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El Museu de Lleida: diocesà i comarcal
L’edifici del Museu de Lleida: diocesà i comarcal va ser inaugurat el 30 de
novembre de 2007. Obra de l’arquitecte Joan Rodon, ha esdevingut un
equipament cultural de primer ordre i un referent urbà dins de la ciutat de
Lleida. L’edifici s’aixeca en els terrenys de l’antiga Llar de Sant Josep i aprofita la
construcció d’aquesta institució de beneficència que, al seu torn, s’havia
edificat sobre un antic convent carmelita del segle XVII. L’església d’aquest
convent, un cop restaurada, ha quedat integrada en el projecte del museu
esdevenint un dels eixos de l’exposició.
El Museu de Lleida es troba al bell mig de la ciutat, en un punt de confluència
entre el centre històric i un dels trams de l’eixample modern, la rambla d’Aragó.
L’edifici s’articula en diversos volums, repartits en diferents nivells del terreny.
Cada un d’aquests volums acull els diferents espais i àrees del museu, que
estan units a través d’una plaça que funciona de plataforma d’accés. Aquesta
distribució permet el diàleg entre el volum principal, construït embolcallant
l’antiga església i on es troben la recepció, les sales d’exposició permanent, les
oficines, el taller de restauració i l’aula didàctica, i el volum de la sala
d’exposicions temporals, que pot funcionar independentment.
El Museu de Lleida: diocesà i comarcal és un equipament al servei de la
societat i posa a la seva disposició l’ús d’alguns dels seus espais per tal que, qui
així ho sol·liciti, pugui utilitzar-los per celebrar diferents actes o
esdeveniments. Les condicions d’ús són les que estableix el propi Museu, que
es compromet a estudiar cada sol·licitud en particular, amb la voluntat
d’atendre tot tipus de situacions i sensibilitats.

Els espais
El Museu de Lleida: diocesà i comarcal disposa de diversos espais emblemàtics
preparats per a organitzar-hi diferents activitats: conferències, presentacions,
concerts i d’altres esdeveniments, en un dels edificis més moderns i cèntrics de
la ciutat i en un altre de molt emblemàtic i històric, que dóna un valor afegit a
qualsevol acte que s’hi dugui a terme.

Sala d’exposicions temporals

Sala de conferències

Església romànica de Sant Martí

Aula didàctica

Plaça

Sala d’exposicions temporals
És un espai diàfan, situat al davant de l’edifici principal del Museu, amb
accés independent al mateix però comunicat també per l’interior. La sala
està adaptada a persones amb mobilitat reduïda, equipada
tecnològicament i perfectament climatitzada.

Característiques principals
-

436 m²de superfície útil
6,4 m d’altura (sala d’exposicions)/ 2,89 m d’altura (zona de l’altell)
Capacitat de suport de pes: entre 1000 i 500 kg/m², segons la zona.
Capacitat: 180/200 pax (en teatre); 100/120 pax (banquet); 300 pax
(dempeus)
90 cadires
Ascensor intern

Usos recomanats: exposicions temporals, concerts, presentacions,
sopars i dinars, còctels, lliurament de premis i tot tipus d’actes culturals
i empresarials.

Sala de conferències Mn. Jesús Tarragona
Aquesta sala es troba annexa a la sala d’exposicions temporals i és un
espai idoni per a celebrar conferències, presentacions, cursos i taules
rodones. Està perfectament equipada amb pantalla, projector i
megafonia, a més d’estar adaptada a persones amb mobilitat reduïda.

Característiques principals
-

93,51 m²de superfície útil
2,77 m d’altura
Capacitat: 80/100 pax assegudes
90 cadires
Ascensor intern

Usos recomanats: conferències, presentacions, atenció a la premsa,
taules rodones....

Església romànica de Sant Martí
L’església romànica de Sant Martí és un espai propietat del Bisbat de
Lleida i gestionat pel Museu de Lleida. L’església, situada al carrer Jaume
I El Conqueridor, és un edifici del segle XIII, la construcció del qual es va
iniciar a finals del segle XII. Està dividit en dues parts, que corresponen a
un espai de recepció i a un altre que és l’església pròpiament dita. En ell
s’hi poden celebrar diversos tipus d’actes, sempre que es respecti l’ús
original de l’edifici com a lloc de culte.

