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Memòria per a l’execució d’actuacions emmarcades en l’Agenda Compartida per 
a la Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran 2020-2027. 
 
A) Entitat proposant. 
Nom de l’entitat/representant 
FUNDACIÓ CANALS D’URGELL 
 
NIF: 
G05402946 
 
Adreça: 
Av. Jaume I, 1 
 
Municipi: 
25230 Mollerussa 

 
Representant legal: 
Amadeo Ros Farré 

 
Correu electrònic representant legal: 
fundacio@canalsurgell.org 
 
Persona de contacte: 
Maria Isabel Pedrol Esteve 
 
Correu electrònic de contacte: 
mpedrol@canalsurgell.org 
 
Telèfon de contacte: 
973603997 
 
L’entitat recupera l’IVA? :   

 No   Si 
Altre* 

 
 
Pressupost any anterior (entitats públiques)/ Volum facturació (entitats privades) :  
67.274,00 € 
 
Nombre mitjà treballadors/es any anterior: Homes____ Dones 2  Total 2 
 
Tipus d’entitat (hèlix) (escollir opció que correspongui):  

Acadèmia 
Teixit econòmic 
Administració pública 
Societat Civil - Ciutadania 

 
 
Àmbit territorial de l’entitat: 

Terres de Lleida   Pirineu i Aran 
Altre (Omplir i especificar en el cas d’àmbit territorial comarcal o municipal) 
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* 
Àmbits sectorials de treball (escollir el que correspongui): 

 Agricultura, ramaderia i activitats forestals 
 Indústria alimentaria 
 Altres indústries 
 Construcció i instal·lacions 
 Logística i transport 
 Hosteleria i restauració 
 Esport, oci i lleure 
 Comerç al major o al detall 
 Activitats professionals 
 Educació  
 Altres / N.A.  (especificar) 

Cultura 
 
B) Descripció general de l’actuació. 
 
B.1) Títol de l’actuació: 

 
 ESPAI CULTURAL DELS CANALS D’URGELL 
 
B2.) Descripció general: 

 
 
L’Espai Cultural dels Canals d’Urgell (ECCU) és un centre d’interpretació del territori 
situat a la planta baixa de la Casa Canal. 
Aquest espai va ser cedit per la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell 
(CGRCU) l’any 2002 al Consorci del Museu de l’Aigua, entitat que ho va gestionar 
fins el 2016 en que es va dissoldre i l’ECCU va deixar de treballar com a centre 
d’interpretació. 
Al maig de 2021 la CGRCU va constituir la Fundació Canals d’Urgell amb l’objectiu 
de preservar, difondre i estudiar la història i el patrimoni generat pels Canals 
d’Urgell. Una de les actuacions principals de la Fundació va ser la d’assumir la 
gestió de l’ECCU. Amb aquesta acció s’assegurava que l’espai museístic tornés a 
estar obert a tot tipus de públic i que tornés a ser un centre des d’on s’expliqui i es 
difongui, a tothom, l’història del territori de la Plana amb la construcció dels Canals 
d’Urgell, i també per dur a terme tota una sèrie d’accions i activitats per promoure 
qualsevol activitat, educativa, cultural, turística i social encaminada al 
desenvolupament agrari, ramader i agroalimentari vinculats al territori i als Canals 
d’Urgell i a la promoció de l’ús sostenible i mediambiental del recurs aigua. 
 

Extensió màxima:  300 paraules. 
 
