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FONAMENT, MISSIÓ I OBJECTIUS

El Museu de Lleida: diocesà i comarcal és una institució pública al 
servei de la ciutadania del  territori d’àmbit d’actuació, el Pla de 
Lleida, i es defineix com un instrument de posada en valor de les 
seves col·leccions i dels fenòmens patrimonials de la seva  regió cul-
tural per tal de posar-los a disposició del ciutadà. 

Custodia els repertoris de béns mobles procedents de l’antic Mu-
seu Diocesà de Lleida i del Museu Arqueològic de l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs (fundació pública de la Diputació de Lleida),  la suma dels 
quals constitueixen les col·leccions fonamentals que esdevenen la 
raó de ser de la institució i, doncs, la columna que vertebra tot el 
sistema organitzatiu, funcional i d’actuació.

La conservació, documentació, recerca, acreixement, interpretació i 
difusió de les seves col·leccions esdevenen les funcions primordials 
de l’equipament, en tant que té la missió de posar al servei de la ciu-
tadania el patrimoni històric i artístic que la història ha llegat. Un 
patrimoni que conforma la identitat del territori lleidatà i a partir 
del qual, i mitjançant les accions culturals i educatives que la ins-
titució promou, vol contribuir a la construcció d’una societat més 
democràtica, cultivada, crítica, inclusiva i que tendeix a la cultural 
de la pau. 

L’exposició permanent del Museu està fonamentada en un relat que 
explica l’evolució cultural, històrica i artística del Pla de Lleida, i posa 
l’èmfasi en períodes singulars d’aquesta evolució; uns períodes que 
esdevenen fortaleses patrimonials de la història del territori (grup 
Segre- Cinca, els ilergets, Baix Imperi, món visigòtic i època gòtica 
fonamentalment), i que, per tant, i sense menystenir la resta de na-
rracions que es desprenen de la totalitat de les col·leccions, centren 
les actuacions estratègiques del Museu (política d’exposicions de 
producció pròpia) i el programa anual de mediació cultural.    

Els objectius fonamentals del Museu de Lleida: diocesà i comarcal 
cerquen:
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Preservar, conservar i incrementar les col·leccions per a les gene-
racions futures i transferir-ne el coneixement a partir de la recer-
ca. 

1.
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Augmentar el valor públic i la rendibilitat social del Museu de 
Lleida i posicionar-lo en el referent patrimonial de la ciutadania 
de Lleida i el seu territori.

Donar rellevància i visibilitat a les col·leccions més singulars, 
esdevenir un centre de referència per al coneixement, interpre-
tació i difusió del patrimoni cultural lleidatà, caracteritzat per 
l’excel·lència i la qualitat, i difondre’l al món.

Incrementar activitats que situïn el Museu com a centre gene-
rador d’experiència culturals per a un públic divers i esdevenir, 
alhora, i  a partir de les col·leccions, un espai de reflexió i creació 
contemporània.

Incentivar la relació en xarxa del Museu de Lleida: diocesà i co-
marcal amb els elements patrimonials de la ciutat i el  territo-
ri per tal d’assolir els objectius marcats al projecte museològic 
(complementació del relat amb els jaciments arqueològics i mo-
numents patrimonials).

Desenvolupar programes educatius, de recerca i formació entorn 
les col·leccions a partir dels recursos propis i establint les siner-
gies necessàries amb institucions de recerca i/o culturals, així 
com participar activament en el desenvolupament de les Xarxes 
temàtiques i de proximitat a les quals pertany. 

Potenciar accions culturals i educatives amb institucions que ve-
tllin contra el risc d’exclusió social.

Vetllar per la declaració del Museu de Lleida: diocesà i comarcal 
com a Museu d’Interès Nacional, atès l’especial significació de les 
seves col·leccions i atenent a l’àmbit territorial que depassa el seu 
marc d’actuació.

Establir programes de gestió i organització que cerquin la con-
tenció de la despesa, l’eficiència energètica i sostenibilitat, així 
com l’increment de recursos propis. 

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Esdevenir un instrument per al coneixement i el gaudi de la ciu-
tadania dels fenòmens patrimonials que han caracteritzat la his-
tòria i l’art del territori.

2.



BALANÇ

El Museu de Lleida: diocesà i comarcal ha desenvolupat el pla 
d’actuació previst per al 2013; un pla caracteritzat per la contenció de 
la despesa, i per l’increment d’activitats generades a partir dels seus 
recursos humans i fonamentades en la col·lecció.
 
Així, la política de contenció de costos i de recerca del necessari equi-
libri pressupostari ha comportat la manca d’una partida dedicada a 
activitats la qual cosa s’ha traduït en la no realització d’exposicions 
temporals de producció pròpia, a excepció de les petites mostres des-
envolupades a “l’espai 0”. Tanmateix, aquesta conjuntura ha compor-
tat una oportunitat per a incrementar  substancialment  l’acció 
cultural i educativa a partir d’activitats generades pels propis 
recursos humans. Uns recursos humans que han desenvolupat un 
ric programa cultural fonamentat en les col·leccions, adreçat a un 
ampli ventall de públic,  que, en definitiva, ha posat de manifest la 
capacitat del Museu de Lleida de generar continguts i idees.  

Tot amb tot, cal destacar dues petites mostres de producció pròpia 
que es van instal·lar a l’àmbit del vestíbul anomenat “espai 0”. Es trac-
ta de les mostres “Maria vers Maria. L’encís de l’Escola de Lleida” i “Beatus 
Ille. La vil·la romana del Romeral i la turris de cal Montblanc d’Albesa.  La 
primera es va organitzar amb motiu de l’adquisició i posterior dipò-
sit al Museu per part de la Generalitat de Catalunya de la Mare de 
Déu de Bellpuig de les Avellanes, una de les obres d’escultura gòtica 
més rellevants del patrimoni cultural català. La Mare de Déu de Bell-
puig va quedar confrontada amb la Mare de Déu de Siadí, una altra 
obra emblemàtica del gòtic català i exponent de l’anomenada Escola 
de Lleida d’escultura en pedra del segle XIV. La mostra va ser visitada 
per un total de 4.859 persones.

Beatus Ille  va presentar materials inèdits procedents de la vila del Ro-
meral i de la Turris de cal Montblanc i va comptar amb obres presta-
des del MAC Barcelona, concretament fragments de mosaics proce-
dents del Romeral. Un total de 1.535 persones van visitar la mostra.
Pel que fa a l’increment de les col·leccions, destaca  l’ingrés d’uns 150 
objectes entre dipòsits (sobretot  objectes propietat del Bisbat de 
Lleida) i donacions.  D’aquests darrers  destaca el conjunt excepcio-
nal de material arqueològic procedent de Gebut  (Soses), format 
per 39 elements (entre conjunts i unitats),  donat per la família Ibars,  
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que completa el repertori  material que conserva el Museu procedent 
d’aquest jaciment ibèric, alhora que permetrà endegar noves línies 
de recerca i d’interpretació del mateix.

Al llarg de tot el 2013 s’ha continuat amb la documentació de les 
col·leccions i la seva implementació en el programari MuseumPlus, 
el qual a finals de l’anualitat compta amb 5.465 entrades. Altra-
ment, i pel que fa a la conservació-restauració s’ha realitzat la pres-
criptiva conservació preventiva i s’ha intervingut en un total de 
75 objectes, al temps que s’han atès un total de 20 consultes de 
fons per part d’investigadors. En relació al préstec d’obres per 
exposicions temporals, cal destacar que diferents institucions han 
sol·licitat un total de 19 objectes, entre les quals destaca el Museu 
Episcopal de Vic i l’ArqueoXarxa.
  
Altrament, i en la línia d’aportar valor i coneixement a les 
col·leccions del Museu, s’ha continuat treballant en els eixos  de 
recerca que té consignats el Museu, els quals i com a conseqüèn-
cia de la necessària transferència de coneixement, s’han de traduir 
en exposicions temporals. Aquest és el cas, per  exemple, de la re-
cerca endegada entorn la ceràmica lleidatana del segle XVII, un dels 
capítols més singulars de la producció material  de la història de 
Lleida.

