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1- PREÀMBUL

Observada d’una manera global, l’activitat del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, durant
l’exercici de l’any 2018, mostra clarament l’aplicació de noves línies estratègiques marcades pel nou
pla director.
Durant l’any 2018 han visitat el museu un total de 7.205 persones, comptant els visitants a
l’exposició permanent, a les exposicions temporals i els usuaris de les diferents activitats. El museu
ha ofert als visitants set dies de portes obertes, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, el
mes de maig (tres dies), la Festa Major de Solsona, el mes de setembre (dos dies) i durant les
Jornades Europees de Patrimoni, el mes d’octubre (dos dies). S’han efectuat, també, visites guiades
o comentades, i s’han atès diverses peticions d’informació sobre objectes del museu.
Com cada any han ingressat diverses publicacions procedents de l’intercanvi amb altres
institucions o bé per adquisició, i han ingressat 185 objectes patrimonials. S’ha continuat duent a
terme la revisió i informatització de la documentació dels objectes d’època prehistòrica,
protohistòrica, antiga, medieval i dels objectes d’art i etnografia del museu. El dipòsit d’objectes
d’època medieval ha provocat l’ampliació de la redacció de textos, per part de diversos
investigadors, per a la propera reedició del catàleg del romànic i gòtic del museu.
Han continuat, com cada any, les tasques de conservació preventiva i protecció dels objectes
(controls climàtics, revisions de seguretat, etc.) així com l’estabilització d’alguns dels objectes de
reserva i exposició permanent.
Hem donat resposta a totes les peticions de préstec temporal d’objectes del museu. Hem fet el
disseny i muntatge de dues exposicions temporals, de producció pròpia, i n’hem acollit tres més, de
producció externa.
Hem realitzat el cicle de conferències Divendres de Pensament així com altres xerrades de
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temàtica relacionada amb el patrimoni.
Diverses entitats solsonines han col·laborat amb el museu o han utilitzat les seves sales per
acollir-hi les seves activitats (Centre d’Estudis Lacetans, Escola Municipal de Música de Solsona, ...).
A més de les activitats que li són pròpies, el museu, com tota altra institució, necessita dotar-se
de productes i d’equipaments per al correcte desenvolupament de les seves tasques i aquests
elements cal renovar-los o incrementar-los periòdicament. En el context de les dues exposicions
temporals de producció pròpia s’ha adquirit nou material de suport expositiu. Enguany hem
instal·lat dues portes automàtiques a les sales de Rus i Pedret per tal de minvar el corrent d’aire i
així evitar nous problemes de conservació a les sales de pintura mural i hem adquirit mobiliari per a
la nova aula educativa.
Finalment, com en qualsevol altra institució, el fet de servir-nos d’uns edificis i d’unes
instal·lacions, comporta efectuar el manteniment i les millores necessàries en tots aquests béns
immobiliaris i, a la vegada, adquirir diversos productes fungibles per al funcionament diari.
Per al correcte funcionament del dia a dia del museu, hem adquirit diversos materials fungibles.
Hem anat fent trasllats d’objectes (per recerca, exposicions temporals, reubicació, etc.) i s’ha
efectuat setmanalment la neteja dels espais del museu. Hem fet el manteniment, les revisions i les
reparacions de tots els sistemes de protecció contra robatori i incendis, així com el manteniment i
les revisions

periòdiques dels aparells elevadors, de la instal·lació elèctrica i els sistemes

d’il·luminació, de la xarxa informàtica i altres aparells del museu, així com les reparacions
indispensables pel correcte funcionament del museu.
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2- FUNCIONAMENT
Adquisicions-inversió:
•

Instal·lació de dues portes automàtiques a l’entrada de la Sala de Sant Vicenç de Rus i a la
sortida de la sala de Sant Quirze de Pedret. Amb aquests tancaments hom pretén, d’una
banda, minvar el corrent d’aire que provoca problemes de conservació a les pintures murals
exposades i, d’una altra, aconseguir estabilitzar la temperatura i la humitat d’ambdues sales.

•

Construcció de nous suports expositius per a la indumentària, però polivalents i adaptables
a altres tipus d’objectes. Es tracta de marcs de ferro amb peu i un tancament amb metacrilat
que permet una visió a 180 º de l’objecte exposat amb una proximitat màxima.

•

Compra de mobiliari (taules) per la nova aula educativa.

