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CONTEXT Un Museu d’Interès Nacional



La ciutat de Lleida conserva un patrimoni artístic i cultural molt ric i divers que destaca per la seva 
excepcionalitat arreu del territori. 

El conjunt patrimonial del Turó de la Seu Vella, el Museu de Lleida, el Museu Jaume Morera i el Centre 
d’Art “La Panera” conformen un teixit cultural que reforcen la capitalitat artística i cultural de la 

ciutat de Lleida.

Entre aquesta riquesa cultural, el Museu de Lleida sobresurt com un projecte cultural públic 
indispensable, obert a la participació institucional i al servei de tota la ciutadania i al territori de 

les terres de Ponent, com a espai de promoció i posada en valor del seu patrimoni. 

Pel seu valor històric i artístic, així com per la diversitat de les seves col·leccions, el Museu de Lleida 
es converteix en un equipament central per conèixer el paisatge cultural de les terres de Ponent, 

on s’incorporaran discursos d’història, societat i territori.
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El Museu de Lleida és un consorci públic creat el 1999
format per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de
Lleida, l’Ajuntament de Lleida, el Consell Comarcal del
Segrià i el Bisbat de Lleida.

L’edifici actual fou inaugurat el 30 de novembre de 2007
amb una sala d’exposicions permanent d’uns 2.400 m2,
que explica la història i l’art de les terres de Lleida i
Ponent des de la prehistòria fins al segle XVIII.

L’any 2016 va ser declarat Museu d’Interès Nacional, per
la significació especial que té per al patrimoni cultural
de Ponent i de Catalunya en general. Destaca també per
la importància i el valor de les seves col·leccions i l’interès
del projecte museístic.

El museu conserva una valuosa i variada col·lecció
d’objectes de tots els períodes, des de la prehistòria fins al
segle XXI. El seu fons està format fonamentalment per dues
grans col·leccions: una arqueològica, procedent de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs i hereva de l’antic Museu d’Antiguitats,
creat el 1868, i un llegat artístic, procedent de l’antic
Museu Diocesà de Lleida, fundat el 1893.
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EL MUSEU EN XIFRES
Visitants i usuaris 2019
Visitants i usos 22.588
Visites web 19.641
Xarxes socials 13.020

Col·lecció
Fons 32.000
Objectes exposats 1.000

Espais
Superfície total de l’edifici                 6.835 m2
Superfície exposició permanent          2.300 m2
Superfície exposicions temporals           400 m2
Altres espais públics 944 m2
Espais privats o de servei 2.700 m2

Recursos
Plantilla personal treballador 12
Pressupost 2021* 1.875.300 €

Lleida i demarcació
71%

resta Cat
21%

Estat espanyol
4%

Internacional
4%

Visitants i usos 
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* Des de 2016, el pressupost del Museu de Lleida 
ha doblat la seva dotació passant dels 912.000€ als actuals 



Des de l’onze de desembre de 2017, el Museu de Lleida ha patit un seguit de decisions
judicials que han afectat tant el discurs museològic com la formació històrica de les seves
col·leccions.

Amb la sentència ferma sobre les obres del monestir de Sixena emesa el gener de 2021 i,
sobretot, amb l’execució provisional decretada pel jutjat de Barbastre el desembre de 2020
segons la qual la propietat de les 111 peces en litigi corresponia al bisbat de Barbastro-
Monzón, el discurs de la part romànica, gòtica i barroca de la sala permanent s’ha vist
greument afectat.

Ja el 2016, es va començar a actuar en el marc del programa Compromís per l’Art i el
Patrimoni de Lleida, reforçant la política d’adquisicions amb diverses compres com la col·lecció
de ceràmica lleidatana del segle XVII i un primer dipòsit del MNAC de peces procedents de
la Diòcesi de Lleida, la seva declaració com a Museu d’interès nacional i l’increment del
pressupost ordinari amb un increment progressiu del 50%.

Sense perdre la missió de continuar en la defensa judicial dels postulats del Consorci del
Museu de Lleida, que suposarà arribar fins al recurs davant el Tribunal Suprem i si escau, a
instàncies internacionals, mantenint la unitat de col·lecció, el Museu de Lleida està treballant
en un Pla Estratègic 2021-2025, que es va començar a treballar el 2019 amb la voluntat
que el museu esdevingui una entitat de referència per a la presentació de la història i la
cultura de Lleida i de les terres de Ponent.
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PLA D’IMPULS 2021 El Museu de Lleida com a 
referent cultural per a Lleida i 
les terres de Ponent



Objectiu

Esdevenir una entitat de referència per a la presentació de la història i la cultura 
de Lleida i de les terres de Ponent

Amb
CONTEMPORANEÏTAT

A partir del nostre passat 
incorporarem una visió del 
present connectada amb la 

societat actual.

Amb
INTEGRACIÓ

Fomentem un museu 
obert i participatiu per 
a tothom, que integri 

discursos i veus diverses.