Fruit de la recerca al voltant de la col·lecció i de la col·laboració amb 
altes entitats museístiques, s’emmarquen les Jornades de Museus 
i Patrimoni de L’Església a Catalunya, les quals, en col·laboració 
amb el Museu Episcopal de Vic, cerquen posar en valor la formació 
de les col·leccions diocesanes i els seus protagonistes. El 2013 han 
estat centrades en al figura de Mossèn Gudiol, alhora que s’ha pre-
vist que el 2014 versin sobre la formació dels Museus diocesans de 
Catalunya.

L’objectiu de potenciar accions culturals i educatives amb institucio-
ns que vetllin contra el risc d’exclusió social ha conduït a la programa-
ció del “Museu solidari”, amb visites específiques, tallers, xerrades i 
itineraris educatius del Museu adaptats per a  l’Aula Hospitalària de 
l’Hospital de Santa Maria i Arnau de Vilanova i al Centre Assistencial 
de Sant Joan de Déu d’Almacelles; institució aquesta darrera amb qui 
el Museu ha signat un conveni que garanteixi la continuïtat de la 
relació entre ambdues institucions.  
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Finalment, i pel que fa a la projecció externa, cal incidir en l’aspecte 
d’increment i diversificació de les relacions amb altres entitats i 
institucions de la ciutat i del territori amb la qual cosa es cerca as-
solir l’objectiu de posicionar el Museu de Lleida com un referent pa-
trimonial a partir de l’establiment de sinergies amb la resta d’agents 
culturals del territori. 

Pel que fa a la gestió pressupostària, el Museu ha treballat a partir 
de l’execució del pressupost prorrogat , que ha finalitzat amb un re-
sultat equilibrat. S’ha esmerçat esforços en incrementar els recur-
sos propis, tant amb la captació de nous públics a través de l’acció 
cultural i educativa, com amb la cessió d’espais propis a tercers; en 
relació a aquest darrer aspecte, el Museu va llogar els seus espais en 
vuit ocasions (tant institucions com particulars). El total d’ingressos 
propis (entrades, lloguer d’espais i altres serveis) ha ascendit a un 
total de 32.632,77€.   

L’indicador cultural més rellevant de l’acció cultural que el Museu ha 
dut a terme el 2013 és l’increment de públic respecte el 2012, amb 
un total de 29.318 persones (entre visitants i usuaris), els quals 
han suposat recuperar els 6.000 i escaig visitants que van decréixer 
el 2012. 

De totes les activitats generades durant l’any destaca la Nit dels
Museus, organitzada en el marc de la celebració del dia Interna-
cional de Museus. I sobresurt per l’ingent nombre de públic que hi 
assisteix, el qual incrementa cada any, la qual cosa evidencia l’èxit 
de l’acció del Museu de Lleida en la Nit de Museus. El 2013, un total 
de 1033 persones van passar pel Museu de Lleida, de les quals 611 van 
assistir a la representació “Petites Peces Pies”, que el grup dirigit per 
Jaume Belló, de l’Aula Municipal de Teatre, va escenificar tot relatant 
la vida dels personatges de les pintures de la Pia Almoina, una de les 
obres senyeres de la col·lecció gòtica. Va ser, sense cap dubte, i pel 
que fa al retorn social i a la imatge del museu, un dels moments més 
rellevants de l’any.
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GESTIÓ DE LES
COL·LECCIONS
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INGRESSOS D’OBRA ARTÍSTICA I MATERIAL ARQUEOLÒGIC

Durant el 2013 s’ha gestionat l’ingrés al museu de les seguents obres 
artístiques i conjunts de material arqueològic:

DONACIONS PARTICULARS (*1) (*2)

15

Gestió de les col·leccions

Mare de Déu de la Mercè.
conjunt de 56 fragments de ceràmica d’època moderna.
conjunt de material arqueològic procedent del jaciment de 
Gebut (Soses, el Segrià). 39 entrades entre conjunts d’objectes i 
unitats.

•
•
•

DIPÒSITS
conjunt de 71 objectes propietat del Bisbat de Lleida.
2 calzes de la parròquia de la partida Verge de Montserrat.
Mare de Déu del Roser de la parròquia de Naens.

•
•
•

SAM
Conjunt de material arqueològic procedent de Bovalar (Seròs, el 
Segrià).
99 objectes procedents dels jaciments del Romeral i de Turris de 
cal Montblanc (Albesa, la Noguera).

•

•

ADSCRIPCIONS

Durant l’any 2013 s’ha rebut la gairebé totalitat del material arqueo-
lògic que la Diputació de Lleida, a través de l’Institut d’Estudis Iler-
dencs, va acordar adscriure al Museu en data 31 de maig de 2002. 
S’està duent a terme la revisió i col·locació d’aquest material consis-
tent en: comprovació i revisió de cada objecte de cadascuna de les 
caixes, neteja i agençament de tot el material, canvi o neteja de la 
caixa, comprovació a la base de dades, elaboració d’etiquetes amb 
el contingut de cadascuna de les caixes i, finalment, ubicació topo-
gràfica i col·locació.

DIPÒSITS EXTERNS

Durant l’any 2013 s’ha realitzat un dipòsit, en règim de comodat, de la 
Mare de Déu del Castell d’Agramunt a l’església parroquial de la vila 
per un termini de 4 anys renovables.

(*1)

(*2)
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INGRÉS D’OBJECTES EN DIPÒSIT PROVISIONAL

Durant l’any 2013 el Museu ha realitzat 10 rebudes en concepte de 
col·laboració dipòsit temporal (CDT), del número de registre CDT 377 
al CDT 386. Tot i que els motius d’entrada al museu amb aquest con-
cepte són diversos, el més comú és el temps d’espera en formalitzar 
la documentació de donació o de dipòsit. Ha entrat material arqueo-
lògic, orfebreria, un estendard, material tèxtil i material d’arxiu. El 
fet de rebre —i en alguns casos retornar— objectes comporta les tas-
ques d’embalatge i desembalatge, revisió, manipulació, cercar una 
ubicació temporal, fotografiar i documentar l’objecte.

REGISTRE I DOCUMENTACIÓ

Durant tot l’any 2013 s’ha continuat amb la tasca duta a terme durant 
els anys anteriors pel que fa a la revisió, actualització i ampliació de 
la documentació de les col·leccions a partir de la base de dades Mu-
seumPlus. També s’ha mantingut actualitzada i operativa la base de 
dades Museion, utilitzada fins ara per a gestionar la documentació. 
A 31 de desembre de 2013 MuseumPlus disposa d’unes 5.465 fitxes, en-
tre objectes, bibliografia, exposicions, autors i activitats realitzades. 
S’ha continuat amb la revisió i manteniment del registre topogràfic 
d’anys anteriors i s’ha efectuat la indexació dels nous materials in-
gressats. A banda, s’han escanejat uns 200 expedients de bibliografia 
i documentació i s’han vinculat als objectes corresponents a través 
de MuseumPlus. En paral·lel, s’ha elaborat la documentació jurídica, 
l’inventari, i les de fitxes dels objectes ingressats, que s’han introduït 
a la base de dades MuseumPlus. 

COL·LABORACIÓ EN LA PRE-PRODUCCIÓ D’EXPOSICIONS 
TEMPORALS

Recerca prèvia, documentació i proposta d’objectes pel projecte 
d’exposició Art Sacre a l’església d’Alcarràs, celebrada del 14 al 28 
d’abril de 2013.

Gestió de les col·leccions



TASQUES RELACIONADES AMB PROJECTES D’EXPOSICIONS 
DE PRODUCCIÓ PRÒPIA

S’ha treballat en la recerca, redacció de projectes i propostes per 
a una sèrie d’exposicions temporals que tenen com a objectiu po-
tencia la política de la institució en aquest àmbit i aportarvalor i 
coneixement sobre les col·leccions del Museu i aquells aspectes que 
giren al voltant.

• Recerca prèvia, documentació i localització d’objectes relacionada  
  amb el projecte d’exposició La ceràmica lleidatana del segle XVII,  
   exposició de producció pròpia prevista per a més endavant.
• Redacció del projecte d’exposició Víctor Pérez Pallarés, muralista.
• Preparació de propostes per a una possible exposició sobre el re-
  taule de Peralta de la Sal, en col·laboració amb el Museu Nacio-  
   nal d’Art de Catalunya i The Cleveland Museum of Art (EUA).