Característiques principals
-

315 m²de superfície útil, repartits entre l’espai de recepció i el de
l’església
8,66 m d’altura
Capacitat: 150/200 pax assegudes
Lavabos adaptats

Usos recomanats: concerts, presentacions, representacions teatrals,
reunions

Aula didàctica
L’aula didàctica del museu és un espai polivalent, adaptat per fer
diferents tipus d’activitats. Acostuma a acollir els grups escolars que
visiten el museu i també és on s’hi fan els diferents tallers educatius. La
sala està calefactada i pot acollir grups reduïts per fer xerrades,
projeccions i tallers pràctics.

Característiques principals
-

44,47 m²de superfície
2,73 m d’altura
Capacitat: 20/30 pax assegudes

Usos recomanats: xerrades, tallers, reunions, presentacions

Plaça
Davant de l’entrada principal del museu hi ha una plaça que uneix els
dos edificis principals, el que acull les oficines i l’exposició permanent i
l’altre, que conté la sala d’exposicions temporals i la sala de conferències.
Així, aquest espai funciona com a enllaç d’accés als diferents serveis del
Museu de Lleida. Però també és un espai que pot acollir actes, donat que
no hi passen vehicles i està perfectament delimitat pels edificis que el
rodegen.

Característiques principals
-

633 m²de superfície útil
Capacitat: 180/200 pax assegudes / 400 pax dempeus
Accés directe al museu i a tots els seus serveis (lavabos, preses
elèctriques...)

Usos recomanats: concerts, representacions teatrals, dansa, còctels
informals

Preus i condicions d’ús
-

Sala d’exposicions temporals: 1.500 €
Sala de conferències: 400 €
Església romànica de Sant Martí: 800 €
Aula didàctica: 150 €
Plaça: 300 €

A aquests preus cal afegir l’IVA. Les tarifes no inclouen les despeses de
neteja, llum, climatització i seguretat, que es calculen de manera
individual en cada cas.
Per reservar un espai, cal omplir el full de la sol·licitud, que implica
l’acceptació de les normes del Museu. En el termini més breu de temps
possible es comunicarà la disponibilitat de l’espai sol·licitat. Un cop
confirmada la reserva, se signarà un contracte facilitat pel propi Museu.
En el cas que per la celebració d’un acte sigui necessària la instal·lació de
qualsevol element o la modificació de l’estat de la sala, s’haurà de
presentar un breu projecte, suficientment detallat, perquè el Museu
pugui fer una valoració abans d’acceptar la celebració de l’acte. Aquest
projecte s’haurà de presentar amb 30 dies d’antelació a aquesta
celebració.
En cas de ser necessari pintar o foradar alguna paret, s’haurà de
demanar permís prèviament i, un cop finalitzat l’esdeveniment, repintar
l’espai amb el seu color original o tapar els forats, deixant-lo en el seu
estat original.
Qualsevol element decoratiu, així com tot el procés de muntatge i
desmuntatge de l’esdeveniment, haurà de ser assumit per l’empresa,
institució o particular que llogui l’espai, i haurà de respectar les normes
establertes pel Museu, sense que en cap cas el procés pugui danyar
qualsevol dels espais, que s’hauràn de retornar en el mateix estat en què
es van trobar.
El client haurà d’obtenir, en cas de ser necessaris, tots els permisos
externs al local.
No està permès fumar a l’interior de les sales. L’únic espai on és permès
fer-ho és el de la plaça.
El personal contractat per l’empresa, institució o particular que llogui
l’espai haurà de seguir, en tot moment, les indicacions del personal del
Museu.

Informació pràctica

Museu de Lleida
Carrer Sant Crist, 1 – 25002, Lleida
973 28 30 75

Més informació i reserves:
museu@museudelleida.cat
www.museudelleida.cat