Amb
LIDERATGE

Volem ser capdavanters 
en la preservació i 

divulgació del 
coneixement i patrimoni 

cultural lleidatans.

Amb
IDENTITAT

Promovem la identitat i 
l’orgull de Ponent a 
partir de les seves 

arrels i la seva tradició.
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El Museu de Lleida és un projecte cultural públic obert a la
participació institucional i al servei de tota la ciutadania i al
territori de les terres de Ponent, com a espai de promoció i
posada en valor del seu patrimoni cultural.

La seva col·lecció és un instrument indispensable per
entendre la història i la cultura de la zona anomenada
Ponent i Franja, situada entre les actuals demarcacions de
Catalunya i Aragó. La influència mútua constant i la
fluctuació dels límits territorials permeten explicar unes
arrels culturals compartides d'un paisatge cultural ric i
divers.

La nostra finalitat última és esdevenir una eina per a la
comunitat que propiciï el seu retrobament amb el
patrimoni comú, i per tant, amb la seva identitat i
transformació històrica.
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El discurs del Museu de Lleida s’ha de reforçar per explicar la capital de Ponent, Lleida, així
com la seva influència al llarg de la història, en un territori ampli que irradia la frontera
administrativa del Principat, la Franja. Alhora, amb un discurs que va de la prehistòria fins a
l’actualitat, trobant els espais necessaris per poder explicar aquesta proposta.

Amb aquesta voluntat, s’ha treballat durant els últims temps el Pla d’Impuls del Museu de
Lleida, que forma part del Pla Estratègic 2021-2025 que es presentarà durant el 2021. El
Pla d’Impuls està format per 4 grans actuacions.
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Actuacions

1. Desplegament del discurs a partir dels elements patrimonials més rellevants del territori

2. Impuls a la política d’adquisicions iniciada pel Departament de Cultura i la Diputació de Lleida

3. Adscripció del fons de l’Arxiu Arqueològic de Lleida

4. Finalització de la remodelació de la sala permanent



1. DESPLEGAMENT DEL MUSEU DE LLEIDA

Amb la voluntat d’ampliar el relat del Museu de
Lleida i que aquest articuli la proposta de visita al
patrimoni cultural de les terres de Lleida, es
començarà a treballar en el desplegament del
discurs del Museu en un seguit d’elements
patrimonials que expliquin moments rellevants de la
història de Catalunya, des de la prehistòria fins la
contemporaneïtat:

Centre d’Interpretació de les Pintures
Rupestres de la Roca dels Moros del
Cogul Fortalesa dels Vilars d’Arbeca
Jaciment de Gebut de Soses Jaciment
del Molí de l’Espígol de Tornabous Vil·la
romana del Romeral a Albesa Poblat
d’El Bovalar de Seròs Canals de
Pinyana i d’Urgell Paisatges i
construccions de la pedra seca Convent
de Sant Bartomeu de Bellpuig
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2. IMPULS A LA POLÍTICA D’ADQUISICIONS

Des del Consorci del Museu de Lleida es vol fer una
aposta clara per implementar la política
d’adquisicions que ha d’enriquir la col·lecció del
Museu i explicar el relat patrimonial històric i artístic
de Ponent i la Franja.

Unes adquisicions d'envergadura que compten amb
l’aportació de recursos per part de les administracions
consorciades, sobretot de la Generalitat de Catalunya i
de la Diputació de Lleida, però també amb el
mecenatge privat (casos Tatxo Benet i Antoni Gelonch),
que ha d’enriquir la col·lecció.

En aquest Pla d’Impuls destaquen dos dipòsits molt
rellevants: un procedent del Museu Nacional d’Art de
Catalunya (MNAC) i un altre procedent del Museu del
Disseny de Barcelona.
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2. IMPULS A LA POLÍTICA D’ADQUISICIONS

Setge i presa d’Alguaire pel Marqués de Leganés
Anònim. 23 de novembre 1646. Adquirida pel Museu de
Lleida. Es presentarà pròximament en el marc de
l’exposició “Les guerres a Catalunya entre 1635 i 1714”.

Sant Antoni abat
Mestre d’Albesa. 2a meitat
s. XIV. Adquirida pel
Departament de Cultura 13

Des del 2016, en el marc de la
Col·lecció Nacional de Catalunya, el
Departament de Cultura ha adquirit
26 peces que s’han dipositat en el
Museu de Lleida, per un valor de
169.751 €. La Diputació de Lleida,
en el seu compromís en la política
d’adquisicions, ha adquirit 8 peces
per un valor de 33.680 €



2. IMPULS A LA POLÍTICA D’ADQUISICIONS

Dipòsit del MNAC
Un dels eixos principals de treball del Museu Nacional
de Catalunya (MNAC) és el desplegament de la
col·lecció nacional a través dels museus del territori,
que expliquin un relat determinat d’una zona o d’una
temàtica determinada, que ajudin a construir la història
de Catalunya.