PRÉSTECS D’OBRA (*3)

S’ha realitzat la gestió, revisió d’obra, elaboració d’informes i s’ha anat 
de correu a diverses exposicions temporals externes on han partici-
pat obres del fons del Museu. S’han realitzat els informes preceptius 
per part dels conservadors i conservadors-restauradors, s’han trami-
tat els expedients administratius corresponents i els documents de 
condicions particulars, i s’ha efectuat la supervisió dels embalatges 
i desembalatges dels 19 objectes que han sortit del Museu, que són 
els següents: núm. inv. 65, 66, 68, 74, 126, 185, 206, 212, 238, 239, 240, 
276, 406, 450, 543, 630, 1488, 2000 (un fragment) i 3421. 

Durant el 2013 s’han gestionat el préstec a les següents exposicions 
i activitats:

• Facies Fidei, organitzada pel Museu Episcopal de Vic del 31 de  
   març al 31 d’octubre de 2013 (1 objecte).
• El sexe en època romana, organitzada per l’Arqueoxarxa i que iti
  nerarà per diferents museus entre els anys 2012-2014 (1 objecte).
• O Rei o Res: 600 anys de la fi del comtat d’Urgell, organitzada pel    
   Museu de la Noguera del 4 de novembre de 2013 al 28 de febrer de  
   2014 (3 objectes).
• Cessió de la Mare de Mare de Déu de Bellpuig de les Avellanes 
   al monestir d’origen entre el 17 i el 27 de maig de 2013 (1 objecte).

17

Gestió de les col·leccions

(*3)
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JORNADES DE FORMACIÓ
Redacció de la proposta científica per a la IIª Jornada Museus i 
Patrimoni de l’Església a Catalunya. La formació de col·leccions 
diocesanes a Catalunya. Homenatge a mossèn Jesús Tarragona 
amb motiu del 50è aniversari del seu nomenament com a delegat 
de patrimoni de la diòcesi de Lleida, que se celebrarà al Museu de 
Lleida el 20 de novembre de 2014.

•

Redacció i publicació del capítol de llibre A. Velasco: “Antiqua-
ris, Església i les vendes de patrimoni artístic al bisbat de Lleida 
(1875-1936)”, a B. Bassegoda i I. Domènech (eds.): Antiquaris, experts, 
col·leccionistes i museus. El comerç, l’estudi i la salvaguarda de l’art a la 
Catalunya del segle XX, Bellaterra (i altres), Universitat Autònoma de 
Barcelona (i altres), 2013, p. 225-290.

Redacció i publicació del capítol de llibre A. Velasco: “L’antiga es-
glésia de Sant Joan de Lleida i la seva decoració escultòrica d’època 
romànica”, a Romànic tardà a les terres de Lleida. Estudis sobre Vilagras-
sa. Actes de la Jornada de Treball XLII, Lleida, Grup de Recerques de les 
Terres de Ponent, 2013, p. 397-436.

Redacció i publicació de l’article A. Velasco (en col·laboració amb 
Francesc Ruiz Quesada): “El retaule de Peralta de la Sal (Osca), una 
obra desconeguda de Jaume Ferrer i Pere Garcia de Benavarri”, a 
Retrotabulum, 7, 2013, pp. 1-138 (http://www.ruizquesada.com/in-
dex.php/ca/retrotabulum/90-retrotabulum-7) 

Redacció i publicació de la fitxa catalogràfica A. Velasco: “Mare 
de Déu del Roser, atribuïda a Joan Pau Guardiola (àlies Joanot de 
Pau)”, La peça del mes. Pintura. Museu Cau Ferrat, Sitges, 2013. 

Redacció i publicació del capítol de llibre A. Velasco: “De mare-
dedéus, sants i quixots”, a Joan Yeguas i Sebastià Garralon (eds.): 
Joan Robles i Mateo (1899-1984). Un escultor d’imatgeria religiosa popular, 
Lleida, Grup de les Terres de Ponent, 2012, p. 15-23. 

Redacció i publicació de l’article de M. Sabaté (Museu de Lleida) 
i M. Bosch (Museu d’Art Jaume Morera de Lleida) Els Museus. Eina 
fonamental per a l’educació i la formació personal, a la revista Trencaclos-
ques, editada per l’INS Màrius Torres.  Gener 2013

PUBLICACIONS

•

•

•

•

•

•

Gestió de les col·leccions
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ATENCIÓ ALS INVESTIGADORS I ARXIU FOTOGRÀFIC

Durant el 2013 s’han atès 20 consultes a investigadors i s’han 
comptabilitzat 29 peticions fotogràfiques d’obres del museu per 
part d’institucions, investigadors i particulars. També s’han atès 
sol·licituds d’informació per part de professionals i també a alumnes 
que s’estan formant en temes sobre patrimoni, conservació preventi-
va i conservació-restauració

INFORMES

Els tècnics del Museu han efectuat diferents informes sobre propos-
tes d’adquisició, valoracions econòmiques i sol•licituds de dipòsit.

Informe sobre la viabilitat de traslladar, en règim de dipòsit tem-
poral, una pica beneitera d’Isona (núm. inv. 549) al seu enclava-
ment original.
Realització d’un informe de valoració econòmica d’una sèrie 
d’obres del fons del Museu de Lleida: diocesà i comarcal proce-
dents del monestir de Santa Maria de Sixena (Osca). Sol•licitud 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Informe per a l’adquisició d’un dels compartiments del retaule 
de Montanyana, obra de Pere Garcia de Benavarri, aparegut en 
subhasta a Balclis (Barcelona).
Informe per a l’adquisició d’un Sant Sopar de Leandre Cristòfol 
ofert per la Fundació Arrels.

•

•

•

•

CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ (*4)

Al llarg de l’any 2013 s’ha tingut cura de tots els objectes que formen 
part de l’exposició permanent realitzant les revisions periòdiques 
pertinents i intervenint en els casos en què ha estat necessari, in-
cidint sobretot en la desinsectació d’objectes afectats. També s’han 
revisat les obres de les sales de reserva i s’han sanejat els objectes 
que han estat seleccionats per formar part d’exposicions temporals 
fora del Museu. 
A banda de les intervencions de conservació i d’aquelles prioritàries, 
hi ha una sèrie d’actuacions programades de manera periòdica tant 
a les sales d’exposició com a les sales de reserva per vetllar per la 
bona conservació de les obres. S’han realitzat revisions d’obra, can-
vi de foli en el cas de llibres impresos, intervencions puntuals de 
conservació-restauració, eliminació de la pols, control dels objectes

Gestió de les col·leccions

(*4)
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durant la neteja de vitrines, etc. Igualment, s’ha planificat el man-
teniment i la neteja de les sales de reserva 1 i 2 i s’han dut a terme 
revisions periòdiques dels objectes per diferents motius: peticions 
d’estudi o fotografia d’obra.

Així mateix s’han revisat periòdicament els objectes participants en 
les diferents exposicions temporals organitzades pel Museu, així com 
el control del clima de la sala d’exposicions temporals amb l’ajuda 
d’un sistema de sensors i datalogger. 
En relació amb les visites temàtiques que organitza el Museu de Llei-
da, l’àrea de restauració i conservació preventiva ha col·laborat en el 
procés d’instal·lació dels objectes als suports expositius provisionals, 
i s’han resolt les problemàtiques de conservació preventiva per poder 
dur a terme les visites temàtiques. S’ha revisat un total de 18 objec-
tes.

Al llarg de l’any 2013 s’ha intervingut, des del punt de vista de la res-
tauració i conservació preventiva, en un total de 75 objectes, de com-
plexitat i naturalesa diversa. Del total d’objectes tres d’ells es troben 
en procés de conservació-restauració, un al Museu de Lleida, un altre 
a l’església parroquial de Sant Llorenç, i un darrer al Centre de Res-
tauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya (CRBMC). 

