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EL XALET DE LA
CANADIENSE JA
ACULL LA SEU
CENTRAL DEL
MUSEU DE L’AIGUA

L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha inaugurat
la nova seu del Museu de l’Aigua de la
ciutat, situat al xalet de la Canadiense (entre
els barris de Cappont i la Bordeta), una
edificació que formava part del campament
que l’empresa Barcelona Traction Ligth &
Power —coneguda popularment com “La
Canadiense”— va bastir a Lleida mentre
portava a terme la construcció del canal de
Seròs.
En el seu discurs d’inauguració, Ros ha
destacat que, amb l’obertura del xalet ,“la
ciutat recupera un component sentimental
important, ja que a Lleida tenim incorporada
la cultura de l’aigua i tot el que ha representat
per a nosaltres el canal de Pinyana, el de
Seròs i el d’Urgell”.
A partir del pròxim curs escolar l’Ajuntament
desenvoluparà en aquest edifici tallers per
a escolars de primària que complementaran
l’oferta educativa que actualment ofereix
amb les visites al dipòsit del Pla de l’Aigua
i als pous de gel.

L’edifici de la nova seu del Museu de l’Aigua, als peus del Canal de Seròs.

Eina pedagògica i turística
Precisament, en l’acte d’inauguració l’alcalde
va posar especial èmfasi en aquest aspecte
pedagògic i divulgador del museu, el qual
“permetrà als infants de Lleida familiaritzarse amb la riquesa que aporta l’aigua”. Així
mateix, el Museu de l’Aigua també s’obrirà
al turisme i als visitants.
El tinent d’alcalde Xavier Sàez va destacar
en el seu parlament durant la inauguració
que “el xalet de la Canadiense va ser un
important precursor del procés de
modernització de la ciutat”.
Sàez va afegir amb el nou equipament
“Lleida assumeix el lideratge dels museus
industrials del nostre país”, ja que compta
amb diversos exemples com el Roda Roda,
la Fundació d’Arqueologia Industrial i el
projecte del nou museu del ferrocarril.

les dependències de la direcció del Museu
de l’Aigua.
La rehabilitació dels edificis de la Canadiense
l’han portat a terme els alumnes de l’Institut
Municipal de Treball, que també s’han
encarregat de la posada a punt dels dos
edificis annexos, que corresponen a antics
habitatges dels treballadors que construïen
el canal de Seròs. Aquestes instal·lacions
s’habilitaran pròximament i acolliran
exposicions i tallers didàctics.
El xalet de la Canadiense, construït l’any
1914, constitueix a partir d’ara la seu central
del Museu de l’Aigua, equipament que ja
compta amb dos punts més d’interès –el
dipòsit del Pla de l’Aigua i els pous de gel
del turó de la Seu Vella– com a centres
d’interpretació de l’aigua oberts al públic.
Les noves dependències del xalet acullen

L’acte d’inauguració de la nova seu central
del Museu de l’Aigua es va complementar
amb una conferència sobre la figura de
l’enginyer Pearson que va pronunciar
l’escriptor Xavier Moret, amb el títol “Dr.
Pearson, l’home que va portar la llum a
Catalunya”.
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