Administració:
•

Per al correcte funcionament del dia a dia del museu hem adquirit diversos articles i
complements d’oficina (material fungible), i altre material fungible divers.
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•

Hem dut a terme la comptabilitat del museu mitjançant programa informàtic i actualització
setmanal.

Subministrament:
•

Càrrega de gasoli per a la calefacció del museu.

•

Diagnosi energètica elèctrica de les sales del museu.

Sistemes de seguretat:
•

Revisions periòdiques prescrites per la normativa als sistemes de protecció contra robatori i
incendi.

•

Actualització del servei de manteniment de protecció contra incendis per adaptació a la nova
normativa. Revisió de sirenes, elements de senyalització i revisions trimestrals de detecció i
extinció.

Manteniment ordinari:
•

Manteniment regular de recanvi de bombetes (mitjançant la tecnologia LED, de baix voltatge
i ecològic), i reparació d’avaries de tot el sistema d’il·luminació de les sales.

•

Manteniment, inspecció periòdica reglamentària i reparacions dels aparells de mobilitat
vertical del museu (ascensor-muntacàrregues).

•

Manteniment i reparacions de la xarxa informàtica i altres aparells.

•

Trasllats d’objectes per exposicions, reubicació, etc.

•

Neteja setmanal dels diferents espais del museu. Neteja de les vidrieres del sobreclaustre i
dels vidres de la Sala del Campanar

•

Treballs de pintura a les sales d’exposicions temporals derivades del muntatge i
desmuntatge de les exposicions ofertes.

•

Controls climàtics corresponents a la sala on hi ha dipositada la Col·lecció Etnogràfica del
Solsonès i reparació del deshumidificador que hi ha instal·lat.
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Recursos humans:
•

Hem realitzat reunions de treball periòdiques.

•

Enviament regular d’un butlletí informatiu a tot el personal vinculat amb el museu per tal
que tothom estigui al corrent de les accions que es porten a terme.

•

Control de gestió horària mitjançant el programari proporcionat per l’Ajuntament de
Solsona. Aquest sistema està a disposició tant del personal fix com del personal eventual
vinculat al museu.

3- ACTIVITATS MUSEÍSTIQUES
3.1 - COL·LECCIONS
Considerem en aquest apartat totes aquelles funcions o activitats específiques que són
pròpies i ha de dur a terme tota institució museística. Són activitats que fan referència al patrimoni
cultural i consisteixen en la seva:
•

Adquisició i protecció

•

Catalogació i investigació

•

Conservació i restauració

•

Difusió o divulgació públiques mitjançant exposicions, publicacions, conferències, visites

guiades, o també préstecs d’objectes a altres institucions museístiques o de caire cultural.
3.1.1- Entrades i sortides

•

Han ingressat al museu, en concepte de dipòsit, procedents de la parròquia de Sant Climenç
de la Selva (Navès, el Solsonès), un vel de creu i dues bosses per a sants olis. MDCS: 9227,
9333 i 9334.
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•

Ha ingressat al museu, en concepte de dipòsit, procedent de l’Església de Sant Martí de
Tentellatge (parròquia de Sant Feliu de Lluelles, Navès, el Solsonès), una pica beneitera.
MDCS 9230.

•

Ha ingressat al museu, en concepte de dipòsit, un fragment de retaule procedent de la
parròquia de Sant Feliu de Lluelles, Navès (el Solsonès). MDCS 9232.

•

Han ingressat al museu, en concepte de dipòsit, tres
lipsanoteques i 96 monedes procedents de la parròquia de
Sant Martí de la Nou (La Nou, el Berguedà). MDCS 9233,
9234, 9235, 9236-9332.

•

Han ingressat al museu, en concepte de dipòsit, un salpasser, una bacina de la marededéu
del Roser, dos calzes, dues patenes, una creu processional, un copó-pixis, dues crismeres, un
estoig de fusta per a crismeres i dues culleretes, procedents de l’església de Sant Just
d’Ardèvol (parròquia de Santa Maria de Su, Riner, el Solsonès). MDCS: 9529 a 9541.

•

Han ingressat al museu, en concepte de dipòsit, tres canelobres de peu, procedents de la
parròquia de Sant Jordi (Cercs, el Berguedà). MDCS 9526 al 9528.

•

Han ingressat al museu, en concepte de donació, diversos objectes d’indumentària personal
del segle XX, donats per Maria Teresa Rúbies i Figuerol. MDCS 9442-9508.