S’han efectuat intervencions de conservació-restauració en les se-
güents obres del fons del Museu de Lleida:

Inv. 396. Sant Bernat (intervenció parcial)
Inv. 450. Marededéu (intervenció parcial)
Inv. 406. Sant Antoni de Pàdua (intervenció parcial)
Inv. 375. Sagrari (intervenció parcial)
Inv. 380. Sant Tomás de Villanueva (intervenció parcial)
Inv 239. Jesús cura un cec (intervenció parcial)
Inv. 240. Càstig d’Ananies en presència de Sant Pere (intervenció 
parcial)
Material arqueològic de Turris de Cal Montblanc i del jaciment 
del Romeral (Albesa). S’han restaurat 64 objectes amb motiu de 
l’exposició Beatus Ille. La vil·la romana del Romeral i la turris de 
cal Montblanc d’Albesa. El material ceràmic, d’os i pasta de vidre 
s’ha restaurat al Museu de Lleida i els metalls, les llànties i les 
agulles al Laboratori d’Arqueologia de la Universitat de Lleida.
Inv 1477. Marededéu de l’Esperança (en procés, a l’església de Sant 
Llorenç de Lleida).

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Gestió de les col·leccions



Inv 3738. Placa de bronze amb quatre reblons (en procés al 
CRBMC)
Inv 53. Pintura sobre taula, finalització de la 3ª fase (en procés al 
Museu de Lleida). 

•
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•

S’ha gestionat la documentació dels processos de conservació-res-
tauració, conservació preventiva, intervencions d’urgència, interven-
cions a objectes exposats en les sales del Museu (permanents i tem-
porals), així com qualsevol activitat que s’ha realitzat en relació als 
objectes del fons del Museu i dels que han ingressat al SAM. S’han 
realitzat i gestionat les fotografies a objectes del fons dels quals man-
cava documentació visual i en total s’han tractat 918 arxius d’imatge. 
Tota la informació generada s’està introduint a la base de dades Mu-
seumPlus.

REPRODUCCIÓ D’OBJECTES (*5)

L’empresa ESFERA ha realitzat la reproducció de dos objectes del Mu-
seu de Lleida, un collar visigot d’or (inv. 3319) i una fíbula amb un ca-
mafeu romà (inv. 3320). Aquestes dues reproduccions s’han instal·lat 
al Centre d’Interpretació de l’Or del Segre a Balaguer. La mateixa 
empresa ha efectuat la reproducció d’un Crist de Leandre Cristòfol, 
propietat de l’Ajuntament de Torrefarrera, que es troba dipositat al 
Museu.

Gestió de les col·leccions

(*5)
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Exposicions

DE PRODUCCIÓ PRÒPIA

MARIA VERS MARIA. L’ENCÍS DE L’ESCOLA DE LLEIDA (*6)

Espai 0
Del 21 de desembre de 2012 al 17 de maig de 2013
Organitza: Museu de Lleida i Departament de Cultura de la Genera-
litat de Catalunya
Col·labora: Diputació de Lleida, Ajuntament de Lleida, Consell Co-
marcal del Segrià, Bisbat de Lleida i Centre de Restauració de Béns 
Mobles de Catalunya

Nombre de visitants: 4.859

Instal·lació que confronta la Mare de Déu de Bellpuig de les Avellanes, 
escultura gòtica de Bartomeu de Robió, adquirida en subhasta per 
la Generalitat de Catalunya i dipositada al Museu de Lleida; amb la 
Mare de Déu de Saidí, obra del taller del mateix escultor, que forma 
part del fons del Museu de Lleida i que habitualment es conserva a 
l’església de Sant Llorenç. Les dues escultures són dues obres emble-
màtiques del gòtic català i màxims exponents de l’anomenada Escola 
de Lleida d’escultura en pedra del segle XIV.

BEATUS ILLE. LA VIL·LA ROMANA DEL ROMERAL I LA TURRIS DE CAL MONT-
BLANC D’ALBESA (*7)
Espai 0
Del 5 de novembre de 2013 al 26 de gener de 2014
Organitza: Museu de Lleida
Col·labora: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
Museu d’Arqueologia de Catalunya, Ajuntament d’Albesa, Ajunta-
ment de Corbins i Arqueoradar

Nombre de visitants: 1.535

Petita mostra que presenta materials inèdits procedents dels jaci-
ments d’Albesa (la Noguera), el de la vil•la romana del Romeral i el 
de la turris de Cal Montblanc. Dos assentaments molt diferents, una 
vil·la rural i una petita guarnició militar, que han aportat materials 
molt diversos, que evidencien la diferència entre els dos indrets. 

(*6)

(*7)
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DE PRODUCCIÓ ALIENA

FUTURA, UNA GLÒRIA TIPOGRÀFICA (*8)

Sala d’exposicions temporals
Del 12 de març al 28 d’abril de 2013
Organitza: Sala Temàtica d’Arts Gràfiques de la Diputació de Lleida
Comissaris: Alexandre Dumas de Rauly i Michel Wlassikoff

Nombre de visitants: 400

Futura, una glòria tipogràfica recorre la història de la tipografia Fu-
tura des de la seva creació a mans del dissenyador alemany Paul 
Renner, l’any 1924, fins als nostres dies. La Futura és un dels caràcters 
tipogràfics més cèlebres del segle XX i s’ha convertit en un referent 
fonamental de la cultura gràfica del món contemporani, utilitzant-se 
en diferents àmbits socials, polítics i artístics.
L’exposició està organitzada cronològicament i dividida en nou capí-
tols, des dels primers esbossos preparatoris de Renner fins a la utili-
tzació contemporània d’aquesta tipografia.

RETALLS DE VIDA. 20 ANYS DEL TAPÍS MEMORIAL DE LA SIDA A CATALUN-
YA (*9)

Espai 0
Del 20 de setembre al 31 d’octubre de 2013
Organitza: Projecte dels Noms, Memorial Permanent de la SIDA a 
Barcelona

Nombre de visitants: 1.153

El Tapís Memorial de la Sida va originar-se el 1987 als EUA amb 
l’objectiu de fer visible la immensa pèrdua humana que s’amaga da-
rrere les estadístiques. Més de 70.000 tapissos individuals, creats a 
40 països per familiars i amistats de persones mortes a conseqüèn-
cia de la sida, conviden a reflexionar sobre l’impacte de l’epidèmia, 
l’estigma i la discriminació que encara avui pateixen moltes de les 
persones que viuen amb VIH. 
El Tapís va arribar al nostre país el 1993 promogut per la ONG Projec-
te dels Noms. Per commemorar aquests vint anys, el Tapís Memorial 
de la Sida s’exposa a més d’una vintena de museus i altres espais 
emblemàtics de Catalunya. 

Exposicions

(*8)

(*9)
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Acció cultural i educativa

ACTIVITATS CULTURALS I EDUCATIVES

FEBRER

2 de febrer: Visita temàtica Imatges de Maria: la Mare de Déu del 
Blau i la Mare de Déu de l’Hospital. Museu de Lleida i Catedral Nova.

•

MARÇ

12 de març: Inauguració de l’exposició Futura, una glòria tipogràfi-
ca, organitzada per la Sala Temàtica d’Arts Gràfiques de la Dipu-
tació de Lleida. Conferència inaugural a càrrec del comissari de 
la mostra, Alexandre Dumas. Sala d’exposicions temporals, del 12 
de març al 28 d’abril de 2013.
26, 27 i 28 de març: Taller infantil Crea el teu vestit de princesa o de 
cavaller medieval. (*10)

31 de març: Visita temàtica El color de la Pasqua. (*11)

•

•

•

ABRIL

21 d’abril: Vine en família al Museu de Lleida: Situa’t a la Lleida Medieval.•

MAIG

1 de maig: Activitat familiar Un món màgic: la Balma del Cogul i la 
vall del riu Set. Organitzada conjuntament amb l’Ajuntament del 
Cogul.
5 de maig: Vine en família al Museu de Lleida: Situa’t a la Lleida Medie-
val
11 de maig: Visita temàtica La Lleida romana en temps de Sant Anas-
tasi.
16 de maig: Presentació de la Joia del Museu: Mare de Déu de 
Saidí (Dia Internacional dels Museus).
17 de maig: Concert Homenatge a Wagner, a càrrec de l’Orquestra 
Simfònica L’Intèrpret, dirigida per Alfons Pérez (Dia Internacio-
nal dels Museus). (*12)

18 de maig, Dia Internacional dels Museus:
 .Jornada de Portes Obertes.
 .Nit dels Museus.
 .Espectacle Petites Peces Pies, dirigit per Jaume Belló i a
  càrrec d’alumnes de l’Aula Municipal de Teatre de Lleida.
 .Portes Obertes de 20 a 24h.