El 2017 ja es va iniciar aquesta col·laboració amb el
dipòsit permanent de 7 grans obres. Un dipòsit que
s’amplia ara amb 7 noves peces de primer nivell del
romànic i del gòtic lleidatà, peces originàries del
territori que explica el Museu de Lleida: Ponent i la
Franja.

1. Frontal d'altar de Rigatell
Anònim. 2a meitat s. XIII. Santuari de la Mare de Déu de Rigatell (Areny de
Noguera, Alta Ribagorça).
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2. IMPULS A LA POLÍTICA D’ADQUISICIONS

2. Frontal d‘altar de Sant Climent
Anònim. 2a meitat s. XIII. Estet (Ribagorça)

3. Frontal d'altar dels Apòstols
Anònim. Segle XIII. Estet (Ribagorça)
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2. IMPULS A LA POLÍTICA D’ADQUISICIONS

4. Sant Nicolau bisbe
Anònim. Mitjan s. XV
Bellpuig (Urgell)

5. Calvari
Jaume Ferrer. Ca. 1450-1455. Antic
retaule major de l’església de Peralta
de la Sal (Llitera)

6. Dormició de la Mare de Déu
Pere Garcia de Benavarri. Ca. 1450-
1455. Antic retaule major de l’església
de Peralta de la Sal (Llitera)
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2. IMPULS A LA POLÍTICA D’ADQUISICIONS

7. Sant Joan Baptista, Sant Fabià i Sant Sebastià
Miguel Ximénez, 1494. Monestir de Santa Maria de Sixena (Monegres)
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2. IMPULS A LA POLÍTICA D’ADQUISICIONS

Dipòsit del Museu del Disseny
El segon gran dipòsit de llarga durada és el procedent
del Museu del Disseny de Barcelona, amb la
incorporació de 13 peces de ceràmica dels segles XIV
i XV provinents dels tallers valencians de Manises.
Una col·lecció que amplia i enriqueix la col·lecció de
ceràmica del Museu, una de les institucions museístiques
amb una gran col·lecció d’arts decoratives a Catalunya.

Aquesta adquisició se suma a l’adquisició d’un conjunt
de 24 peces de pisa lleidatana del segle XVII,
adquirides el 2017 pel Departament de Cultura.
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2. IMPULS A LA POLÍTICA D’ADQUISICIONS

Ceràmiques 
de reflex daurat
Segle XV



2. IMPULS A LA POLÍTICA D’ADQUISICIONS

Rajoles 
decorades en blau

Segle XV
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Sempre amb l’objectiu de fer que el Museu de Lleida
sigui el referent nacional de les col·leccions patrimonials
procedents de Lleida, Ponent i Franja, en el marc
d’aquest Pla d’Impuls, es comença a treballar en una
ampliació del discurs i de col·lecció vinculada a les
peces que es conserven a l’Arxiu Arqueològic
Municipal de Lleida.

Unes restes arqueològiques procedents de les principals
excavacions que s’han fet en les darreres dècades a la
ciutat de Lleida i que abasta des de l’època romana
fins a la moderna. Un material arqueològic que posa en
valor l’herència històrica de la ciutat.

3. ADSCRIPCIÓ DEL FONS DE L’ARXIU 
ARQUEOLÒGIC DE LLEIDA
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L’1 de febrer de 2021 van començar les obres de
remodelació de les sales d’exposició permanent
dedicades a la baixa edat mitjana. Les sales abasten
una superfície de 220m2 i comprèn l’àrea que explica la
segona meitat del segle XIV fins a la de finals del segle
XV. Des dels retaules de pedra de l’Escola de Lleida fins
a la Lleida del Renaixement.

L’obra compta amb un pressupost de 208.000 € i està
cofinançada pel Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i el Museu de Lleida.

Aquesta actuació dona continuïtat al procés de reforma
començat fa uns anys amb la voluntat de fer evolucionar
el discurs museogràfic i donar una narració més històrica.

4. REMODELACIÓ DE L’EXPOSICIÓ PERMANENT
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Les noves sales oferiran una lectura més reposada de
l’exposició i del discurs, al qual s’incorporen els conceptes
d’història, societat i territori.

Una vegada reformat els nous espais, que està previst
que finalitzin a final del mes d’abril del 2021,
s'incorporaran objectes nous procedents de dipòsits del
MNAC, del Museu del Disseny de Barcelona, del Fons
Arqueològic de la Paeria i de fons propis. Destaca la
incorporació del retaule de Capella (Ribagorça), dipòsit
de llarga durada del Tatxo Benet.

Amb aquesta nova remodelació, el Consorci treballa per
crear un veritable museu del segle XXI, més visible i
accessible, tal i com es recull en el Pla de Museus 2030,
aprovat pel Govern l’octubre de 2020.

4. REMODELACIÓ DE L’EXPOSICIÓ PERMANENT
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4. REMODELACIÓ DE L’EXPOSICIÓ PERMANENT
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