•

Renovació del dipòsit del vas Campaniforme de Sidamon (MDCS 1729) amb el Museu de
Lleida.

•

Renovació del comodat amb el Museu d’Arqueologia de Catalunya dels objectes MDCS 1806,
3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262.

•

Renovació del comodat amb el Museu d’Història de Catalunya dels objectes MDCS 1638,
1640, 1641, 1758, 1939, 1943, 3530, 3538, 3656, 6594, 7627, 7628, 7629, 7639, 7645, 7646,
8751, 8752, 8753.
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•

Han ingressat a la biblioteca del museu diverses publicacions de temàtica variada (catàlegs,
art, prehistòria, etnologia, etc...), procedents de l’intercanvi de publicacions amb altres
institucions museístiques i institucions de caràcter cultural.

3.1.2- Documentació

•

Inventari i catalogació de part dels objectes patrimonials relacionats en l’apartat entrades.

•

Inventari, catalogació i informatització de part del fons d’arqueologia i art del museu. Els
treballs inclouen la digitalització de fitxes antigues, la revisió i modificació d’altres i la
documentació de materials arqueològics dipositats al magatzem del museu.

•

Actualització de totes les fitxes dels objectes de romànic i gòtic que s’incorporaran en la nova
edició del catàleg d’aquests períodes.

•

Documentació del jaciment iber, romà i medieval del Camp dels Moros de la Codina (Pinell,
el Solsonès). Aquesta documentació és una col·laboració de la Xarxa de Museus de les Terres
de Lleida i Aran que ha aportat un documentalista per dur a terme la tasca.

•

Actualització del fons bibliogràfic de la biblioteca del museu.

3.1.3- Recerca

•

Revisió dels articles dels objectes d’època gòtica. La revisió ha comportat aplicar correccions,
complementar alguns dels articles, fer recerca per tal de comprovar les afirmacions d’alguns
dels autors i refer totes les fitxes tècniques segons els criteris documentals del museu. Hem
establert els criteris de correcció i hem enviat els textos a correcció ortogràfica, gramatical i
d’estil. Finalment hem introduït alguns objectes dipositats el darrer any a catàleg a causa de
la seva importància quant a objectes artístics i històrics. A finals de l’exercici 2018 la part
d’art gòtic es dona per acabada i s’inicia la
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revisió i correcció de tota la part d’art romànic.
•

Selecció, classificació i estudi dels materials arqueològics, existents al museu, per tal de
poder confeccionar, en un exercici pròxim, un catàleg sobre aquest fons. Tasques de
reintegració i conservació d’aquests objectes per a poder ser degudament estudiats. La
revisió de materials arqueològics permet la revisió i modificació de fitxes així com la seva
digitalització. Enguany hem revisat de forma exhaustiva els materials de la vitrina núm. 9 de
la reserva i l’estudi de conservació dels materials que conté ha permès fixar prioritats quant
a intervencions de restauració-conservació sobre els mateixos.

•

Seguint l’encàrrec de la Direcció General de Patrimoni Cultural i del Servei de Museus de la
Generalitat de Catalunya, hem fet el seguiment per al tancament del Pla d’Accions del Pla
Estratègic del Museu D. i C. de Solsona.

•

Consulta de materials: hem facilitat l’accés de diversos investigadors/es per tal de realitzar
estudis sobre els objectes del fons del museu.

3.1.4- Conservació i restauració

•

Controls climàtics, mitjançant aparells termohigrògrafs, a diferents punts del museu i també
a les sales de reserva de la Col·lecció Etnogràfica del Solsonès (Casal de Cultura i Joventut de
Solsona), per tal de conèixer les variables de temperatura i humitat relativa en aquests espais
i així poder modificar-los en cas que no siguin les adequades per a la correcta conservació
dels objectes custodiats

•

Vetlla per la conservació preventiva de les obres exposades i les conservades a la reserva.
Puntualment s’han fet actuacions de neteja, restauració i conservació.
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•

Intervenció de consolidació a
les pintures murals de Sant
Quirze de Pedret (Cercs, el
Berguedà).

Concretament

s’ha actuat a la part frontal de
l’arc triomfal de l’absis i als
dos laterals a causa de
diversos aixecaments en la
capa

pictòrica.