•

•

•

•

•

•

(*10)

(*11)

(*12)



19 de maig: Vine en família al Museu de Lleida: Animalia. Descobreix el 
bestiari que amaga el Museu.
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•

JUNY

1 i 15 de juny: Activitat familiar Un món màgic: la Balma del Cogul i 
la vall del riu Set. Organitzada conjuntament amb l’Ajuntament del 
Cogul.
9 de juny: Vine en família al Museu de Lleida: Animalia. Descobreix el 
bestiari que amaga el Museu.
21 i 22 de juny: 3eres Nits Gastronòmiques del Museu de Lleida: Desco-
brim la cuina preromana.
23 de juny: Vine en família al Museu de Lleida: Música i matemàtiques. 
Imitem Pitàgores.
27 i 28 de juny: Taller infantil Crea el teu castell medieval. (*13)

•

•

•

•

•

7 de juliol: Vine en família al Museu de Lleida: Música i matemàtiques. 
Imitem Pitàgores.
11 de juliol: Taller infantil Descobrim Ilerda. Mens Sana in Corpore 
Sano. Activitat realitzada conjuntament amb el gimnàs Ekke en 
el marc de les estades d’estiu.
21 de juliol: Vine en família al Museu de Lleida: Fem d’astrònoms.
25 de juliol: Visita temàtica El camí de Sant Jaume a través de la tra-
dició, la història i l’art.

JULIOL

•

•

•
•

AGOST

•
•

4 d’agost: Vine en família al Museu de Lleida: Fem d’astrònoms.
15 d’agost: reobertura del Cafè del Museu.

9 i 10 de setembre: Taller didàctic Els secrets de l’escriptura. (*14)

17 de setembre: Acte de presentació del Programa Educatiu del 
Museu de Lleida
28 i 29 de setembre: Jornades Europees del Patrimoni
 .Dia 28: 
  Portes Obertes de 10 a 14h i de 17 a 19h.
  Taller infantil Fem un mosaic, adreçat a nens i nenes de 5  
  a 12 anys 
  Visita comentada a la mostra Beatus Ille. La vil·la romana del  
  Romeral i la turris de cal Montblanc d’Albesa.
 .Dia 29:
  Portes Obertes de 10 a 14h.
  Visita temàtica: Sant Miquel, príncep dels àngels.

SETEMBRE

•

•

Acció cultural i educativa

(*13)

(*14)
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25 d’octubre: I Jornada Museus i Patrimoni de l’Església a Catalunya. 
Josep Gudiol i Cunill, pioner en la Història de l’Art a Catalunya, organitza-
da pel Museu Episcopal de Vic i el Museu de Lleida: diocesà i co-
marcal, i celebrada al Museu Episcopal de Vic el 25 octubre 2013.

OCTUBRE

•

1 de novembre: Visita temàtica Mors certa, hora incerta.
5 de novembre: Inauguració de la mostra Beatus Ille. La vil·la 
romana del Romeral i la turris de cal Montblanc d’Albesa. Espai 0. Fins al 
26 de gener de 2014.
25 de novembre: Jornada taller Viquipèdia i museus, a càrrec 
d’Esther Solé (activitat SAM).
30 de novembre: Taller familiar Fem un mosaic i Jornada de Portes 
Obertes amb motiu del 6è aniversari del Museu. (*15)

NOVEMBRE

•
•

•

•

1 de desembre: Visita comentada a la mostra Beatus Ille. La vil·la 
romana del Romeral i la turris de cal Montblanc d’Albesa, a càrrec de 
l’arqueòleg Lluís Marí. Amb motiu del 6è aniversari del Museu. 
1 de desembre: Concert Dos instruments espectaculars: trompeta i 
gran orgue, inclòs al XVè Festival de Tardor d’Orgues de Ponent i 
del Pirineu 2013, amb Vicent Campos (trompeta) i Miquel Gonzá-
lez (orgue). Catedral Nova. Amb motiu del 6è aniversari del Mu-
seu.
13, 14 i 15 de desembre: Bombolles de Nadal al Museu (cicle de visi-
tes + sopars). Organitzat conjuntament amb Como Pomona.
23 de desembre: Signatura del contracte de cessió d’un conjunt 
de material arqueològic procedent de Gebut (Soses), de la família 
Ibars-Pallàs al Museu de
Lleida.
23 i 24 de desembre: Taller infantil Guarnim el Nadal.
29 de desembre: Visita temàtica Nadal al Museu de Lleida. (*17)

DESEMBRE

•

•

•

•

•
•

Acció cultural i educativa

(*15)

(*16)

(*16)

(*17)



ACTIVITATS DE LES DIFERENTS ÀREES REALITZADES FORA 
DEL MUSEU

GENER

3 de gener: Conferència Pere Garcia de Benavarri, un pintor riba-
gorçà del segle XV i el seu treball a Tamarit de Llitera, a càrrec d’Alberto 
Velasco, conservador del Museu.
Organitza: Ajuntament de Tamarit de Llitera.

•
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FEBRER
22 de febrer: Conferència Com desenvolupar programes per a públics 
cooperant amb la comunitat, a càrrec de Miquel Sabaté, educador del 
Museu. Dins de les Jornades d’Educació i Museus (Museu Marí-
tim, Barcelona).

•

MARÇ
5 de març: Conferència Els valors de Sant Joan de Déu i la seva difusió a 
través de l’art, a càrrec d’Esther Balasch, tècnica del Museu. Al Cen-
tre Assistencial Sant Joan de Déu (Almacelles).
22 de març: Conferència La simfonia del dolor, la passió de Jesús, a 
càrrec d’Esther Balasch, tècnica del Museu. Al Centre Assistencial 
Sant Joan de Déu (Almacelles).

•

JUNY
26 de juny: Conferència Mare de Déu del Roser, de Joanot de Pau, a cà-
rrec d’Alberto Velasco, conservador del Museu. Al Museu Romàn-
tic de Sitges, en el marc del cicle La Peça del Mes. Organitza: Con-
sorci del Patrimoni de Sitges.

•

•

SETEMBRE
26 de setembre: Conferència La representació de Sant Miquel a través 
de l’art, a càrrec d’Esther Balasch, tècnica del Museu. Al Centre 
Assistencial de Sant Joan de Déu (Almacelles).

•

OCTUBRE
25 d’octubre: Ponència Josep Gudiol Cunill i la pintura gòtica, a 
càrrec d’Alberto Velasco, conservador del Museu. En el marc 
de la I Jornada Museus i Patrimoni de l’Església a Catalunya. Josep Gu-
diol i Cunill, pioner en la Història de l’Art a Catalunya, organitzada pel 

•

Acció cultural i educativa

MAIG
24 de maig: Conferència Patrimoni i identitat, a càrrec de 
Montserrat Macià, directora del Museu. A El Portell de les dotze 
(El Poal).

•
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NOVEMBRE
8 de novembre: Conferència Devocions Pintades. Retaules de les Valls 
d’Àneu (segles XV-XVI), a càrrec d’Alberto Velasco, conservador del 
Museu. En el marc del curs de formació de guies organitzat per 
Catalonia Sacra al Museu de Lleida.

•

DESEMBRE
18 de desembre: Visita guiada L’església de Sant Llorenç: història, art i 
arquitectura, a càrrec d’Esther Balasch, tècnica del Museu.
19 de desembre: Conferència Nadal, temps d’estels lluminosos, a cà-
rrec d’Esther Balasch, tècnica del Museu. Al Centre Assistencial 
Sant Joan de Déu (Almacelles).

•

SERVEI EDUCATIU

El servei educatiu del Museu de Lleida ha vetllat per les necessitats 
educatives del visitant mitjançant el disseny de programes d’activitats 
dirigits a la satisfacció de públics diversos. En aquest sentit, ha ofert 
un programa educatiu divers i dirigit al currículum escolar. L’oferta 
educativa s’ha estructurat en una sèrie d’itineraris temàtics que 
aborden un gran ventall d’àrees de coneixement adaptades a tots els 
cicles educatius:

EDUCACIÓ INFANTIL

Reconstruïm la història a través de l’alimentació. Quins aliments 
mengem?
Seu Vella. Descobrim la Seu Vella.
Tècniques de representació i conservació de l’obra d’art. Formes 
i colors.
El Camí del Saber: Harmonia, Art i Ciència.
Animalia. Descobreix els animals que amaga el Museu.

•

•
•

•
•

Acció cultural i educativa

(*18)

•

Museu Episcopal de Vic i el Museu de Lleida: diocesà i comar-
cal, i celebrada al Museu Episcopal de Vic el 25 octubre 2013.
31 d’octubre: Conferència Carpe Diem. Gaudeix del dia, viu el moment, 
a càrrec d’Esther Balasch, tècnica del Museu. Al Centre Assisten-
cial Sant Joan de Déu (Almacelles).

•
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ESO I CICLES FORMATIUS
Reconstruïm la història a través de l’alimentació. L’alimentació 
des de la vessant intercultural: evolució de la dieta, els protocols 
i els hàbits alimentaris.
Islam i Feudalisme. El llegat de L’Àndalus.
Tècniques de representació i conservació de l’obra d’art. Històries 
pintades, històries teixides.
Sant Jaume: pelegrinem a través del Museu de Lleida.
El Camí del Saber: Harmonia, Art i Ciència.
Animalia. Descobreix els animals que amaga el Museu.
De la Prehistòria a Roma.
Romànic i Gòtic.
Del Renaixement al Barroc.
El Museu Hospitalari. Adaptació dels itineraris educatius del Mu-
seu de Lleida per desenvolupar-los a les aules hospitalàries de 
l’Hospital de Santa Maria i Arnau de Vilanova.

•

•

•
•

•

•
•
•
•
•

BATXILLERAT
Islam - Romànic II. Temps de conquesta i convivència.
Tècniques de representació i conservació de l’obra d’art.
Sant Jaume: pelegrinem a través del Museu de Lleida.
El Camí del Saber: Harmonia, Art i Ciència.
Animalia. Descobreix els animals que amaga el Museu.
De la Prehistòria a Roma.
Romànic i Gòtic.
Del Renaixement al Barroc.

•
•
•

•

•
•

A banda d’aquesta oferta educativa, l’àrea d’educació del Museu ha 
organitzat tot un seguit d’activitats adreçades al públic familiar i ta-
ller didàctics per a nens d’entre 4 i 12 anys que apareixen relacionats a 
l’apartat d’activitats culturals i educatives organitzades pel Museu.

Acció cultural i educativa

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Reconstruïm la història a través de l’alimentació. Elaboració, con-
servació i intercanvi dels aliments en el transcurs de la història.
Seu Vella. Viure a l’Edat Mitjana.
Tècniques de representació i conservació de l’obra d’art. El secrets 
de la pintura.
El Camí del Saber: Harmonia, Art i Ciència.
Animalia. Un joc de pistes a la recerca dels animals del Museu.
El Camí de Sant Jaume. Els secrets del Camí. (*18)

•

•

•
•
•

•
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xarxes

XARXA MUSEUS D’HISTÒRIA I MONUMENTS DE 
CATALUNYA

S’ha assistit a les diferents reunions de la Xarxa i s’ha col·laborat 
en els diferents projectes en marxa, com per exemple, el projecte 
d’exposició  Fams i abundàncies, coordinada per la Xarxa.

XARXA DE MUSEUS D’ART DE CATALUNYA (*19)

S’ha assistit a les diferents reunions de constitució de la Xarxa i s’ha 
col·laborat en la redacció de continguts i cessió de material foto-
gràfic per al Mirador instal·lat al Saló Oval del Museu Nacional d’Art 
de Catalunya.

SAM-XARXA DE MUSEUS DE LES TERRES DE LLEIDA I ARAN

En el marc de les activitats desplegades pel SAM Museu de Lleida i 
la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran, s’han efectuat les 
següents tasques:

Seguiment del cens d’equipaments de difusió i d’interpretació del 
patrimoni natural i cultural de Catalunya, impulsat pel Servei de 
Museus del Departament de Cultura (Generalitat de Catalunya).
Assistència a reunions i coordinació general de les tasques efec-
tuades en el marc de la Xarxa.
Redacció de continguts i cessió de materials fotogràfics per al 
llibre d’itineraris de la Xarxa.
Coordinació de tasques Xarxa-SAM.
Redacció del POA del SAM per a les anualitats de 2013 i 2014.
Col·laboració en l’elaboració de propostes per a una intranet dels 
SAM.

•

•

•

•

•

•

Coordinació del treball de camp relatiu al territori d’abast del 
SAM-Museu de Lleida. Visites a Poal, Cervera i Alcarràs.
Redacció parcial de l’inventari de material disponible per a cessió 
per als museus de l’àrea del SAM-Museu de Lleida.
Assessorament previ a la parròquia d’Alcarràs per a l’organització 
d’una exposició amb obres procedents del fons del Museu.
Estudi general de la col·lecció de ceràmica medieval i moderna 
del Museu de Cervera, previ a la redacció d’un informe definitiu.

•

•

•

•

(*19)
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Xarxes

Cessió de material d’il·luminació al Museu de Cervera.
Cessió de material d’il·luminació al Museu d’Art Jaume Morera de 
Lleida.
Cessió a la brigada de manteniment de la Diputació de Lleida del 
toro-elevador del Museu per al muntatge d’una exposició tempo-
ral a la sala gòtica de l’IEI.
Accions de difusió amb publicació d’anuncis a la revista Lleida. 
Punt de Trobada.
S’ha finalitzat la restauració de l’escultura Sant Joan Baptista i 
un pupil del col·legi La Salle de Mollerussa. Aquesta restauració 
ha estat realitzada pel Centre de Restauració de Béns Mobles de 
la Generalitat de Catalunya (CRBMC) i coordinada pel Museu de 
Lleida.
Assessorament al Servei d’Arqueologia de la Paeria de Lleida so-
bre l’emmagatzematge i conservació preventiva dels metalls que 
formen part del seu fons.
S’ha informat i assessorat a la delegació de Patrimoni Artístic del 
Bisbat de Lleida sobre el tractament i la restauració de les pintu-
res murals del Santuari del Merli (Alguaire), i també de la necessi-
tat de sol·licitar una altra subvenció per a l’estudi sobre l’estat de 
conservació del fons de l’església de Sant Llorenç de Lleida.

•
•

•

•

•

•

•
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GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ

S’ha procedit a la Gestió de l’administració general ordinària i compta-
bilitat pública del Museu, amb la consegüent rendició de comptes. 
Durant el 2013 s’ha treballat a partir de l’execució del pressupost pro-
rrogat, que ha finalitzat amb un resultat equilibrat, i un romanent 
de tresoreria positiu. S’ha reduït aproximadament 26.000€ la despe-
sa ordinària respecte l’any 2012, continuant implementant mesures 
d’estalvi, especialment en l’àmbit de l’energia elèctrica, contractes de 
manteniment bàsics i serveis de vigilància i auxiliars.
D’altra banda s’ha efectuat la Gestió de la tramitació de la contracta-
ció administrativa del Museu; així com l’administració dels serveis, 
efectuant el control i seguiment dels diferents serveis externalitzats; 
el compliment de les obligacions que, en els diferents àmbits, esta-
bleix la normativa a les entitats públiques (ens especial les vinculades 
al SEC95); i el control, supervisió i manteniment de les instal·lacions 
i infraestructures del Museu. 

ACOLLIDA D’ACTIVITATS EXTERNES I CESSIÓ D’ESPAIS

Diferents entitats, institucions i associacions de perfil divers han 
sol·licitat desenvolupar la seva acció cultural en espais del Museu, 
aprofitant la infraestructura existext i contribuïnt a diversificar 
l’oferta cultural de la pròpia institució.

6 de maig: Titelles musicades, dins de la Setmana Cultural de l’Escola 
Bressol Municipal del Centre Històric. Església romànica de Sant 
Martí. Organitza: Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de 
Lleida.
8 de juny: Festival Simfònic: celebració d’un dels concerts corals. 
Església romànica de Sant Martí. Organitza: Associació sòcio-
cultural i educativa SecretsBCN. (*20)

 .Concert d’homenatge a la memòria de Pepita Cervera, a 
  càrrec de Teresina Jordà. Esglèsia romànica de Sant Martí.
5 d’octubre: Musiquem Lleida. Organitza: Coral Shalom.
 .Cor A. Bruckner (capella del Museu).
 .Olga y los Ministriles (plaça del Museu).
24 d’octubre: Assaig del Cor de l’Orfeó Lleidatà, a l’església romà-
nica de Sant Martí.
8 de novembre: Jornada de formació de Catalonia Sacra. Sala de 
conferències. (*21)

•
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22, 23 i 24 de novembre: Música Íntima a Sant Martí. Església 
romànica de Sant Martí. Organitza: Orfeó Lleidatà. Col·labora: 
Museu de Lleida.
 .Bert Cornelis. La mística índia al sitar.
 .Amar Mende. Cants mongols i catalans, de la Sibèria a la 
  Mediterrània.
 .Merope. Músiques del món, jazz i electrònica.
 .Troubadors Art Ensemble. Els trobadors de la llengua d’oc, 
  les arrels de les llengües medievals.
28 de novembre: Workshop Experiències a Lleida, amb la col·labo-
ració de diferents agències de viatge i empreses de Lleida i pro-
víncia. Sala de conferències. Organitza: Turisme de Lleida.
28 de desembre: rodatge del vídeo-clip La presó de Lleida del grup 
lleidatà La Ruta de les Estrelles. Diferents sales del Museu.

•
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•

•

LLOGUER DELS ESPAIS DEL MUSEU

El Museu de Lleida vol captar nous públics i nous ingressos, i per 
això ha posat a la disposició d’institucions i empreses particulars l’ús 
d’alguns dels seus espais, que han servit per celebrar diferents actes 
o esdeveniments de perfil variat.

• 11 de gener: sala d’exposicions temporals.
Presentació de la Fira de l’oli i 50ª Fira de les Garrigues.
Llogater: Patronat Fira de les Garrigues. (*22)

25 de gener: sala d’exposicions temporals.
Sopar de gala i ball amb grup musical amb motiu de la celebració 
de la festivitat de Sant Raimon de Penyafort.
Llogater: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida. (*23)

5 de maig: sala d’exposicions temporals.
Dinar de l’associació d’Empreses d’Automoció.
Llogater: Cinc Sentits.
7 de maig: església romànica de Sant Martí.
Dinar de la I Jornada de Turisme del Cercle d’Economia de Lleida.
Llogater: Cercle d’Economia de Lleida.
30 de maig i 6 de juny: sala de conferències.
Reunions informatives sobre nous medicaments.
Llogater: Novo Nordisk.
19 de setembre: sala d’exposicions temporals. (*24)

Rodatge d’un anunci publicitari.
Llogater: Sopa Graphics.

•

•

•

•

•
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• 13 de novembre: sala de conferències
Sopar del Comitè organitzador del Congrés Investen.
Llogater: Missatges, Gestió de Comunicació SL / Como Pomona.
16 de novembre: Església romànica de Sant Martí.
Acte privat.
Llogater: Maricel Pinyol.

•
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RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS I ENTITATS

Durant el 2013 s’han consolidat les relacions amb institucions amb 
les quals es col·labora des de fa temps, mentre que amb altres s’han 
signat diferents convenis que contribuiran a l’establiment de relacio-
ns que en el futur donaran fruits. Les col·laboracions que el Museu 
manté abarquen des del món científic, l’educatiu i el vessant més so-
cial. En aquest cas, el Museu intenta fomentar valors de convivència, 
tolerància i respecte, així com de responsabilitat social. 

UNIVERSITAT DE LLEIDA

Col·laboració científica amb el Centre d’Art d’Època Moder-
na (CAEM) en el Congrés Internacional d’Història de la Pintura 
d’Època Moderna. De Miquel Àngel a Goya (del 18 al 20 de novem-
bre).
Col·laboració amb el International Medieval Meeting Lleida, or-
ganitzat pel Grup de Recerca Consolidat Espai, Poder i Cultura. 
Entrada gratuïta als participants i visita guiada.
Col·laboració amb el Grup de Recerca Consolidat Espai, Poder i 
Cultura amb diferents visites efectuades durant l’any a investiga-
dors i professors convidats.
L’àrea de Gestió de les col·leccions del Museu ha acollit i tutorat 
les pràctiques curriculars d’una estudiant que ha realitzat un to-
tal de 180 hores lectives al llarg de l’any 2013.
Realització de visites i classes monogràfiques a estudiants de la 
Universitat de Lleida.

•

•

•

•

•

MUSEU DE BADALONA (*25)

Participació a la Magna Celebratio, organitzada pel Museu de 
Badalona (28 d’abril).
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CONSORCI DEL TURÓ DE LA SEU VELLA DE LLEIDA (*26)

Participació al Camp de Treball de Recuperació Patrimonial d’un 
túnel del segle XVIII i catalogació de restes escultòriques de la Seu 
Vella, de l’1 al 12 de juliol. Organitzat conjuntament amb la Regi-
doria de Joventut de l’Ajuntament de Lleida i el Consorci del Turó 
de la Seu Vella de Lleida.
Col·laboració en la campanya d’estiu 2013. Durant aquest temps 
s’han revisat els objectes que estan emmagatzemats en dues ca-
pelles de la Seu Vella de Lleida i que tenen número d’inventari 
del Museu de Lleida. S’ha dut a terme la revisió dels objectes i 
l’actualització del topogràfic antic.

•

•

GRUP DE RECERQUES DE LES TERRES DE PONENT
Col·laboració amb la redacció de dos textos per a sengles publicacio-
ns de l’Associació.

CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS DEL SEGRIÀ
Participació en el projecte comú Alícia al País de les Meravelles.

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES (EOI) (*27)

Visites en diferents idiomes, acompanyades de sopars temàtics de 
gastronomia internacional:

• 19 de febrer: Animalia. Découvre le bestiaire que cache le musée. 
7 de març: Animalia. Discover the hidden animals in the 
Museum. 
9 d’abril: Animalia. Scopri gli animali nascosti nel Museo. 
16 de maig: Animalia. Entdecke die Tiere, die das Museum 
versteckt. 
22 de maig: Animalia. Descobreix els animals que amaga el 
Museu. 
23 de maig: Animalia. Descubre los animales que esconde el 
Museo.

•

•
•

•

•
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CAPÍTOL CATEDRAL DE LLEIDA I BISBAT DE LLEIDA
Col·laboració en l’exposició Christus. Porta Fidei, amb obres de Javier 
Margarit, que va tenir lloc a la Catedral de Lleida, del 6 de maig al 7 
de juliol, organitzada pel Capítol Catedral de Lleida i la delegació de 
Patrimoni Artístic i Cultural del Bisbat de Lleida en commemoració 
de l’Any de la Fe a la Diòcesi de Lleida.
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LES HEURES-ILERNA

Tutorització de les pràctiques d’un alumne del mòdul de Pràctiques 
Màrqueting i Compra-venda Internacional impartit a Les Heures (Ju-
liol 2013).

COL·LEGI EPISCOPAL

Tutorització de cinc alumnes de l’assignatura Aprenentatge i servei 
de 4rt d’ESO (curs 2013-2014).

ESCOLA PRÀCTIQUES II (*29)

Elaboració d’un tapís inspirat en les quatre estacions de l’any, en un 
taller dirigit per la pedagoga Rosa M. Solsona. El tapís resta exposat 
al vestíbul del Museu. Novembre 2013.

ASSOCIACIÓ PER A L’ENSENYAMENT DE L’ASTRONOMIA
Participació als X Encuentros para la enseñanza de la astronomía, com a 
seu i amb visita especialitzada.

TURISME DE LLEIDA
El Museu ha entrat a formar part del Lleida Event and Convention 
Bureau.
Participació al concurs A la recerca del tresor perdut (del 30 de setem-
bre al 6 d’octubre).
El Museu s’adhereix al Codi de Bones Pràctiques de la Gastrono-
mia de Lleida. (*30)

•

•

•

AJUNTAMENT DE LLEIDA

Participació en l’Obert Centre Històric, organitzat per l’Ajuntament 
de Lleida, amb dues visites comentades a l’església de Sant Llorenç: 
El temple de Sant Llorenç i Els retaules de pedra i l’Escola de Lleida (21 de 
setembre).

AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT

Signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana 
de la Joventut en el marc del Programa de Descomptes del Carnet 
Jove a les persones titulars.
Col·laboració amb l’Agència Catalana de la Joventut dins el Pro-
grama Avantatges del Carnet d’Alberguista.

•

•
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INS GUINDÀVOLS  (*28)

Projecte de “marxandatge tèxtil” en col·laboració amb el cicle forma-
tiu de confecció tèxtil d’aquest institut (curs 2012-2013).
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CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN DE DÉU D’ ALMACELLES (*31)

signatura d’un conveni de col·laboració entre el Museu i el Centre 
Assistencial Sant Joan de Déu d’Almacelles (26 de febrer), que ha do-
nat lloc a diferents activitats tant al Museu com a Centre (detallades 
anteriorment).

PARRÒQUIA D’ALCARRÀS

Col·laboració en el muntatge i la cessió d’obres de l’exposició Art 
Sacre a l’església d’Alcarràs, que es va poder visitar del 14 al 28 
d’abril.

GIMNÀS EKKE

Col·laboració en la realització d’un itinerari didàctic sobre la vida 
quotidiana a Ilerda, adreçat a nens i nenes de 7 a 12 anys (12 de ju-
liol).

INSTITUCIONS DIVERSES

El servei de conservació-restauració del Museu ha realitzat la do-
cumentació i gestió dels objectes que han estat traslladats a al-
tres centres per rebre els tractaments de conservació-restauració 
necessaris, i també ha col·laborat amb algunes institucions com 
la Diputació de Lleida, l’Ajuntament de Lleida, la Generalitat de 
Catalunya i la Delegació de Patrimoni Artístic del Bisbat de Llei-
da, per realitzar tasques per a les quals es necessita personal o 
material d’alguna especialitat concreta que alguna de les parts 
no disposa.
Visites especialitzades a les col·leccions del Museu a diferents 
col•lectius, institucions i grups especialitzats.

•

•
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DADES DE PÚBLIC

El Museu de Lleida ha rebu un total de 29.318 visites durant el període 
comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2013. La xifra inclou 
tant els visitants del Museu i de les exposicions temporals, com els 
usuaris de les diferents activitats i espais.
Desglossant aquesta xifra es comprova que hi va haver 15.223 visitants 
individuals (12.209 el 2012); 12.902 en grups escolars (8.666 el 2012); i 
1.193 en altres grups (3.231 l’any 2012). Es constata l’augment dels visi-
tants individuals i en grups escolars respecte a l’any anterior.
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Per mesos, i en comparació amb les xifres de 2012, les xifres totals 
són les següents:

43
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Es continua amb la tendència que els mesos en què es registra menys 
assistència són els de l’estiu, juliol i agost. Durant el 2013, els mesos 
amb més afluència de públic han estat maig, març i novembre. El 
mes de maig destaca sobre la resta, degut al tipus d’activitats que 
hi tenen lloc, entre les quals hi ha la Nit dels Museus, una de les que 
aplega més visitants i que al 2013 va suposar el pas de 1.033 perso-
nes per l’exposició permanent del Museu i l’assistència de 611 per-
sones pels tres passis de la representació teatral efectuada a la sala 
d’exposicions temporals.
L’any 2013 s’ha rebut 5.212 visitants més que el 2012.
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Pel que fa a la procedència dels visitants, un 67% procedeix de la 
demarcació de Lleida; un 25% de la resta de Catalunya, sobretot de 
Barcelona; i un 4% de la resta de l’estat espanyol i de la resta del món. 
Entre els espanyols destaquen els visitants procedents d’Aragó i de la 
resta del món, els francesos.
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COMUNICACIÓ

Durant el 2013 s’han emès un total de 20 convocatòries i notes de 
premsa, amb les quals s’ha fet difusió de les activitats organitzades 
pel Museu. S’han atès 69 peticions de mitjans de comunicació per 
sol·licitud d’imatges fotogràfiques, informació en general o permisos 
per enregistrament d’imatges.
Pel que fa a les notícies generades als mitjans a partir de l’activitat 
del Museu, han estat les següents:

GENER

Reportatges sobre museus i crisi (TV3, Segre i Lleida TV). 
Projecte amb l’institut Guindàvols (Segre). 

•
•

FEBRER

Trasllat de la Mare de Déu de Saidí al CRBMC (Segre, La Mañana, 
ACN, Lleida TV, Bon Dia, La Vanguardia.com). 
Signatura del conveni entre el Museu de Lleida i Sant Joan de Déu 
(Segre, La Mañana).

•

•

MARÇ

Visites en idiomes en virtut del conveni amb l’EOI (TV3, La Maña-
na). Març
Expo Futura (La Mañana, Segre). 
Cessió Mare de Déu Agramunt (Segre). 
Taller infantil de Setmana Santa (Lleida TV, Segre). 

•

•
•
•

ABRIL

Retorn de la Mare de Déu de Saidí del CRBMC (Segre). 
Visites familiars (Lleida TV, Segre). 
Cessió d’obres per a exposicions temporals al Museu de Badalona 
i al Museu Episcopal de Vic (Segre, Bon Dia, La Vanguardia digi-
tal, La Mañana, Ara, Diari de Girona). 
Exposició a l’església d’Alcarràs (Segre, Som Garrigues). 
Participació a la Magna Celebratio (Segre i La Mañana). 

•

•

•
•

•

MAIG

Col·laboració amb les visites a la balma el Cogul, (Segre). 
Trasllat de la Mare de Déu de les Avellanes al Monestir, roda de 
premsa i trasllat (Catalunya Ràdio, Segre, La Mañana, La Van-
guardia, ACN, TV3, TVE, Lleida TV).
Dia Internacional dels Museus i Nit dels Museus (Segre, Lleida 
TV, TV3, La Mañana TV, La Mañana i recomanació al Quadern del 
diari El País). 

•
•

•
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JUNY

Trasllat de la Mare de Déu de Saidí a Sant Llorenç (TV3, Lleida TV, 
Segre, Bon Dia). 
Nits gastronòmiques (Bon Dia, Segre).
Taller infantil d’estiu (Segre, La Vanguardia.com, Lleida TV). 

•

•
•
JULIOL

Visites familiars (Segre, Mañana, Ara Kids, suplement del Diari 
Ara).

•

AGOST

Enregistrament d’una càpsula per al programa de TV3 Un dia per-
fecte en família. 
Obertura del Cafè del Museu (Segre). 
Préstec de dues obres cedides a la vila d’Eixea (ACN, Segre, etc.). 

•

•
•

SETEMBRE

Taller infantil escriptura (Segre). 
Jornades Europees del Patrimoni (TVE). 

•
•

OCTUBRE

Jornada Gudiol a Vic (La Mañana, Flama Agència Cristiana de No-
tícies, Vilaweb). 

•

NOVEMBRE

Visita temàtica de Tots Sants (Reportatge per a la Xarxa de Tele-
visions Locals). 
Inauguració exposició Beatus Ille (Lleida TV, Segre). 
6è aniversari del Museu (TV3, Lleida TV, Segre). 

•

•
•
DESEMBRE

Bombolles de Nadal (Segre, Lleida TV, Bon Dia). 
Donació Gebut (Segre). 

•
•

A banda de les notícies generades per l’accció cultural i educativa 
del museu, s’han documentat 85 esments o notícies monogràfiques 
sobre qüestions que tenen a veure amb el litigi pels béns artístics 
procedents de la Franja.
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XARXES SOCIALS

El Community Manager del Museu ha procedit a la programació, 
manteniment i actualització de les xarxes socials Facebook (www.
facebook.com/museudelleida), Twitter (www.twitter.com/museu-
delleida) i Flickr (www.flickr.com/museudelleida).

WEB-MULTIMÈDIA

Durant el 2013 s’ha treballat en la redacció i revisió parcial de contin-
guts del nou projecte web del Museu de Lleida, així com en la redac-
ció i revisió de diverses entrades de la Viquipèdia relacionades amb 
el Museu de Lleida i les seves col·leccions.
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