 
B.3) Objectius: 

 
B.3.1) Objectiu general: 

 
Activació de les activitats discursives, expositives i vivencials de l’ECCU 

Descriure l’objectiu general que ha de ser clar, realista i assolible en el temps que duri l’actuació. 
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B.3.2) Objectius específics: 
 

1. Disseny i elaboració de la nova proposta educativa adreçada a centres educatius de les 
Terres de Lleida. 
2. Disseny i elaboració del conte «Isidor el viatger del temps» adreçada al públic infantil i 
familiar. 
3. Disseny, preparació i realització de l’activitat «A l’aula en directe» 
4. Disseny i execució de l’experiència d’anar a visitar diferents indrets vinculats amb els Canals 
d’Urgell com són les principals infraestructures hidràuliques que permeten la circulació de 
l’aigua i el regadiu com també les últimes obres executades per la CGRCU amb l’ajuda del 
Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, per estudiar i observar la fauna i la 
flora de les banquetes dels Canals. 
5. Presentació de la nova oferta educativa i el nou material als docents dels centres educatius 
del territori de la plana. 
6. Fer difusió de la nova oferta d’activitats educatives i lúdiques que es realitzen a l’ECCU.  

Descriure els objectius específics de l’actuació, els quals han de ser clars, mesurables, realistes i assolibles en el 
temps que duri l’actuació. 

 
B.4) Contribució a la visió de futur compartida i als reptes globals  

 
• Oportunitats, àmbits prioritaris de desenvolupament (escollir la que correspongui): 

 
 Valorització integral de la producció agrícola i ramadera (bioeconomia de base 

agropecuària)   
 Modernització, digitalització i sostenibilitat de les cadenes de valor agroalimentàries  
 Valorització dels boscos (bioeconomia de base forestal) 
 Digitalització 
 Eficiència energètica i generació d’energies renovables 
 Resiliència climàtica en infraestructures i ecosistemes, rehabilitació i regeneració urbana 

 
 

• Obstacle que pretén superar: 
 

Amb les noves activitats que presentem a l’ECCU volem superar l’obstacle que 
suposa la desconeixença que té gran part de la població catalana, de la història de 
superació que va representar la construcció dels Canals d’Urgell i de la realitat de la 
Plana de Lleida regada per la infraestructura. No només es tracta de la història de la 
construcció de la infraestructura hidràulica més important de l’Europa del segle XIX, 
sinó també tot el procés de transformació econòmica, social, paisatgística i cultural 
que ha acabat conformant la realitat de la plana de Lleida a l’atualitat.  

extensió màxima: 200 paraules. 
 
• Justificació de la contribució a la superació de l’obstacle: 

 
Les visites a l’ECCU han de contribuir a donar visibilitat de la gran vàlua del territori 
de la plana, no tan sols a nivell històric amb la posada en valor de la infraestructura 
hidràulica, sinó per donar a conèixer la gran riquesa agrícola, mediambiental i 
cultural del territori. Ha de servir per divulgar els valors de l’agricultura de regadiu i 
difondre entre tota la població, tan escolar, com adulta, el coneixement de l’evolució 
de l’agricultura, la ramaderia i de la indústria de transformació, promovent l’ús 
sostenible i mediambiental de l’aigua.  
 

Extensió màxima: 200 paraules. 
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• Objectius estratègics als quals contribueix: 

 
 Assegurar la viabilitat econòmica, social i ambiental de la producció agrícola, ramadera i 

forestal. 
 Enfortir la competitivitat del territori i la creació de llocs de treball, mitjançant l’impuls de la 

innovació sectorial i d’activitats emergents vinculades a les oportunitats identificades en la 
visió de futur compartida del territori. 

 Capturar el valor de la digitalització en benefici de la competitivitat i eficiència del teixit 
econòmic, de la millora dels serveis de les administracions públiques i de la inclusió social. 

 Impulsar un model de valorització i gestió sostenible del capital natural del territori, que 
n’asseguri la seva preservació, resiliència, productivitat i contribució a la neutralitat 
climàtica. 

 Afavorir el desenvolupament d’una sòlida base de capital humà arrelada al territori. 
 
• Justificació de la contribució als objectius estratègics: 

 
 
La nostra contribució als objectius estratègics és moral i poc mesurable amb 
indicadors físics. Amb la visita a l’ECCU animem a les noves generacions dels 
territori a conèixer d’on venim per fer-los veure que el, «cap a on anem», és tant o 
més important que el present que estem vivint. Amb l’experiència viscuda durant la 
visita a l’ECCU els expliquem el passat del territori de la plana sense el Canal, els 
col·lectius de persones que ho van fer possible, com i quan es va produir la veritable  
transformació agrària i social, i també com ha de ser el futur del canal perquè el 
territori on actualment viuen sigui econòmic, social i ambientalment viable i 
sostenible. Els ensenyem que la vida a les terres de pagès és possible i és una 
realitat gràcies als Canals d’Urgell i a la bona gestió del recurs. La visita mateixa a 
l’ECCU acaba sent una justificació d’aquesta viabilitat.   
 

Extensió: 200 paraules. 
 

 
• Prioritats transversals a les quals contribueix: 

 
 Transformació intel·ligent: de base científica, tecnològica i innovadora per a la generació i 

transferència de coneixement capaç de crear valor econòmic, social i ambiental compartit 
 Transformació justa: reequilibradora de dèficits d’infraestructures i de serveis, generadora 

d’oportunitats, que millori les condicions de vida i de treball, que fomenti el talent, 
l’ocupació de qualitat i l’emprenedoria i combati l’exclusió social.  

 
• Justificació de la contribució a les prioritats transversals: 

 
La visita a l’ECCU contribueix a justificar aquesta prioritat ja que és un tema que 
s’aborda durant el recorregut per les diferents sales que expliquen la transformació 
del territori i el seu futur més immediat gràcies a la posada en valor dels futurs 
projectes de modernització capitanejats pels canals d’Urgell a través de la CGRCU i 
de la gent del territori. 

Extensió: 200 paraules. 
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• Contribució a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) (seleccionar 

el/s que correspongui/n): 
 
 1. Fi de la pobresa 
 2. Fam zero 
 3. Salut i benestar 
 4. Educació de qualitat 
 5. Igualtat de gènere 
 6. Aigua neta i sanejament 
 7. Energia neta i assequible 
 8. Treball digne i creixement econòmic 
 9. Indústria, innovació i infraestructures 

 10. Reducció de les desigualtats 
 11. Ciutats i comunitats sostenibles 
 12. Consum i producció responsables 
 13. Acció climàtica 
 14. Vida submarina 
 15. Vida terrestre 
 16. Pau, justícia i institucions sòlides 
 17. Aliances pels ODS 

 
[Per a un més gran detall dels Objectius de Desenvolupament Sostenible veure el document “Transformar el nostre 

mon: L’agenda 2030 per al desenvolupament sostenible” 
http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/Coleccio_Documents/DOCUMENTS_21_Resolucio_NN

UU_AGENDA_2030.pdf] 
 
 
• Contribució a l’assoliment dels indicadors de benestar de l’OCDE (seleccionar el/s que 

correspongui/n): 
 
 Salut 
 Educació 
 Satisfacció de vida 
 Equilibri treball-vida 
 Seguretat 

 

 Treball 
 Medi ambient 
 Habitatge 
 Ingressos 
 Vida en comunitat 

[Les etiquetes proposades en aquest apartat corresponen als 10 temes seleccionats com a més importants per la 
població espanyola de l’OECD Better Life Index. De cara al 2022, es recomana també extreure’n els indicadors 

corresponents per a cadascun d’aquests apartats. http://www.oecdbetterlifeindex.org/responses/#ESP] 
 

 
B.5) Àmbit territorial del l’actuació: 

 
Terres de Lleida   Pirineu i Aran 
Altre* 

 
* Omplir i especificar en el cas d’àmbit territorial comarcal o municipal 

 
 
B.6) Metodologia  
 
• Procés realitzat per a la identificació i descripció de l’actuació (amb èmfasi en el treball 

col·laboratiu amb altres actors, ja siguin de la mateixa tipologia/hèlix o de diferents):  
 