Aquesta

intervenció s’ha efectuat en
col·laboració amb el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.
http://museusolsona.cat/tasques-conservacio-pintures-murals-sant-quirze-pedret-cercsbergueda-que-troben-museu-d-c-solsona/.
•

En motiu de l’exposició “Alba. Més de 400 anys d’indumentària litúrgica a l’Església de
Solsona” hem restaurat alguns objectes del fons d’indumentària. La restauració ha anat a
càrrec del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. Concretament s’han restaurat
una casulla (MDCS 466), uns guants (MDCS 387-388), un vel humeral (MDCS 463) i una mitra
(MDCS 497). A banda hem fet tasques de neteja i consolidació d’altres induments i les
tasques han estat realitzades en el propi museu.

•

Revisió dels materials arqueològics de la vitrina número 9 de la
reserva i s’ha avaluat el seu estat de conservació.

L’informe

resultant ha permès indicar aquells objectes que necessiten una
intervenció i el seu grau d’urgència.
•

Actuació sobre 28 objectes arqueològics realitzant accions de
dessalatge, neteja, reintegració i muntatge.
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•

Sobre les col·leccions del fons d’art, hem consolidat diversos objectes i hem dut a terme la
fixació i reintegració policromàtica de diverses obres de les sales d’exposició permanent.

•

Valoració sobre l’estat de conservació de les obres realitzades en sal, de la col·lecció de Mn.
Joan Riba, que el museu té dipositades a l’Ajuntament de Cardona i que es troben ubicades
en l’espai de la Muntanya de Sal. L’anàlisi de l’espai de dipòsit així com de l’estat de
conservació de cadascuna de les obres ha donat lloc a un informe.

3.1.5- Préstecs:

•

Per a la seva restitució al culte hem efectuat aquests préstecs temporals: braç reliquiari de
St. Blai (MDCS 34); la imatge de la Mare de Déu de Sa Vila (MDCS 4026); l’estoig amb calze,
patena i pàl·lia del Santuari de Sa Vila (MDCS 8992, 8993, 8994 i 8995); calze, patena i pàl·lia
per a la celebració de la missa del 425è aniversari del bisbat (MDCS 8728, 8729, 8730).

•

Cessió de diversos objectes de l’ofici d’espardenyer per al muntatge del pessebre vivent de
la Fundació Privada Hospital Pere Màrtir Colomés: clourador (MDCS 21510), mesura (MDCS
20491), pala (MDCS 20488) i punxó (MDCS 20487).

•

Per a l’exposició temporal Se’n parlave i n’hi havie. Bruixeria a les Terres de Ponent i Pirineu.
cessió a la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran (mitjançant préstec amb el Museu
de Lleida) una destral de pedra polida (MDCS 2661).

•

Per a l’exposició “La font. L’abans i el després” cessió d’una escudella procedent del jaciment
arqueològic de Cal Morató.

•

Préstec de suports expositius al Consell Comarcal del Solsonès per a la “Mostra d’Art Jove
del Solsonès” .
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3.2- EXPOSICIONS TEMPORALS.

•

El Romànic Viu: des de desembre de 2017 fins a febrer de 2018 el museu va acollir aquesta
mostra externa de diverses obres del romànic fetes per Laura Alberich, artista especialitzada
en recreació de pintura medieval. L’exposició incloïa la reproducció i la interpretació
d’algunes obres del museu.

•

Vestir la moda. Modes de vestir a les Terres de Lleida (segles XVIII-XIX): des de desembre
de 2017 i fins a març de 2018 el museu va acollir aquesta producció de la Xarxa de Museus
de les Terres de Lleida i Aran. Una exposició itinerant que donava a conèixer diferents peces
d’indumentària mostrant a través d’elles el procés de canvi social i econòmic a les Terres de
Lleida durant els segles XVIII i XIX. Al seu pas per Solsona l’exposició va incorporar alguns
objectes de la Col·lecció Etnogràfica del Solsonès i es va iniciar una col·laboració amb la
biblioteca Carles Morató de Solsona creant una àrea de consulta temporal de bibliografia
especialitzada.

•

Breu història d’una vida
exemplar: Rafel Lasala i
Locela
aquesta

(1716-1792):
exposició

de

producció pròpia es va
inaugurar el 26 de març
de 2018. Fou una mostra
que pretenia donar a
conèixer el bisbe il·lustrat que construí el Palau Episcopal de Solsona i l’edifici diocesà en
molts àmbits. L’any 2016, amb motiu del tricentenari del naixement del bisbe Lasala, la
diòcesi de Solsona inicià el projecte de l’edició de la seva biografia, un manuscrit obra de
Mn. Costa i Bafarull, format en l’escola il·lustrada del prelat i deixeble seu. El text original
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s’exposà. Aquest motiu portà el museu a reviure la memòria de Rafel Lasala i Locela.
L’exposició feia un recorregut pels trets més característics del personatge de forma molt
amena: combinant textos, imatges, algunes obres i un petit espai central on aprofundir en
la seva persona i obra. La mostra es clausurà el 15 d’agost. http://museusolsona.cat/breuhistoria-duna-vida-exemplar-rafel-lasala-locela-1716-1792/.
•

Se’n parlave i n’hi havie. Bruixeria a les Terres de Ponent i Pirineu: el divendres 11 de maig
es va inaugurar l’exposició “Se’n parlave… i
n’hi havie. Bruixeria a les Terres de Ponent i
Pirineu”, una mostra que il·lustra els
resultats de la recerca sobre la bruixeria que
s’ha dut a terme entre el 2015 i el 2017.
L’exposició combina els dos vessants que ha
abordat la investigació: la històrica i
l’etnològica. Així per exemple, s’hi poden
escoltar diferents àudios, entre ells els de persones que han viscut el fenomen de la bruixeria
en primera persona. També es poden trobar objectes que s’han utilitzat per protegir-se’n,
com ara cremalls i amulets, entre altres. També s’hi mostren documents històrics i material
que il·lustra les diferents conclusions a les qual ha arribat la investigació. Durant els anys
2018 i 2019, l’exposició “Se’n parlave i n’hi havie” recorrerà els museus de la Xarxa de
Museus de les Terres de Lleida i Aran. http://museusolsona.cat/inauguracio-sen-parlavenhi-havie-bruixeria-terres-ponent-pirineu/

•

Alba. Més de 400 anys d’indumentària litúrgica a l’Església de Solsona. Aquesta exposició,
de producció pròpia, dona visibilitat al fons d’indumentària a la reserva que conserva el
Museu de Solsona així com els fons que custodien algunes parròquies del bisbat. Més de 400
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anys d’història reflectits en els fils i brodats de
casulles, guants, capes i altres induments que
mostren un ric patrimoni amb un missatge litúrgic
inherent que, en aquesta exposició, es mostra a
través d’un muntatge expositiu que combina a la
perfecció

conceptualització

i

didàctica.

Un

muntatge que posa en evidència la coordinació
entre els diferents equips de comissariat i disseny.
El títol és també un gest cap a tot aquest món
simbòlic: “Alba” és el nom del vestit litúrgic
essencial però també és la sortida del sol en el
naixement d’un nou dia o el color de la túnica dels batejats en renéixer en una nova vida.
Diversos significats d’una mateixa paraula que la fan adient per descriure aquesta exposició.
L’exposició romandrà oberta fins a l’abril de 2019. http://museusolsona.cat/alba-mes-400anys-dindumentaria-liturgica-lesglesia-solsona/.
http://museusolsona.cat/exposicionstemporals/alba-mes-400-anys-dindumentarialiturgica-lesglesia-solsona/.
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3.3-

ACTIVTITATS EDUCATIVES I FAMILIARS

•
tallers

Atenció de la demanda de diversos
escolars

relacionats

amb

l’oferta

educativa del museu, amb les exposicions
temporals. Hem posat, també, el museu a
disposició de les escoles perquè el facin servir
d’extensió de les aules.
•

Creació d’una nova oferta d’activitats

educatives adreçades a alumnes d’educació infantil i primària. La nova oferta ha estat una
col·laboració amb l’especialista Elena Fierli i inclou nous tallers adreçats a nens i nenes de 3
a 12 anys.
http://museusolsona.cat/wp-content/uploads/2018/11/web_ofertaeducativa.pdf
•

Visita a les escoles de Solsona i de la Zona Escolar Rural per tal de presentar la nova oferta
educativa.

•

Disseny d’una guia per tal que les famílies puguin fer
una visita guiada, autònoma i divertida al museu.

•

Muntatge d’una aula educativa situada a la segona
planta del museu. Adquisició de nou mobiliari,
grafisme actualitzat a les parets i compra d’àlbums
il·lustrats que serveixen per al desenvolupament de les
activitats

i

formen

una

biblioteca de consulta infantil.
•

Disseny d’un logotip per a la secció d’educació del museu que

la posa de manifest i la identifica.
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•

Creació d’una activitat familiar entorn el
fons de la Col·lecció Etnogràfica del
Solsonès. Es tracta d’un conte teatralitzat
que posa en escena diversos objectes
quotidians d’una masia del Solsonès d’ara
fa cent anys. L’activitat porta per títol
“L’Andreu de Cal Xic” i s’ha realitzat
durant els dissabtes dels mesos de juliol a desembre. L’èxit obtingut fa que ens plantegem
fer l’activitat durant els períodes de vacances de l’any 2019 ampliant, així, l’oferta per a
públic familiar.

3.4- ACTES

•

Cicle de xerrades “Divendres de Pensament”. Sota el títol Elaborar la terra hem fet quatre
conferències els divendres 23 de febrer, 2, 9 i 16 de març.

•

Per iniciativa del Centre d’Estudis Lacetans, es va realitzar al museu un plenari de
l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial del Departament de Cultura.

•

Es realitzà una visita a la Catedral i al museu organitzada per Catalonia Sacra i guiada per
Carles Freixes, membre de la Comissió d’Art Sacre i cap del Departament de Béns Immobles
del Bisbat de Solsona.

•

Col·laboració amb la iniciativa del Patronat de Turisme del Solsonès i l’Agència de
Desenvolupament Local Solsona i Cardona “Quin gust de maig” amb una visita guiada a les
sales del museu acabant amb un tast de productes locals.

•

Celebració del Dia Internacional dels Museus en una acció conjunta amb la Xarxa de Museus
de les Terres de Lleida i Aran sota el lema Hiperconnectem-nos. Realització d’un taller de
cal·ligrafia romana, una visita guiada combinada amb espais patrimonials de Solsona i un
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espectacle de màgia nocturn al museu.

•

Realització de diverses activitats relacionades amb l’exposició “Se’n parlave i n’hi havie.
Bruixeria a les Terres de Ponent i Pirineu”: xerrada amb el comissari i investigador principal
de l’exposició, un laboratori de lectura per a famílies en col·laboració amb la Biblioteca Carles
Morató i una caminada-xerrada sobre plantes medicinals.

•

El museu va acollir la presentació de la publicació de la IV Jornada de Museus i Patrimoni de
l’Església a Catalunya: “Capellans erudits. Eclesiàstics al capdavant de l’acció patrimonial,
museística i de recerca historicoartística a Catalunya al segle XX”. L’acte anà acompanyat
d’una xerrada a càrrec de Maria Garganté i Carles Freixes sobre la tasca del Dr. Antoni Llorens
al museu de Solsona en l’època franquista.
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•

El museu va acollir el plenari del mes de juny de la
Xarxa de Museus d’Art de Catalunya. Després del
plenari es va fer una visita de Barroc a l’Església de
Peracamps i al Santuari del Miracle.

•

Celebració de la reunió del Patronat del Museu
Diocesà i Comarcal de Solsona amb l’assistència de
la Directora General del Patrimoni Cultural, Sra. Elsa
Íbar, del bisbe de Solsona, Excm. i Rvdm. Sr. Xavier Novell, de l’alcalde de Solsona, Il·lm. Sr.
David Rodríguez, de la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Il·lma. Sra. Sara Alarcón,
de la cap del Servei de Museus del Departament de Cultura, Sra. Magda Gassó, del director
dels Serveis del Departament de Cultura a la Catalunya Central, Sr. Lluís Cerarols, del director
del Museu de Solsona, Sr. Lluís Prat, de la cap de coordinació museística del Servei de
Museus, Sra. Sònia Blasco, del director de l’Arxiu Diocesà de Solsona, Sr. Ramon Viladés i del
cap de Béns Immobles del bisbat de Solsona, Sr. Carles Freixes.
• Participació a les Jornades Europees de
Patrimoni en una col·laboració amb l’Associació de
Conservadors i Restauradors de Catalunya (CRAC).
Vam fer una jornada de laboratoris oberts, la
presentació d’un treball de recerca i un concert a la
terrassa del museu.
• Xerrada informativa entorn al projecte “Gegants
Immortals”, que coordina el museu i que tracta la salvaguarda de diverses esteles i estàtuesmenhirs del Solsonès. La xerrada es va fer a l’Espai Barroc situat al Santuari del Miracle i en
col·laboració amb l’Ajuntament de Riner.

