quintana”.
Museus de Mequinensa
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Plaça d’Armes
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Lo Muro

Un petit text, pensat per ser penjat
a la porta de casa seva i dirigit a qui l’anés a
enderrocar, ens dóna la benvinguda
a la que va ser la casa familiar de l’escriptor
mequinensà al Poble Vell.
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Carreró de les Bruixes

Església

Plaça de l’Ajuntament
Era un dels punts centrals de la població.
Era el lloc on es trobava el centre de
govern i era una zona de pas obligatòria
que connectava amb el carrer Major, on
es trobaven molts comerços. Era l’espai
on se celebrava el mercat setmanal.

Camp de futbol

Carrer més petit de Mequinensa, tan estret
que dues persones no s’arribaven a creuar
i on no entrava la llum del Sol. Lloc per tota
mena de supersticions i llegendes on més
d’un es va emportar algun ensurt.
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Un camp de futbol situat vora tres rius, que
patia l’augment sobtat del nivell de l’aigua
dels rius amb les riades que provocaven
greus inundacions sobre el terreny de joc.
En algun partit, l’habilitat dels jugadors
locals per jugar amb un pam d’aigua va
ser clau per aconseguir la victòria.
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Escultura Llaüt
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Escultura Turbina

Avui en dia encara es poden veure els
fonaments de l’església de Nostra Senyora
de l’Assumpció construïda l’any 1803. A la
nau de la dreta, es pot contemplar l’altar de
Santa Agatòclia, patrona de la localitat. Les
màquines que van enderrocar la població,
també van tirar a terra l’església i el campanar.
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Cine de Dalt
Els ferros que encara es veuen, havien
sostingut una llotja on el públic mequinensà
havia gaudit de grans espectacles com films
en blanc i negre, balls i concursos en
el conegut com a “Cine de Dalt”.
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Mapa actual del Poble Vell de Mequinensa

Un mur que servia per protegir la vila
de la força de les riades de l’Ebre i al mateix
temps, oferia un espai com a moll on
els navegants amarraven els llaüts arribats
a la població mitjançant el Camí de Sirga.

Casa Natal Jesús Moncada
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Aquesta plaça era el punt neuràlgic de la vila.
Utilitzada al passat per als exercicis militars,
es va convertir en un lloc de celebració.
La festa major i els concerts eren una cita
ineludible per a tots els vilatans.
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Edifici inaugurat el 1929 que va servir
per albergar les escoles de Mequinensa.
Actualment és la seu dels Museus
de Mequinensa i un dels pocs edificis
del Poble Vell que encara es conserven.
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Carrer de les Pedres
Costerut carrer amb un curiós empedrat
que conduïa a la plaça de l’Església i el carrer
Major.
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Una escultura que rememora la mítica
embarcació de Mequinensa (que podia
arribar a fer uns 30 metres d’eslora i
carregar unes 30 tones de carbó) i alhora
fa referència al Camí de Sirga i al transport
fluvial que van ser imprescindibles per al
desenvolupament econòmic de la població.

Antiga turbina hidràulica original
de la Central Hidroelèctrica de
Mequinensa (acabada l’any 1966 sobre
el riu Ebre) de tipus Francis amb eix
vertical i un pes de 420 tones.

