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Les persones 
en el centre 
del Museu de 
Lleida

El Museu de Lleida: diocesà i comarcal són les persones: els 
visitants, els usuaris, els qui hi viuen a prop, els qui 
vénen de fora...

El motor del Museu, però, són les persones que hi 
treballen. Hereus dels esforços de tots aquells que 
van iniciar les col·leccions lleidatanes fa més de 
100 anys, l’equip actual ha aconseguit que el Museu 
de Lleida hagi esdevingut un referent patrimonial 
i dipositari de la memòria històrica i artística del 
territori lleidatà.



L’equip humà que treballa al Museu de Lleida desenvolupant les seves tasques.



1. Bartomeu de Robió, 
Pentecosta. Compartiment del 
retaule major de la Seu Vella de 
Lleida. Cap a 1360-1363.
2. Cap de Medusa procedent de la 
vila romana del Romeral d’Albesa. 
Segles II-III.
3. Baptisteri del Bovalar (Seròs). 
Segles  VI-VII.
4. Crist procedent de la parròquia 
de Perves. Segle XIII.
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La missió del 
Museu de Lleida, 
el patrimoni, 
el territori i 
els ciutadans



El punt de mira del Museu de Lleida es dirigeix, d’una 
banda, vers el patrimoni que custodia, i que és 
objecte d’estudi, de documentació, de conservació i 
de restauració.

D’altra banda, el Museu de Lleida té una clara vocació 
de servei al territori i a la societat. Entenent que una 
part de la identitat col·lectiva rau en el patrimoni, el 
Museu de Lleida es proposa, a través de la seva exposició 
permanent, que la gent de Lleida es retrobi amb les 
seves arrels; i alhora, que el visitant forà conegui la 
història i entengui els valors d’aquest territori: la 
regió històrica del Pla de Lleida.

El Museu de Lleida té la convicció que la gestió del 
patrimoni ha de contribuir a crear i difondre valors 
de solidaritat i de democràcia, així com a potenciar 
el diàleg intercultural i de reconeixement de l’altre, 
i treballar per aconseguir aquests objectius.
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El Museu de Lleida: diocesà i comarcal, fundat en 1988, reuneix dues col·leccions 
centenàries constituïdes per institucions lleidatanes: l’arqueològica, procedent 
de l’Institut d’Estudis Ilerdencs –iniciada en 1866–, i l’artística, que havia 
format l’antic Museu Diocesà de Lleida, fundat en 1893. Més de 5.000 peces 
d’un llegat que es remunta a les primeres ocupacions humanes del territori i 
que fou enriquit per la religiositat de la comunitat de la diòcesi lleidatana.

Amb aquest patrimoni excepcional, empremta material de les diferents cultures 
que han teixit la història de la regió de Lleida, el Museu il·lustra un viatge pel 
territori que parteix de la prehistòria i arriba al segle XXI, a través de peces tan 
fascinants com la falcata i el morrió de cavall ibèrics de la necròpoli de la Pedrera, 
l’encenser de bronze d’època visigòtica del Bovalar –una peça de rellevància 
mundial–, l’icònic conjunt de peces d’escacs de cristall de roca de Sant Pere d’Àger 
(s. X-XI) o les pintures murals de la Pia Almoina (s. XIV), entre moltes d’altres.
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Dues col·leccions 
úniques: 
Museu de Lleida, 
diocesà i comarcal



1.Fíbula d’or (segle VII) amb ca-
mafeu romà d’època júlia-claudia 
procedent del Racó de la Pampa 
(Soses).
2. Jaume Ferrer II, Sant Julià. 
Procedent de la capella del Palau 
Episcopal d’Aspa. Mitjan segle XV.
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3. Obres del Museu Diocesà de 
Lleida a l’antic Hospital de Santa 
Maria. Anys quaranta del segle XX.
4. Joc d’escacs procedent de Sant 
Pere d’Àger. Segles X-XI.
5. Encenser procedent del Bovalar 
(Seròs). Segle VI.



El Museu de Lleida s’emplaça al solar on s’aixecava l’antic convent dels carmelites 
descalços de Lleida.

L’edifici és fruit del projecte d’adaptació del vell convent dut a terme 
per l’arquitecte Joan Rodon, que va saber lligar les noves necessitats 
museogràfiques amb els condicionants espacials de l’antiga arquitectura. En 
aquest sentit, s’han conservat les parts més antigues i importants del conjunt, 
com ara la façana dels carrers de Lluís Besa i dels Carmelites i la seva església 
construïda al segle XVII.

Aquest edifici vol resoldre el buit urbà creat en la convergència entre dues 
escales de la ciutat de Lleida, que separen el nucli antic i l’eixample de la rambla 
d’Aragó. Per aconseguir-ho, es va fer explotar l’edifici en múltiples volums, 
units per un basament, donant així resposta als requeriments urbans.

El Museu de Lleida és fruit d’un ampli procés de renovació urbanística i 
de dinamització del centre històric de la ciutat. Juntament amb l’Arxiu 
Històric de Lleida, la Biblioteca Pública i la Universitat de Lleida, el Museu de 
Lleida ha esdevingut una peça clau en la revitalització d’un barri que s’està 
especialitzant en la cultura i en el coneixement.
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L’edifici, 
seu de la cultura i 
del coneixement



1. Vista exterior de la seu del 
Museu de Lleida.
2, 3 i 4. Interior de les sales  
d’exposició permanent del 
Museu de Lleida.

3

    2

4



Més enllà de 
les col·leccions, 
la cultura al 
Museu de Lleida

D’acord amb els objectius que té establerts, el 
Museu de Lleida du a terme un ampli programa 
d’activitats culturals, entre les quals destaquen 
les exposicions temporals que el Museu de Lleida 
programa periòdicament. Per a tal fi, l’edifici del 
Museu disposa d’un espai d’uns 400 m2 amb accés 
independent de la resta de l’edifici, que permet 
acollir en les millors condicions les exposicions 
temporals, siguin de producció pròpia o aliena.

Per tal d’arribar a tots els públics, el Museu de Lleida 
ha dissenyat una variada oferta de guiatge de 
l’exposició permanent i de les temporals, que permet 
al visitant, sigui quin sigui el seu perfil, un accés 
eficaç i amè als missatges que transmet. Les visites 
familiars i temàtiques o el programa pedagògic 
enfocat al públic escolar en són un bon exemple.

A més a més, el Museu de Lleida du a terme iniciatives 
com ara concerts de música i cicles de conferències 
que contribueixen a completar una oferta rica i 
plural adreçada a un ventall de públic ampli i divers.
De resultes d’aquesta intensa activitat cultural, 
el Museu de Lleida ha aconseguit atraure un públic 
majoritàriament familiar i escolar, procedent 
principalment del seu territori d’influència i amb 
un nivell cultural elevat.



1. Jardí Clos, el cafè del Museu.
2. Sessió del cicle 30 minuts de música al Museu 
de Lleida.
3. Una inauguració al Museu de Lleida.

1

2

3



Lleida, ciutat activa i capital de les terres del ponent 
català, ha sabut harmonitzar els vestigis del seu 
passat il·lustre amb els serveis propis d’una urbs 
moderna i emprenedora.

Centre neuràlgic de la vida social i econòmica de 
la plana del Segrià, la ciutat de Lleida, distingida 
per un patrimoni monumental d’excepcional 
valor, s’ha dotat d’espais de lleure i d’equipaments 
capdavanters: la Llotja, l’Auditori Municipal Enric 
Granados, el parc de la Mitjana... componen 
un panorama atractiu i contemporani. Avui, la 
ciutat de Lleida, com un amfitrió perfecte, acull el 
visitant amb una oferta lúdica i cultural generosa i 
de gran qualitat.

La línia de tren d’alta velocitat i l’obertura del nou 
aeroport Lleida-Alguaire s’han afegit recentment 
a la ja rica infraestructura viària que connecta la 
ciutat de Lleida amb el territori espanyol i d’arreu.

1. L’ aeroport de Lleida-Alguaire.
2. Vista lateral de l’edifici de la Llotja.
3. El pont de Príncep de    Viana.

Lleida,
ciutat en moviment
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El Museu de Lleida és un projecte sorgit del territori on s’ubica. Generacions de lleidatans 

han dedicat temps i esforços a construir el que avui és un Museu de tots i per a tots. 

Amb la voluntat de seguir fent créixer el Museu de Lleida, consolidar el seu paper en la societat 

del present i impulsar-lo vers el futur, el Museu s’obre a la societat civil per tal d’implicar-la en 

el projecte a través de diferents models de col·laboració.

 • Participar en l’esdevenir del Museu de Lleida, convertir-se en mecenes. Establir una relació 

a llarg termini amb el Museu de Lleida, prendre part en els seus objectius i invertir en el seu 

futur. Participar en la presa de decisions des del Consell de Patrocini. Les aportacions d’un 

mecenes aniran dirigides al finançament del funcionament general del Museu de Lleida.

 • Implicar-se amb el Museu de Lleida com a patrocinador, per tal de dur a terme accions 

concretes. Ampliar la col·lecció, restaurar peces en estat de deteriorament, programar 

exposicions temporals, garantir els programes de difusió...; les contribucions dels 

patrocinadors han de permetre dur a terme activitats concretes.

 • Aportar productes o oferir prestacions sense càrrec com a col·laborador, tot patrocinant 

béns i serveis. L’aportació de producte i la prestació de serveis requerits habitualment 

pel Museu completa el ventall de possibilitats de col·laboració amb el Museu de Lleida, i 

contribueix en aquest cas a la reducció de despeses de funcionament.

Formar part del Museu de Lleida a través del seu programa de patrocini significa no solament 

assumir una part de responsabilitat sobre una institució líder, sinó també comprometre’s 

amb el territori i la seva gent, construir la història de Lleida i preservar els tresors que 

custodia el Museu de Lleida.

Empreses que col·laboren amb nosaltres:

Compartir un projecte 
que val la pena
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Mecenes

 • Acte públic de signatura de conveni de mecenatge, i emissió de comunicat de premsa.

 • Instal·lació de placa d’agraïment en lloc distingit del Museu de Lleida.

 • Cessió d’espais del Museu de Lleida per a l’organització d’actes del mecenes.

 • Presència del logotip del mecenes en el material comunicatiu del Museu de Lleida.

 • Bàner del mecenes al web del Museu de Lleida, amb enllaç al web del mecenes.

 • Presència del logotip del mecenes en tota la publicitat estàtica del Museu de Lleida.

 • Cessió de la imatge del Museu de Lleida al mecenes per a l’ús en tot el material comunicatiu 

i publicitari del mecenes.

 • Entrada gratuïta al Museu de Lleida i a les exposicions temporals que s’hi organitzin.

 • Invitació a les inauguracions oficials de les accions organitzades pel Museu de Lleida.

 • Invitació als actes i activitats organitzats pel Museu de Lleida.

 • Dret preferent per al patrocini d’accions del Museu de Lleida.

Patrocinador

 • Copresidència en l’acte de presentació de l’activitat patrocinada.

 • Presència del logotip del patrocinador en el material comunicatiu editat per a 

l’esdeveniment o acció patrocinat.

 • Bàner del patrocinador al web del Museu de Lleida, amb enllaç al web del patrocinador.

 • Presència del logotip del patrocinador en la publicitat estàtica del Museu de Lleida referida 

a l’esdeveniment o acció patrocinat.

 • Cessió de la imatge del Museu de Lleida per al seu ús en tot el material comunicatiu i 

publicitari del patrocinador.

 • Entrada gratuïta al Museu de Lleida i a les exposicions temporals que s’hi organitzin al llarg 

del temps que duri el patrocini.

 • Invitació a les inauguracions oficials de les accions organitzades pel Museu de Lleida.

 • Invitació als actes i activitats organitzats pel Museu de Lleida.

 

Col·laborador

 • Presència del logotip del col·laborador en el material comunicatiu editat per a 

l’esdeveniment o acció en què col·labora, i al web del Museu de Lleida.

 • Presència del logotip del col·laborador en la publicitat estàtica del Museu de Lleida referida 

a l’esdeveniment o acció en què ha col·laborat.

 • Entrada gratuïta al Museu de Lleida i a les exposicions temporals que s’hi organitzin.

Compartir un projecte, 
els beneficis per als patrocinadors 

Com a símbol de la gratitud del Museu de Lleida envers la implicació dels seus 
patrocinadors, el programa de patrocini del Museu preveu una sèrie de 
contraprestacions que es corresponen respectivament amb cadascun dels 
models de col·laboració.