•

Visita guiada a l’exposició “Alba. Més de 400 anys d’indumentària litúrgica a l’Església de
Solsona” de la mà de la seva comissària, la Dra. Cristina Sanjust.
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•

Organització d’una nova edició de “Vincles” amb una
visita guiada al Museu Episcopal de Vic, a l’exposició
“Oliba. Episcopus” i a la catedral de la mateixa ciutat.

•

Cicle d’activitats de Nadal amb una visita musicada en
col·laboració amb l’Escola Municipal de Música de
Solsona, una xerrada sobre el cicle nadalenc i un taller
per a nens sobre els Reis Mags.

3.5-PUBLICACIONS

•

Publicació de les ponències de la IV Jornada de Museus i
Patrimoni de l’Església celebrada al museu de Solsona el
novembre de 2016. El llibre porta per títol: Capellans erudits.
Eclesiàstics al capdavant de l’acció patrimonial, museística i de
recerca historicoartística a Catalunya al segle XX. És fruit d’una
iniciativa conjunta entre el Museu Episcopal de Vic, el Museu de
Lleida-diocesà i comarcal, el Museu d’Art de Girona i el Museu
Diocesà de Tarragona que reivindica el paper dels museus
diocesans com a promotors de la salvaguarda del patrimoni de l’Església.
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•

Publicació, a mode de biografia, el catàleg de l’exposició: “En plein air. Tomàs Boix. La pintura
com a passió (1886-1951)”. Un llibre biogràfic que presenta un personatge molt desconegut
i que fou un dels pioners en la tècnica de pintar paisatges a l’aire lliure a casa nostra. El fervor
artístic de Tomàs Boix ha quedat plasmat en centenars de teles la majoria conservades en
col·leccions particulars. Aquest llibre ha permès donar a conèixer tota l’obra del pintor i el
personatge en si mateix. El llibre ha estat editat en l’exercici 2018 però no es presentarà
públicament fins a la primavera del 2019, al voltant de Sant Jordi.

3.6-COMUNICACIÓ

•

Elaboració d’un pla de comunicació a xarxes socials i s’han creat continguts de forma
dinàmica:https://www.instagram.com/museusolsona/
https://www.facebook.com/museusolsona/
https://twitter.com/museusolsona

•

Redacció de proposta de renovació de la pàgina web.

•

Monitoratge de la recepció de xarxes socials.

•

Realització de campanyes de difusió per a actes concrets: Dia Internacional dels Museus,
Jornades Europees de Patrimoni, inauguracions,...
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•

Des de la pàgina web difusió de tota l’activitat del museu

•

El museu ha tingut presència en tots els mitjans de comunicació locals i nacionals: TV3,
Catalunya Ràdio, Nació Digital, Punt Avui, ACN, Solsona Informació, Celsona i Regió 7.

•

Roda de premsa per presentar el projecte “Gegants Immortals”.

•

Adquisició de revistes i premsa per a portar a terme el recull de notícies generades per les
activitats organitzades al museu.

3.7- MUSEU AL TERRITORI

•

Coordinació del projecte de recollida de sis
esteles i estàtues-menhir situades en diversos
punts del Solsonès. Que presentaven greus
problemes de conservació a causa del seu
deteriorament. El projecte ha estat finançat pel
Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya

(mitjançant

subvenció

de

concurrència pública de la Direcció General de
Patrimoni Cultural) i la Diputació de Lleida. La
gestió del finançament ha anat a càrrec del
Consell Comarcal del Solsonès. Des del museu
hem fet tota la tramitació dels processos (plecs
de clàusules, memòries tècniques, permisos de propietat....) així com la coordinació tècnica
de l’operació en si. Les esteles i estàtues-menhirs van ser traslladades entre els dies 18 i 30
d’octubre de 2018 i van ser dipositades als baixos de la Casa Gran del Miracle, sota la
custòdia del museu i a l’espera de ser restaurats. Acabades les tasques de salvaguarda es
va convocar una xerrada informativa a l’Espai Barroc situat al mateix Santuari del Miracle.
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•

Redacció del projecte de recuperació d’oficis tradicionals i artesania coordinat per l’empresa
Raiels. Es tracta d’un projecte que pretén analitzar el teixit artesanal de Solsona i comarca
per tal de desenvolupar estratègies de futur que permetin donar visibilitat a la Col·lecció
Etnogràfica del Solsonès en consonància amb els oficis artesans que s’estan desenvolupant
actualment. Aquesta primera fase ha permès obtenir una diagnosi de l’estat de la qüestió i
s’ha creat una taula rodona on començar a debatre projectes de futur.

