Visitants 2018
Un total de 22.906 visitants van gaudir al 2018 de les col·leccions i exposicions temporals del
Museu de Lleida, 986 menys que l’any 2017, en què el nombre de visitants va ser de 23.892.
L’exposició temporal més visitada va ser Presos polítics a l’Espanya contemporània, amb un
total de 7.153 visitants.
Pel que fa a les procedències dels visitants, un 71% ho fa des de Lleida i demarcació; un 21%
de la resta de Catalunya; un 4% de l’estat espanyol i un altre 4% de la resta del món. Dels
visitants catalans destaquen els que venen de Barcelona i demarcació. Pel que fa als que
arriben al museu des de l’estat espanyol, ho fan sobretot, des de la Comunitat de Madrid,
seguits en aquest ordre per País Valencià, País Basc i Aragó. I entre els visitants que arriben
de la resta del món destaquen els que ho fan des de França.
Les visites a la web (visitants virtuals) van ser 23.550 i els seguidors en xarxes socials superen
els 13.000 (13.020 a 31 de desembre de 2018).
El recompte de visitants del Museu de Lleida es fa seguint el model elaborat per l’Observatori
de Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya (OPPCC), que permet mesurar de manera
homogènia les dades de freqüentació dels equipaments patrimonials de Catalunya.

Nombre de visitants en l’exercici discriminant el tipus d’entrada:
Visitants segons tipus d'entrada

Persona física que accedeix al recinte de l'equipament per fer ús de la seva oferta, ja
sigui de les exposicions (tant les de producció pròpia com aliena) i/o les activitats pròpies (organitzades per l'equipament) i/o els serveis
museístics (arxiu, biblioteca, magatzem, etc.)

Tipus d'entrada
General Individual Accés al centre amb tarifa de pagament sense reduccions ni
descomptes.

Reduïda individual Accés al centre amb qualsevol tarifa de descompte.

Nombre
visitants

Nombre
grups

653
1.043

Gratuïta individual Accés al centre gratuïtament per concórrer alguna característica
en el visitant (p.ex. nens, aturats). Si el museu és gratuït, els visitants individuals s'inclouran
en aquesta categoria.

Reduïda grup escolar Accés de pagament amb descompte per grups vinculats a
l’ensenyament (s’inclou batxillerat).

Gratuïta grup escolar Accés gratuït al museu per a grups escolars. Si el museu és
gratuït, els visitants en grup escolar s'inclouran en aquesta categoria. (s’inclou batxillerat).

Reduïda grup no escolar Accés de pagament amb descompte per grups no
vinculats a l’ensenyament.

9.023
119

10

5.216

144

462

19

Gratuïta grup no escolar Accés gratuït al museu per a grups no escolars. Si el

563

museu és gratuït, els visitants en grup no escolar s'inclouran en aquesta categoria.

Accés Universal Accés al centre gratuïtament quan no s’apliquen les tarifes de

2.660

pagament en dies assenyalats (també els dies de portes obertes setmanals o mensuals)

Persones que fan ús de serveis museístics

12

Arxiu, biblioteca, magatzem,

350

etc. (només visitants presencials)

Total

20.089

185

Esdeveniments i exposicions temporals amb el nombre de visitants amb accés universal:
Visitants amb accés universal Accés al centre gratuïtament quan no s’apliquen les tarifes de pagament en dies
assenyalats (també els dies de portes obertes setmanals o mensuals)

Esdeveniment

Nombre visitants
1.416

Nit dels Museus

40

Dia Internacional dels Museus

0

Jornades Europees del Patrimoni
Dia de gratuïtat mensual o setmanal

639

Festa Major Local

432

Altres

133

Total

2.660

Exposicions amb el nombre d’usos:
Usos per exposició permanent. Nombre total de visites a les exposicions així considerades per l’equip director. En els
jaciments i monuments, les pròpies restes arqueològiques o la pròpia obra arquitectònica es consideraran l’exposició permanent a
efectes de comptar els usos.

Títol exposició

Nombre usos

Entrada exposició permanent

10.969

Usos exposició temporal

No s’inclouen: 1) Mostres: exposicions situades en un lloc de pas sense control d’accés. 2)
Exposicions itinerants promogudes pel centre: exposicions organitzades pel centre que circulen per altres centres del territori.

Títol exposició

Data
inici

Data
final

(ddmm-aa)

(ddmm-aa)

Dies
oberta

Tipus de producció

Pròpia
Exposició presos polítics

7-3-18

Agramunthophitecus.
Guinovart, matèria i
litúrgia
La mediterrània al segle
XX

9-5-18

22-418
22-718

41

69
26-918

9-1218

75

Aliena

Núm.
usos

Coproduïda
1

1

7153

1258
1

359

Usos per activitats i per serveis museístics: cadascuna de les utilitzacions a les activitats i
als serveis museístics dutes a terme pels visitants durant la seva estada a l'equipament.
Usos per activitats pròpies (Suma de totes les participacions dels visitants en les activitats organitzades pel propi
equipament)

N activitats

N sessions

Total usos

(nombre d'activitats
organitzades pel propi
equipament)

(nombre de vegades que es
repeteix una mateixa activitat
organitzada pel propi
equipament)

(nombre de participacions dels
visitants a activitats
organitzades pel propi
equipament)

26

211

5.377

12

12

1.310

1

1

14

9

60

1.423

48

284

8.124

Activitats per a públic
escolar
Activitats per a públic
especialitzat
Activitats per a públic
familiar
Activitats per a públic
general
Total

Usos per activitats alienes (Suma de totes les participacions en les activitats promogudes per altres
organitzacions i que es porten a terme a les instal·lacions de l'equipament, mitjançant cessió o lloguer)

N activitats

N sessions

Total usos

(nombre d'activitats
organitzades per altres
organitzacions)

(nombre de vegades que es
repeteix una mateixa activitat
organitzada per altres
organitzacions)

(N total de participacions dels
visitants a activitats
promogudes per organitzacions
per altres organitzacions)

10

14

1.341

1

1

30

11

15

1.371

Cessió Ús gratuït d’un espai de les
instal·lacions per part d’una entitat o
organització diferent a la que gestiona i
dirigeix el museu

Lloguer Ús de pagament d’un espai
de les instal·lacions per part d'una
entitat o organització diferent a la que
gestiona i dirigeix el museu

Total

