
El futur dels museus:
recuperar i reimaginar 
Portes obertes i activitats gratuïtes

#DIM2021
#DIMenXarxa

Xarxa de Museus
de les Terres de 
Lleida i Aran



Un any més, la Xarxa de Museus de les Terres de 
Lleida i Aran s’afegeix a la celebració del Dia Inter-
nacional dels Museus, un esdeveniment organitzat 
pel Comitè Internacional dels Museus  (ICOM) que 
se celebra anualment el 18 de maig. 

L’edició d’enguany està dedicada al tema “El futur 
dels museus: recuperar i reimaginar”. La pandè-
mia de la COVID-19 ha afectat totes les societats 
actuals a nivell mundial i en aquest context, l’ICOM 
aposta pel paper que han de jugar els museus en 
les societats i en el lideratge que aquests han 
d’assumir en el canvi de paradigma: cal repensar 
la relació dels museus amb les comunitats a les 
quals serveixen, experimentar amb nous models 
híbrids de consum cultural i reafirmar amb força el 
valor dels museus en la construcció d’un futur just 
i sostenible. Així, aquest DIM ens convida a imagi-
nar i compartir noves pràctiques de (co)creació de 
valor, nous models de negoci per a les institucions 
culturals i solucions innovadores per als reptes 
socials, econòmics i mediambientals del present.

Coincidint amb la celebració del Dia Internacional 
dels Museus, el 15 de maig se celebra també la 
Nit dels Museus, amb interessants propostes que 
permeten descobrir els museus d’una manera di-
ferent.

del divendres 15 al 
dimarts 18 de maig

Museu de la Noguera
Dissabte, de 10 a 14 h i diumenge, de 10 a 14 h.; 
dilluns i dimarts, de 10 a 14 h i de 17 a 19 h.
I també la Nit dels Museus: de 17 a 21 h.

I també al Centre d’Interpretació de l’Or del Segre 
(Balaguer): dissabte, diumenge i dimarts, d’11 a 14 h.
i Espai Transmissor (Seró), dimarts, d’11 a 14 h.

Museu de Cervera
Dissabte, d’11 a 21 h., coincidint amb la Nit dels Museus; 
diumenge, dilluns i dimarts, d’11 a 14 h.

Ecomuseu de les Valls d’Àneu
Dissabte i dimarts, de 12 a 14 h. i de 17 a 19 h.

Museu de Guissona
Dissabte, diumenge, dilluns i dimarts de les 9.30 
a les 14 h. Dissabte i diumenge de 17.30 a 20 h.

Museu de la Conca Dellà
Tancat actualment per obres de remodelació.
Dinosfera (Coll de Nargó): dissabte, d’11h a 14h i 
de 17h a 19h.
Centre d’Interpretació del Montsec de Meià 
(Vilanova de Meià): dissabte, d’11h a 14h i de 17h a 19h

Museu d’Art Jaume Morera
Dimarts, d’11 a 14 i de 17 a 20.
I també la Nit dels Museus, de 17 a 22 h.

Dia Internacional 
dels Museus2021

Jornada de 
portes obertes



Museu de Lleida
Dissabte i dimarts, de 10 a 14 h. i de 16 a 18 h.; 
diumenge de 10 a 14 h.
I també durant la Nit dels Museus, de 18 a 22 h.

Museu Diocesà d’Urgell
Dimarts, de 10 a 13.30 i de 16 a 18 h.

Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
Dissabte, d’11 a 18:30 h. i diumenge, d’11 a 14 h.

Museu Tàrrega Urgell
Dissabte, d’11 a 14 h. i de 18 a 21h.; diumenge d’11 
a 14 h.; dilluns de 10 a 14 h. i dimarts de 10 a 14 h. 
i de 18 a 21 h.

Museu Hidroelèctric de Capdella
Dissabte, de 12 a 14 h.

Musèu dera Val d’Aran
Dissabte i dimarts, de 10 a 13h i de 17 a 20 h. i 
diumenge, de 10 a 13 h.

I també a l’Ecomusèu çò de Joanchiquet de Vilamòs: 
dissabte i dimarts, d’11 a 14 h i de 16 a 19 h. 
i diumenge, d’11 h a 14 h.