 
La posada en funcionament de l’ECCU l’any 2003 va ser fruit del treball conjunt 
entre Administració pública amb el Departament d’Agricultura, el Consell Comarcal 
del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Mollerussa i el Teixit econòmic /Societat civil amb 
la participació de la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell. 
Des del juny de 2021 la gestió de l’espai passa a mans de la Comunitat General de 
Regants, qui li vol tornar a donar el rol de d’espai des d’on explicar el paper que juga 
la infraestructura dels canals per a la transformació del territori a nivell econòmic, 
paisatgístic, turístic, ambiental, educatiu i social amb l’implicació de la societat civil, 
qui cada cop juga un paper més important en la confecció i disseny del nostre 
paisatge. 
 

http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/Coleccio_Documents/DOCUMENTS_21_Resolucio_NNUU_AGENDA_2030.pdf
http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/Coleccio_Documents/DOCUMENTS_21_Resolucio_NNUU_AGENDA_2030.pdf
http://www.oecdbetterlifeindex.org/responses/#ESP
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Extensió: 300 paraules. 
• Hèlixs consultades en el procés d’identificació i preparació de l’actuació: 

 
 Acadèmia  
 Teixit econòmic   
 Administració pública  
 Societat civil - ciutadania 

 
• Entitats col·laboradores en l’execució de l’actuació: 

 
Nom de l’entitat Hèlix** NIF 
Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell Teixit econòmic G25022864 

. 
** Especificar acadèmia, teixit econòmic, administració pública, societat civil- ciutadania. 

 
• Descripció del públic objectiu de l’actuació: 

 
Hèlix* Descripció** 

Acadèmia Escoles, instituts i centres d’educació primària, secundària 
obligatòria i post-obligatoria 

Societat civil- 
ciutadania Diferents col·lectius tant individuals com grupals 

Teixit 
econòmic 

Lloc de trobada per establir sinèrgies al voltant de les conferècies, 
xerrades i taules rodones 

*Especificar: Especificar acadèmia, teixit econòmic, administració pública, societat civil- ciutadania. 
** Extensió màxima per item: 50 paraules. 

 
C) Detall de l’actuació: capacitat, recursos, activitats,  cronograma i cost  
subvencionable. 
 
C.1) Responsable tècnic de l’actuació: 
 
Maria Isabel Pedrol Esteve 
 
C.2) Descripció de la capacitat i experiència de l’entitat executora (i, en el seu cas, 
col·laboradores): 
 
 
L’entitat executora és la Fundació Canals d’Urgell, una entitat de nova creació i 
sense experiència en l’execució de projectes finançats amb recursos de Promoció 
Econòmica. Però la Fundació sí que té capacitat per executar-ho ja que compta amb 
la col·laboració i el suport de la CGRCU qui ha liderat dos projectes amb Promoció 
Econòmica: 
* Un projecte de regadius ecosistèmics adherit al projecte Agrobiofood Ponent 
(Regadiu Ecosistèmic, un Projecte pilot per a la creació d’una infraestructura 
ecològica vinculada a la modernització dels Canals d’Urgell, al terme de Penelles). 
Un Projecte d’Especialització Competitiva Territorial (PECT) coordinat pel Patronat 
de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. 
* Un projecte tècnic per la millora dels projectes tècnics i audiovisuals de l’Espai 
Cultural dels Canals d’Urgell, emmarcat en l’eix 6 del Feder 2014-2020 de l’operació 
“PAISATGES DE PONENT” dins l’ambit d’actuació 1 ‘Execució d’accions de 
Conservació, Manteniment i millora del patrimoni cultural i accions de promoció i 
desenvolupament del turisme. 
 

Extensió màxima: 300 paraules. 
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Si l’entitat té experiència en l’execució de projectes finançats amb recursos de Promoció Econòmica cal detallar-ho 

aquí. 
 
C.3) Descripció dels recursos humans i materials que s’utilitzaran en el 
desenvolupament de l’actuació (recursos de l’entitat executora i, si s’escau, de les 
col·laboradores): 
 
 
1. Recursos humans: 
1.1. Una directora 
1.2. Una tècnica 
2. Material fungible per a la realització de tallers i els dossiers per als docents 
i els centres educatius. 
3. Tecnologia per la realització de l’activitat «A l’aula en directe» 
3.1. Estabilitzador d’imatge 
3.2. Auriculars bleutooth 
 

Extensió màxima: 300 paraules. 
 
 
C.4) Justificació integrada de l’actuació proposada en relació a d’altres projectes i/o 
actuacions que es duen a terme en el territori objecte d’actuació: 
 
 
La nostra actuació es pot arribar a relacionar amb altres projectes expositius 
que ajuden a entendre el passat de casa nostra, tot i que cada projecte és 
únic per tractar temes únics. Així en el nostre cas podríem establir sinèrgies 
.amb:. 
* El Museu Trepat de Tàrrega, espai que explica la transformació de la 
maquinària agrícola i la transformació dels tallers de maquinària en indústria 
a casa nostra després de la revolució agrària que va suposar els canals 
d’Urgell. 
* El museu de l’aigua de Lleida i la Canadenca 
* Cal Sinen i l’estany d’Ivars i Vila-sana. 
Tots els altres centres d’interpretació del territori i museus existents a les 
terres de Lleida tracten temes molt diferents al nostre i les sinergies són 
difícils de trobar per poder col·laborar. 
 

Extensió màxima: 300 paraules. 
 
 
C.5) Termini d’execució: 
Data inicial:  01/01/2022    Data final:   31/12/2022   
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C.6) Activitats: [Proposta simplificada o de quadre-resum] (afegir files si es necessari) 
 

 Nom Descripció 
[màxim 100 paraules] 

Termini 
d’execució Cost 

subvencionable* Data 
inici Data fi 

1 El somni de 
l’aigua 

Activitat de dinamització per explicar 
la història de la construcció dels 
Canals d’Urgell i com la 
infraestructura va canviar la realitat de 
la plana regada. Activitat adreçada a 
centres educatius i col·lectius 
d’adults. 

01/01/22  31/12/22 17.250,00 € 

2 
Isidor, el 
viatger del 
temps 

Conte dinamitzat per un titella que 
acompanya a les visites familiars i 
amb infants. Activitat adreçada també 
a ensenyament infantil i primària 
inicial. 

01/01/22 31/12/22 14.250,00 € 

3 A l’aula en 
directe 

L’experiència 360 on line es una visita 
guiada per les diferents exposicions 
de l’ECCU, en directe i a través de la 
de la plataforma zoom, per atançar a 
les escoles l’experiència de la visita a 
les instal·lacions. 

01/04/22 31/12/22 1.500,00  € 

4 
Coneix el 
Canal i el 
seu entorn 

Activitat educativa que consisteix en 
visitar les principals insfraestructures 
dels Canals d’Urgell i recòrrer un tram 
de les seves banquetes on poder 
conèixer de primera mà el 
funcionament dels Canals i el seu 
entorn natural. 

01/01/22 31/12/22 1.500,00 € 

5 

Presentació 
activitats i 
tallers curs 
2022 - 2023 

Activitat adreçada a docents per 
donar a conèixer la nova oferta 
educativa preparada per al curs 2022 
- 2023 

01/09/22 31/09/22 1.500,00 € 
 

6 

Difusió de 
les activitats 
a mitjans de 
comunicació 
i xarxes 
socials 

Elaboració dels continguts per enviar 
notes de premsa, entrevistes a la 
radio i als mitjans, continguts a les 
xarxes socials de l’entitat i a la pàgina 
web. 

01/01/22 31/12/22 1.500,00 € 

Total 37.500,00 € 
 
 

₋ Com a mínim una de les activitats ha d’estar  orientada al treball col·laboratiu, preferentment en format de 
múltiple hèlix. 

