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Diumenge, 27 d’octubre del 2013
EXCURSIÓ CULTURAL A L’EMBASSAMENT I LA
CENTRAL HIDROELECTRICA DE CANELLES

Vista de l’embassament de Canelles
Vista de la presa de contenció des de la coronació
Itinerari: Sortida amb autocar a dos quarts de vuit del matí, de davant de l’estació del carrilet,
en direcció a Balaguer, parant per esmorzar (no inclòs en el preu). Prosseguint, després, fins
el peu de la presa de Canelles on, en el Centre d'Interpretació de l’Energia, ens explicaran que
és l'energia, que són les energies alternatives o renovables i quina és la dependència
energètica del país, formes d'estalvi i futur de les mateixes. També veurem les característiques
de la central fent una visita guiada per fora i per dins. Central, que per la seva magnitud i
espectacularitat es una de les mes importants de la península. A través d'un recorregut per tota
la instal·lació, presa, túnels, pou de turbines, sala d’alternadors, sala de control, sala de
transformadors, parc de distribució, obra civil, maquinaria instal·lada, etc. podrem veure les
seves particularitats, característiques i funcionament de la mateixa. Després ens dirigirem a un
típic restaurant d’Estopiñan del Castillo (Aragó) per fer el següent àpat:
1r. Sopa de peix - 2n. Corder al forn a l’estil aragonès - Postres - Copa de cava - Pa, vi,
aigües, cafè i gotes.
Ben dinat, i després d’una mica de sobretaula, anirem a fer una petita passejada, per l’entorn i
reprendrem el viatge de tornada fins a Sant Boi.

Vista frontal de la presa de contenció

Vista de les turbines de l’interior de la central

Per a inscripcions a la llibreria Isart: a partir del dia 14 d’octubre.
Places limitades: no feu tard a la inscripció, ni a la sortida de l'autocar: 7h. 30 min. del matí.
Preus: (Viatge, dinar, i visites guiades) Socis: 37 €. No socis 40 €.
Consulteu la nostra Web. www.associaciodeveins.org

