
 

 

Nit i Dia Internacional dels Museus 2022 al Museu de Lleida 

Un any més, el Museu de Lleida participa en la Nit i el Dia Internacional dels Museus 
(DIM2022) oferint un seguit d’activitats, enguany relacionades amb el lema proposat pel 
Comitè Internacional dels Museus (ICOM), “El poder dels museus”: exposicions temporals, 
portes obertes, visites dinamitzades i algunes accions que s’allargaran en el temps unes 
quantes setmanes. 

 

Nit dels Museus 

La Nit dels Museus tindrà lloc el dissabte 14 de maig, i recupera el seu horari habitual, de 20.00 h a 00.00 h, 
després d’un 2021 en què es va haver d’adaptar l’horari a les restriccions per la Covid-19. Durant aquestes hores, hi 
haurà portes obertes tant a l’exposició permanent com a les tres mostres temporals que hi ha al museu. A la sala 
d’exposicions temporals es podrà visitar “Imago Urbis. La Lleida del segle XVI”, un recorregut per la ciutat durant 
aquest segle, a través d’una exquisida tria d’objectes que palesen que Lleida va esdevenir una ciutat viva i 
esplendorosa. Al cor de l’església hi ha la mostra “Els amors dels déus”, una selecció de gravats del fons Gelonch 
Viladegut, que ens parlen de les aventures amoroses dels déus de la mitologia clàssica. I per últim, a l’Espai 0, s’hi 
exposa l’última incorporació als fons del museu: la taula gòtica de la Mare de Déu amb el Nen i santa Anna, 
dipositada recentment al museu pel seu propietari, Joan- Artur Roura i Comas. 

A més, durant la Nit, es faran visites dinamitzades a “Imago Urbis ” a càrrec d’Antoon van den Wijngaerde, un 
dibuixant flamenc que va rebre l’encàrrec del rei d’elaborar una sèrie de vistes de les ciutats més notables de la 
Península, entre elles, Lleida. El paper de Wijngaerde serà interpretat per l’actor lleidatà Oriol Vázquez, 
protagonista, també, de la càpsula d’Indíbil produïda pel museu, que forma part de la sèrie ’10 minuts d’història’. 
Wijngaerde estarà acompanyat d’una ajudant, intèrpret de la llengua de signes, que serà Laura Carretero. Les 
visites es faran a les 20.30 h, a les 21.30 h, a les 22.30 h i a les 23.30 h. 

 

Dia Internacional dels Museus 

El lema d’enguany, “El poder dels museus”, fa referència al poder que poden tenir els museus per transformar el 
món que ens rodeja i bascula sobre tres eixos: el poder de la sostenibilitat, el poder de la innovació en la 
digitalització i l’accessibilitat, i el poder de la construcció de la comunitat a través de l’educació, uns eixos en els 
quals, el Museu de Lleida, ja fa temps que hi treballa. 

Pel que fa a la sostenibilitat, s’han implementat canvis en la il·luminació, que han reduït la despesa i han 
potenciat la durabilitat, tot respectant la conservació preventiva de les obres. D’altra banda, hi ha en marxa el 
projecte d’instal·lació de plaques solars a la coberta de l’edifici principal del museu, que no només reduirà la 
despesa, sinó que és una aposta clara per les energies netes. 



 

 

Respecte a la innovació en la digitalització i l’accessibilitat, ja fa temps que es treballa en adaptar els espais 
expositius i dotar-los de més accessibilitat, tant pel que fa a la il·luminació, com als textos i altres elements, que 
busquen arribar a tothom i, sobretot, a les persones amb dificultats de comunicació. La reforma de les sales del 
gòtic, duta a terme ara fa un any, va ser el començament. Però també s’ha actuat en altres indrets del museu, 
com l’església, que acull les obres barroques, i on s’han adaptat alguns espais que estaven desaprofitats, com 
l’entrada original a aquesta església, i s’han afegit textos per fer l’espai més accessible i entenedor. A més, moltes 
de les activitats del museu ja fa temps que compten amb intèrpret de llengua de signes. 

I en l’àmbit educatiu, s’està assolint una gran resposta per part d’escoles i instituts a l’hora de participar en les 
diferents activitats proposades pel museu, adaptades a tots els nivells escolars. 

El Museu de Lleida, com és habitual, farà jornada de portes obertes el dimecres 18 de maig, Dia Internacional dels 
Museus. 

 

Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran 

El Museu de Lleida participa en l’acció participativa proposada per la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i 
Aran, que consistirà en demanar l’opinió dels visitants, sobre la qüestió “Com t’agradaria que fos el museu?”. La 
participació podrà ser física als propis museus, com digital, i té l’objectiu de recollir l’opinió i els suggeriments del 
públic. Aquesta acció participativa començarà la Nit dels Museus i s’allargarà fins a la tardor. Un cop finalitzada, 
s’extrauran les opinions dels visitants que hagin participat. L’objectiu és poder engegar accions concretes i 
projectes en funció de les diferents propostes recollides per tal de millorar l’accessibilitat i la inclusió als 
equipaments. 

 

 