4- REPRESENTACIÓ I RELACIONS EXTERNES

•

Centre d’Estudis Lacetans: realització de diverses
reunions de l’associació al museu, com a seu social
que n’és, i es va dur a terme la reunió de l’Observatori
del Patrimoni Etnològic i Immaterial a nivell de tot
Catalunya.

•

Biblioteca Carles Morató de Solsona: realització de
diverses col·laboracions amb la institució: un préstec de llibres durant l’exposició “Vestir la
Moda”, un taller familiar de laboratori de contes durant l’exposició “Se’n parlave i n’hi havie”
o bé l’assessorament quant a àlbums il·lustrats relacionats amb les noves propostes
educatives.

•

Museus Diocesans de Catalunya (Museu Episcopal de Vic, Museu de Lleida-Diocesà i
Comarcal, Museu d’Art de Girona, Museu Diocesà de Tarragona): coordinació i presentació
de l’edició del llibre: Capellans erudits. Eclesiàstics al capdavant de l’acció patrimonial,
museística i de recerca historicoartística a Catalunya al segle XX.

•

Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran: assistència a les reunions institucionals, de
plenari i a les corresponents a les comissions de les quals el museu forma part: educació,
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conservació i documentació, Dia Internacional dels Museus i comunicació.
•

Xarxa de Museus d’Art de Catalunya: assistència als plenaris convocats. Al mes de juny
organització d’un d’aquests plenaris al Museu de Solsona. Per altra banda el museu
col·labora en la creació d’un thesaurus de termes d’art desenvolupat per la XMAC.

•

Agència de Desenvolupament Local Solsona-Cardona: organització d’una acció conjunta
durant la campanya turística “Quin gust de maig” i l’ADSOLCAR ha participat en el projecte
de recuperació i revaloració d’oficis artesans.

•

Instituts Francesc Ribalta i Escola Arrels II de Solsona: contacte per tal d’acollir la
presentació de treballs de recerca dels alumnes de batxillerat d’ambdós centres, relacionats
amb temes patrimonials. Enguany es presentà un treball de l’IES Francesc Ribalta sobre
l’església de Sant Miquel de Riner (el Solsonès).

•

Escola Municipal de Música de Solsona: realització d’una col·laboració per Nadal que
consistí en una visita musical a les sales del museu guiada pels alumnes de l’EMMS.

•

CRAC (Associació de Conservadors i Restauradors de Catalunya): durant les Jornades
Europees de Patrimoni, i en el marc de la setmana europea de la conservació-restauració,
hem fet una jornada de laboratoris oberts en col·laboració amb el CRAC.

5- PÚBLICS
Visitant: persona que accedeix al recinte de l’equipament per fer ús de la seva oferta, ja sigui de les
exposicions (tan les de producció pròpia com aliena), les activitats pròpies (organitzades per
l’equipament) i/o els serveis museístics (arxiu, biblioteca, magatzem,...).
Visitants segons tipus d’entrada:
General individual

543

Reduïda individual (jubilats, aturats, joves entre 16 i 18 anys, ...)

557
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Gratuïta individual (menors de 16 anys, docents, ICOM, AMC i SCA)

198

Gratuïta grup escolar

417

Reduïda grup no escolar (grups de més de 10 persones)

308

Gratuïta grup no escolar (Amics MNAC, AMC, ICOM,...)

28

Accés universal (DIM, JEP, Festa Major,...)

947

Persones que fan ús dels serveis museístics (biblioteca, arxiu,...)

28

TOTAL

3.026

Altres visitants:
Activitats fora de l’equipament

120

Exposicions temporals

Viu el Romànic

352

Vestir la Moda

473

Bisbe Lasala

618

Se’n parlave i n’hi havie

402

Alba

1209

Activitats escolars (tallers)

253

Activitats per a públic familiar

314

Activiats per a públic en general

438
TOTAL

TOTAL VISITANTS 2018: 7.205

4.179
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