₋ Cal incloure com a mínim una activitat destinada a comunicació i difusió de l’actuació i dels seus resultats  
* el cost subvencionable només inclourà l’IVA en cas que l’entitat no el pugui recuperar, en concordança amb la 
casella seleccionada en l’apartat A) . En cas que l’IVA sigui recuperable, no s’ha incloure en el càlcul del cost 
subvencionable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.7) Pla de Finançament (afegir files si es necessari): 
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Finançament Total 

Fons propis *   7.500,00 € 
Subvenció sol·licitada 30.000,00 € 
Altres (detallar)  

Total** 37.500,00 € 
 
[*Fons propis o procedents d’altres aportacions, d’acord amb la normativa vigent] 
** El total ha de coincidir amb l’import total del cost total subvencionable en els termes quantificats en la taula C6 
 
 
C.8) Detall del cost subvencionable per activitat  (afegir files si es necessari): 
 
Activitat Personal Inversió Fungible Assist. 

Externa 
Dietes i 
Viatges 

Total 

El somni de l’aigua 17.250,00 €     17.250,00 € 
L’Isidor, el viatger del 
temps 14.250,00 €     14.250,00 € 

A l’aula en directe 1.500,00 €     1.500,00 € 
Coneix el Canal i el seu 
entorn 1.250,00 €    250,00 € 1.500,00 € 

Presentació activitats i 
tallers curs 2022 – 2023 1.350,00 €  150,00 €   1.500,00 € 

Difusió de les activitats a 
mitjans de comunicació i 
xarxes socials 

1.500,00 €     1.500,00 € 

Total 37.100,00 €  150,00 €  250,00 € 37.500,00 € 
 
 
 
C.9) Indicadors del grau d’acompliment de les activitats (afegir files si es necessari): 
 
Activitat Indicador Mitjà de verificació 
El somni de 
l’aigua 1.000 visitants Graella de visitants on s’especifica el 

número de visitants i la tipologia de visita 
L’Isidor, el viatger 
del temps 500 visitants Full de reserva activitat 

A l’aula en directe 250 participants Full de reserva activitat 
Coneix el Canal i 
el seu entorn 100 participants Full de reserva activitat 

Presentació 
activitats i tallers 
curs 2022 – 2023  

5 sessions de presentació (Una 
sessió per cada comarca) 

Dossier entregat a la jornada i llistat amb 
les signatures de les persones assitents. 

Difusió de les 
activitats a 
mitjans de 
comunicació i 
xarxes socials 

Número d’articles, notes de premsa i  
intervencions a les xarxes i a la web 

Recull de totes les intervencions fetes 
(articles, comunicacions, notícies, 
fotografies...) 

 
 
 
 
 
 
 
C.10) Lliurables per activitat (afegir files si es necessari) 
 
Activitat Lliurable 
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El Somni de l’aigua 
Informe anual dins de la Memòria anual d’activitat de l’ECCU. 
Dossier lliurat als participants on es treballa l’activitat i l’experiència 
realitzada. 

L’Isidor el viatger del 
temps 

Informe anual dins de la Memòria anual d’activitat de l’ECCU. Dossier lliurat 
als participants on es treballa l’activitat i l’experiència realitzada. 

A l’aula en directe Informe anual dins de la Memòria anual d’activitat de l’ECCU 
Coneix el Canal i el seu 
entorn 

Informe anual dins de la Memòria anual d’activitat de l’ECCU. Dossier lliurat 
als participants on es treballa l’activitat i l’experiència realitzada. 

Presentació activitats i 
tallers curs 2022 – 2023 

Informe anual dins de la Memòria anual d’activitat de l’ECCU. Dossier de 
presentació i informe dels assitents a l’activitat. 

Difusió de les activitats 
a mitjans de 
comunicació i xarxes 
socials 

Informe de comunicació dins de la Memòria anual d’activitat de l’ECCU amb 
el recull de les intervencions fetes als mitjans de comunicació, a les xarxes 
socials i a la web. 

 