Dissabte, 15 de maig. Nit dels museus

 
A les 18, 19 i 20 h. 
Visita guiada “Secrets de cambra al Comtat d’Urgell 
amb l’acompanyament de Maria Caterina Bullfarines.”
Les conservadores del Museu de la Noguera ens guiaran pels ob-
jectes de la sala permanent del Museu per explicar-nos anècdotes 
documentades històricament sobre amors, desamors i sexe a la 
cort comtal d’Urgell. Es comptarà amb la presència de Maria Cate-
rina Bullfarines, dama de companyia de la comtessa Margarida de 
Montferrat que aportarà la seva particular visió sobre el tema, i de 
dos músics que amenitzaran la visita. 

Activitat gratuïta
Cal inscripció prèvia a museu@balaguer.cat o al 973 44 51 94

Museu de la Noguera
Plaça dels Comtes d’Urgell, 5
25600 Balaguer (Lleida)
Tel. 973 445 194     www.museucn.com

Exposició temporal 
A cop de pinzell. Marcel·lí Bergé Palou (1920-2012)



Dissabte 15, diumenge 16 i 
dimarts 18 de maig 

A les 11, 12 i 13 h. 
Iniciació a la recerca d’or 
Visita guiada a l’espai expositiu per conèixer la història de 
l’explotació aurífera al Segre, seguit d’un taller artesanal de 
recerca d’or a l’espai dels safareigs. 

Activitat gratuïta
Reserva prèvia imprescindible a museucn.com

Centre d’Interpretació de l’Or del Segre 
(Av. Comte Jaume d’Urgell, 12. Balaguer)

Dissabte, 15 de maig. Nit dels Museus 

Durant tot el dia (d’11h a 21h.) 
“Espejo de Étant donnés” 
Performance d’Ana DMatos, creadora del 4t Diàlegs amb la 
Casa Duran #dialegsamblacasaduran #casaduranisanpere 
#museusigenere #artransformador 

Activitat gratuïta
Visita lliure amb aforament controlat

Museu de Cervera
Carrer Major, 115
25300 Cervera (Lleida)
Tel. 973 533 917     www.museudecervera.cat

Diumenge, 16 de maig
 
Sessions a les 11, 12 i 13h.
Visites sensorials a la Casa Duran i Sanpere
A càrrec de Mon Mas (narradora) #dialegsamblacasaduran 
#casaduranisanpere #casesdevida #oralitat 

Activitat gratuïta 
Aforament limitat. Reserva prèvia a reserva@museudecervera.cat

Dissabte, 15 de maig

A les 18 h.
Històries megalítiques
Visita al museu en base a històries inspirades 
en 3 peces de l’exposició. 

Activitat gratuïta

Seró. Espai Transmissor
(C. Escoles, 2. Seró. La Noguera)



Dilluns, 17 de maig, durant el matí 
Donem la benvinguda a la gent gran. 
Cases de vida, a càrrec de Patrícia Mcgill (narradora). 
Sessions dirigides a les residències de Gent Gran 
#casesdevida #oralitat 

Dissabte, 15 de maig

A les 12, 13, 17 i 18 h.
Visites guiades gratuïtes

A les 12h.
Presentació del número 1 de la revista Garona-Nogueres 
de l’editorial Gavarres
L’acte tindrà lloc a la Quadra de Casa Carma

Activitat gratuïta
Reserva prèvia trucant al 973 62 64 36 

De 18.30 a 19.30 h.
Donem la benvinguda a la gent gran. Música al jardí. 
Concert d’Acordió al Jardí de la Residència de Gent Gran 
d’Esterri d’Àneu. A càrrec de Pepón Vilarrubla. Activitat amb els 
residents del centre, es retransmetrà en directe per l’Instagram 
de l’Ecomuseu. 

Dimarts, 18 de maig

A les 12, 13, 17 i 18 h.
Visites guiades gratuïtes

A les 19 h.

Dimarts, 18 de maig, durant el matí 

L’alumnat visita la Casa Duran i Sanpere. 
Cases de vida. Museitzar la quotidianitat 
Projecte educatiu de recerca i descoberta. 
Sessions dirigides a la comunitat educativa de Cervera 
#casesdevida #etnoobjecte #microhistoria 

Ecomuseu 
de les Valls d’Àneu
Carrer del Camp, 22-24
25580 Esterri d’Àneu (Lleida)
Tel. 973 62 64 36     www.ecomuseu.com

Exposició temporal
Dones: ficcions i realitats

Presentació del TikTok de 
l’Ecomuseu amb el projecte 
#etnotiktok, fet pels alumnes 
de 3er d’ESO de l’INS Joaquim 
Morelló d’Esterri d’Àneu, amb re-
interpretació de peces etnològiques 
de l’Ecomuseu. Activitat a través de 
TikTok (@ecomuseu)



Museu de Guissona
Carrer del Tint
25210 Guissona (Lleida)
Tel. 973 551 414      www.museudeguissona.cat

Dissabte, 15 de maig 

A les 11.30 h. 
¡Asómate a esa ventana! 
(Cia. La Sonorosa, Festival Espurnes Barroques)
El Museu i l’Ajuntament de Guissona sumen esforços per partici-
par del festival Espurnes Barroques. Comptarem amb recorregut 
dansat de música ibèrica dels segles XVI, XVII i XVIII acompanyat 
per una maridatge de xocolates i caves, un taller de dansa i una 
descoberta de l’enclavament. 
 
Lloc de realització: Obra de Fluvià  
Preu: 15€
Reserva prèvia necessària (973 55 14 14) 
 

A les 18  h. (sessió familiar) 
i a les 20 h. (sessió picant per celebrar la Nit dels Museus) 
Cabaret Pagès 
Visita al Museu de Guissona dinamitzada per Esperanceta. La 
pubilla de la casa Gassia, baixa de les Valls d’Aneu a la plana per 
acompanyar-nos en una vista al Museu amb el seu Cabaret Pagès 
amb una versió familiar a les 18 h i una versió picant a les 20 h.

Activitat gratuïta
Reserva prèvia necessària (973 55 14 14) 

Diumenge, 16 de maig 
A les 12 h. 
Gimcana lúdica per gaudir del patrimoni arqueològic de 
Guissona i descobrir alguna cosa més dels fundadors 
de la Ciutat Romana.  

Activitat gratuïta 
Reserva prèvia necessària (973 55 14 14) 

 

A les 19 h. 
Concert a la fresca  
Concert per al públic més gran a càrrec de Salvador Escrivà, ex-
cantant i líder de la Salseta del Poble Sec. Per una jornada farem 
vibrar els fonaments de la nostra vila.  

Activitat gratuïta 
Reserva prèvia necessària (973 55 14 14)



Museu de la Conca Dellà
Carrer del museu, 4
25650 Isona (Lleida)
Tel. 973 665 062    www.parc-cretaci.com

Dissabte, 15 de maig

A les 10 h.
Visita guiada petjades de dinosaure de Basturs 
Durada aproximada de 2h, s’ha de caminar uns 20’ d’anada i 
20’ de tornada. Sortida a les 10 h del nou punt d’informació del 
Museu, degut a les obres de remodelació (C/ St. Andreu nº 4 B, 
Isona). Es necessita vehicle. 

Activitat gratuïta
Reserva prèvia necessària (973 66 50 62)

A les 11.30 h.
Visita guiada a Dinosfera i als jaciments 
d’ous de dinosaure de Coll de Nargó. 
Durada aproximada: 2 hores.

Activitat gratuïta
Reserva prèvia necessària (636 41 76 78)

Museu de Lleida
Carrer Sant Crist, 1
25002 Lleida
Tel. 973 28 30 75    www.museudelleida.cat

Dissabte, 15 de maig

A les 18.30 i a les 19.45 h. 
“Emocionarium”
Acció performativa benèfica a la Plaça del Museu a favor de 
Lleida pels Refugiats; una reflexió sobre el desarrelament de les 
persones desplaçades i sobre els efectes emocionals que poden 
repercutir sobre infants i joves que són sostrets dels seus orígens 
per causes diverses

Aforament limitat. 
Imprescindible reserva prèvia a reserves@museudelleida.cat
Col·labora: Lleida pels Refugiats, DeBelló i Aula Social de l’Aula 
Municipal de Teatre

Diumenge, 16 de maig
 
De 10 a 14 h. 
Acció dels Urban Sketchers a dins de les sales 
del museu amb motiu del Dia Internacional dels Museus.

A les 10 h.
El Grup de Poesia del Cercle de Belles Arts recitarà poesies 
pròpies relacionades amb algunes de les obres del museu 
(Plaça del museu)



Dimarts, 18 de maig

A les 18 h.
Inauguració de “Polítiques d’una finestra”, d’Abel Azcona, 
una peça processual i visual de vídeo, performance i 
fotografia a favor de la llibertat d’expressió.
La inauguració tindrà lloc a la plaça del museu i després es per-
metrà l’accés a la sala audiovisual, on estarà exposada l’obra, en 
grups reduïts respectant les mesures de seguretat sanitària.

Museu d’Art Jaume Morera
Avinguda Blondel, 40 (Edifici Casino)
25002 Lleida
Tel.  973 700 419    www.mmorera.paeria.es

Dissabte, 15 de maig. Nit dels Museus

De les 17 a les 22 h.
PUCK Cinema Caravana 
La PUCK Cinema Caravana és una caravana habilitada com a 
cinema. El seu interior és una sala de projecció minúscula en 
què hi caben 7 persones. Una experiència artística única ideada 
per Carles Porta en què públic de totes les edats pot descobrir el 
millor cinema d’animació d’autor d’arreu del món. 
La PUCK Cinema Caravana estarà ubicada a l’Avinguda Blondel, 
40, davant del museu.

Activitat gratuïta. Places i aforament limitat. 
Cal fer inscripció prèvia. Inscripcions a www.paeria.cat/mmorera 

Exposició temporal 
Les guerres a Catalunya entre 1635 i 1714

Exposició temporal
Carles Porta. La casa infinita



Museu Diocesà d’Urgell
Plaça del Deganat
25700 La Seu d’Urgell (Lleida)
Tel. 973 353 242     www.museudiocesaurgell.org

Divendres, 21 de maig

A les 11.30 h.
Taller de creació poètica amb en Josep Pedrals 
Performance del rapsode Josep Pedrals i taller per a l’aplicació de 
tècniques per a la creació poètica amb els alumnes de Batxillerat 
de l’IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell.

A les 19 h.
Presentació de l’Emocionari literari 
Recorregut poètic pel Museu que proposa un diàleg entre 
l’expressió artística i la paraula escrita a partir del lligam emo-
cional de les obres. El rapsode Josep Pedrals recitarà fragments 
de l’Emocionari literari del Museu acompanyat dels músics Arnau 
Obiols i Marc Egea. 

Activitat gratuïta
És necessari fer reserva prèvia trucant al 973 35 32 42 o 
a museudiocesa@bisbaturgell.org

Museu Diocesà i 
Comarcal de Solsona
Plaça Palau, 1 
25280 Solsona (Lleida)
Tel. 973 482 101     www.museusolsona.cat

11, 12, 13 i 14 de maig

A les 11 h. 
Donem la benvinguda a la gent gran.
TE’N RECORDES? Taller per a avis entorn la col·lecció 
etnogràfica del Solsonès
Activitat amb els avis de la residència Pere Màrtir Colomés de 
Solsona adreçat a recordar, o no, anècdotes relacionades amb 
alguns objectes de la col·lecció etnogràfica del Solsonès que avui 
en dia ja no s’utilitzen. L’objectiu és passar una estona entretingu-
da compartint experiències de tot tipus.

Dissabte, 15 de maig

A les 11 h.
RECUPEREM. Avis i nets compartint coneixement i 
experiència
Un matí al museu pensat per compartir experiències entre avis 
i nets. Recuperem objectes antics i expliquem-los a les nostres 
generacions futures jugant i divertint-nos. Recuperem, també, jocs 
de tota la vida i posem-los en pràctica, recuperem la infantesa de 
la mà dels més petits. 

Reserva prèvia per tal d’acotar grups i aforaments al 973 48 2101 
o bé a museu@museusolsona.cat



Museu Tàrrega Urgell
Carrer Major, 11
25300 Tàrrega (Lleida)
Tel. 973 312 960     www.museutarrega.com

Divendres, 14 de maig

A les 12 h.
Concert de les Princeses Barbudes 
amb la seva gira “La bona vida”
Lloc: camp dels escolapis de Tàrrega (al carrer Migdia)

Activitat gratuïta
Aforament limitat amb inscripció prèvia. 

Diumenge, 16 de maig

D’11 a 14 h.
REIMAGINEM. Artistes locals 
interpretant les obres del museu 
Una dotzena d’artistes solsonins i solsonines transformaran les 
sales del museu en els seus estudis per reimaginar les nostres 
obres. Els nostres fons vistos amb diferents mirades i tècniques. 
Un exercici transformador i evocador per al públic que podrà 
visitar el museu i veure com treballen. Es deixarà entrar al públic 
respectant els aforaments. 
No cal reserva prèvia.

Dijous, 20 de maig

A les 19 h.
Conferència “Què és la càbala jueva?”
A càrrec de Manuel Forcano, Dr. en Filologia hebrea
Lloc: Sales Nobles del Museu Tàrrega Urgell

Activitat gratuïta
Aforament limitat amb inscripció prèvia a: cultura@tarrega.cat  
Si voleu seguir l’acte en línia escriviu a: info@museutarrega.cat



Dissabte, 22 de maig

A les 19 h
Cor tradicional Galindaina
Cantem cançons que tenen història, que la bellesa que aguarden 
és la seva senzillesa; cançons que durant molts anys han tingut 
com a únic suport la memòria de qui les cantava.
Lloc: Terrat/jardí del Museu Tàrrega Urgell

Activitat gratuïta
Aforament limitat amb inscripció prèvia a: cultura@tarrega.cat

Museu Hidroelèctric 
de Capdella
Av. dels Avets, 1
25515 La Central de Capdella (Lleida)
Tel. 973 663 001      www.vallfosca.net

Dissabte, 15 de maig 

A les 12 h. 
Visita teatralitzada amb Albert Keller
107 anys després Albert Keller “torna” a Capdella. Albert Sangenís 
recrea la figura de l’enginyer cap de l’obra civil de la central 
hidroelèctrica de Capdella, i acompanya a les persones que visiten 
el Museu a fer una visita guiada i un recorregut pel recinte i la 
central diferent i amb alguna sorpresa!

Activitat gratuïta
Places limitades. Reserva prèvia: 973 66 30 01

Divendres, 14 de maig

A les 11.15 h.
Taller “el joc de l’embarrat”
El joc de l’embarrat consisteix en comprovar jugant la dinàmica 
de les transmissions d’un embarrat, ho fem de forma lúdica amb 
material reciclat i per a tots els públics. 

Activitat gratuïta.
Inscripcions: informacio@museutrepat.cat 

Divendres 14, diumenge 16 i 
dimarts 18 de maig

A les 12 h.
Visita guiada al Museu Trepat

Activitat gratuïta
Inscripcions: informacio@museutrepat.cat

Exposició temporal
Palau Ferré. Arquetips pictòrics

Museu Trepat
(Av. Josep Trepat i Galceran s/n de Tàrrega)



Musèu Dera Val d’Aran
Carrèr Major, 26
25530 Vielha (Lleida)
Tel. 973 641 815      www.museus.conselharan.org

Deth 15 ath 23 de mai

Orari de dubèrtura der Ecomusèu çò de 
Joanchiquet de Vilamòs 
Mini exposicion “Ua de bèsties, utisi e guarniments” 
Mòstra d’utisi de transpòrt dera carga damb bèsties e pèces 
restaurades deth hons deth Musèu dera Val d’Aran.
 
Lòc: Ecomusèu çò de Joanchiquet de Vilamòs.
Entrada liura.

Dissabte, 15 de mai. Net des musèus
 
Entàs 19 h
Itinerari “Es carrèrs des nòsti pairs-sénhers”
Visita nocturna peth casc antic de Vielha en tot conéisher es 
carrèrs des nòsti pairs-sénhers. 
Punt trobada: Cubèrts der Ajuntament de Vielha. 
A cargue de: Ricard Novel
Activitat gratuïta
Places limitades. Resèrva per auança

Deluns 17 e dimars 18 de mai

Entàs 11 h 
“Es carrèrs des nòsti pairs-sénhers” 
Visita peth casc antic de Vielha en tot conéisher es carrèrs des 
nòsti pairs-sénhers. 

Punt trobada: Cubèrts der Ajuntament de Vielha. 
A cargue de: Ricard Novell 
Activitat gratuïta
17 de mai adreçat a: Casau deth Jubilat de Vielha. Places limitades
18 de mai adreçat a: Public generau. Places limitades. 
Resèrva per auança



Segueix-nos a:


