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1-. PREÀMBUL

Durant l’any 2021 ha visitat el Museu un total de 6.898 persones comptant els
visitants a l’exposició permanent, a les exposicions temporals i els usuaris de les diferents
activitats. Això ha suposat un augment de 2.516 visitants respecte l’any passat. El Museu
ha ofert sis dies de portes obertes, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus (15 i
16 de maig); la Festa Major de Solsona (9 de setembre); i durant les Jornades Europees
de Patrimoni (8, 9 i 10 d’octubre). 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 68 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.
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.
S’ha donat resposta a totes les peticions de préstec temporal d’objectes del Museu.
Fins al mes de març es va mantenir obert el muntatge expositiu El Solsonià. Viure i
morir al Neolític mitjà, inaugurat el 2020.
El Museu acull, actualment, una intervenció de l’artista Perejaume, Un or que crema,
inaugurada el setembre de 2021.
S’ha realitzat el cicle de conferències Divendres de Pensament així com un cicle de
visites guiades amb el títol de 125, reflexions, amb especialistes en diferents àmbits
relacionats amb el Museu de Solsona, necessàriament adaptades a la conjuntura de
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pandèmia.
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, Serveis Educatius del
Solsonès, Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, entre altres).
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, s’han adquirit diversos
materials fungibles. S’han fet trasllats d’objectes (per recerca, exposicions temporals,
reubicació, etc.) i s’ha efectuat setmanalment la neteja dels espais del museu. S’ha portat
a terme 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:
•

Arran de la crisi sanitària desfermada per la Covid-19, el Museu ha seguit cenyintse, com l’any passat, a la normativa imposada per assegurar al públic del Museu i
a les treballadores i els treballadors el compliment de les mesures de seguretat
higiènica. Això ha implicat l’adquisició de gel hidroalcohòlic, mascaretes FFP2,
guants, desinfectants de superfícies i d’ambient, entre d’altres. S’ha seguit
l’observança del protocol de revisió de les instal·lacions i un protocol d’actuació
en el marc de la Covid-19.

•

S’ha portat a terme el muntatge de dues vitrines, una destinada a la Sala del Gòtic
i l’altra a la catedral de Solsona, per a instal·lar-hi les obres descrites en l’apartat
3.1.1-. Entrades, sortides i préstecs (subvenció extraordinària).

•

Compra d’equips audiovisuals (projectors i pantalles) i aparell de televisió, per al
muntatge de l’exposició temporal D’un or que crema i la museïtzació de la sala de
St. Quirze de Pedret.

Administració:
•

Per al correcte funcionament del dia a dia del Museu s’han adquirit diversos
articles i complements d’oficina (material fungible), i altre material fungible
divers.

•

S’ha dut a terme la comptabilitat del Museu mitjançant programa informàtic i
actualització setmanal.

•

S’han auditat els comptes anuals del Museu.

•

S’ha creat un programari per a la digitalització de fitxes de Museu, així com
l’assessorament tècnic d’una empresa en diversos temes relacionats amb la
pàgina web.

Subministrament:
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•

Càrrega de gasoil per a la calefacció del Museu.

•

Llum i aigua

•

Telèfon (fixe i d’emergència de l’ascensor) i internet

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, així com el
manteniment del servidor d’Internet on s’allotja el domini del Museu.

•

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 d’adequació a les sales del Museu derivades del muntatge de l’exposició
oferta.

•

Reparació de la cortina tèrmica de la Sala del Campanar.

•

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.

Manteniment extraordinari:
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• Obres de reparació d’una part de la teulada per risc d’esfondrament. La reparació
ha consistit amb el reforç de la teulada canviant les bigues de formigó per bigues
de ferro.
• Sinistre llamp. El passat mes d’octubre va caure un llamp a la zona del conjunt
catedralici de Solsona que afectà a diverses instal·lacions. En el cas del Museu es
van malmetre algunes instal·lacions elèctriques i la central d’alarma d’incendi.
Remodelació sales Museu:
• Desmuntatge de les reproduccions de les absidioles de Pedret i cessió a l’entitat
Civitas en la seva ubicació a l’església de Sant Llorenç prop Bagà (Guardiola de
Berguedà, el Berguedà)
• Muntatge d’un túnel de Pladur per tancar la Sala de Pedret durant les obres de
reparació de la teulada i la posterior restauració de les pintures.
• Instal·lació d’una vitrina a la sala del gòtic per exposar les obres de Pere Vall, dues
del fons del Museu i una de tercera cedida pel Museu Nacional d’Art de Catalunya.
Usos dels espais:
•

El Capítol Catedralici cedeix anualment al Museu l’ús d’uns espais de la seva
propietat

•

El Bisbat de Solsona cedeix anualment al Museu l’ús d’uns espais de la seva
propietat

•

L’Ajuntament de Solsona cedeix anualment al Museu l’ús d’uns espais de la seva
propietat, on es troba dipositada la Col·lecció Etnogràfica de Solsona, propietat
de l’Ajuntament.

Recursos humans:
•

S’han realitzat reunions de treball periòdiques.
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•

Enviament regular de correus electrònics a tot el personal vinculat amb el Museu
per tal que tothom estigui al corrent de les accions que es porten a terme.

•

Utilització del sofware d’administració de projectes Trello per organitzar la feina
dels treballadors, tant fixes com eventuals.

•

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.

•

El Museu ha comptat, eventualment, amb la col·laboració de tècnics de
restauració i conservació, suport a activitats educatives i comunicació.

•

S’ha comptat amb el suport d’un tècnic de manteniment per part del Bisbat de
Solsona.

•

S’ha comptat amb el suport del departament d’economia del Bisbat de Solsona
per a les tasques de gestió econòmica del Museu.

•

Degut al covid 19 s’ha contractat eventualment personal de substitució de cap de
setmana

•

Durant bona part del 2021 s’ha continuat amb l’acord de col·laboració amb
l’Associació Down-Lleida, amb la incorporació a l’equip del Museu de na Laia
Borràs.
3-. ACTIVITATS MUSEÍSTIQUES

3.1-. COL·LECCIONS

Es consideren 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
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•

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, sortides i préstecs
•

Han ingressat al Museu, en concepte de comodat, procedents de l’Arxiu Diocesà
de Solsona, diversos objectes litúrgics i d’indumentària religiosa, així com
elements d’impremta (MDCS 10.882–10.903, MDCS 11.244–11.250, MDCS
11.263–11.265 i MDCS 11.297–11.302).

•

Han ingressat al Museu, en concepte de donació, efectuada per Ramon Clotet i
Vilalta, i procedent del fons de l’arqueòleg Miquel Cura, diversos documents i
publicacions.

•

Han ingressat al Museu, en concepte de donació, procedents de Teresa
Corominas i Martín, diverses figures escultòriques (MDCS 11.241–11.243 i MDCS
11.266–11.267).

•

Han ingressat al Museu, en concepte de donació, procedents de Teresa Rúbies i
Figuerol, diversos objectes d’indumentària (MDCS 11.251–11.262).

•

Ha ingressat al Museu, en concepte de donació, procedent dels germans Eduard
i Josep Maria Tripiana Ramonet, una capella i imatge de vestir de la Pietat
(MDCS 9.511).

•

Ha ingressat al Museu, em concepte de donació del ganiveter Enric Pastor, un
ganivet artesanal (MDCS 11.303)

•

Han ingressat al Museu, en concepte de comodat indefinit, procedent de la
Comissió de Patrimoni del Bisbat de Solsona, dues escultures de pedra (MDCS
10.836 i MDCS 11.215).

•

Ha ingressat al Museu, en concepte de donació, procedent de Claustre
Cuadrench i Vila, un dibuix (MDCS 11.304).
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•

Ha ingressat al Museu, en concepte de donació, procedent d’Helena Rovira i
Ciuró, un dibuix (MDCS 11.305).

•

Ha ingressat al Museu, en concepte de donació, procedent de Ramon-Àngel
Davins i Aynés, una pintura (MDCS 11.306).

•

Ha ingressat al Museu, en concepte de donació, procedent de Josep Maria
Massegú i Bruguera, un dibuix (MDCS 11.307).

•

Ha ingressat al Museu, en concepte de donació, procedent de Lurdes
Santamaria i Vilajosana, una pintura (MDCS 11.308).

•

Han ingressat al Museu, en concepte de donació, procedents de Ruth Shanley,
dos dibuixos (MDCS 11.309–11.310).

•

Ha ingressat al Museu, en concepte de donació, procedent d’Eduard Tripiana i
Ramonet, dos dibuixos (MDCS 11.311–11.312).

•

Ha ingressat al Museu, en concepte de donació, procedent de Domènec Marmi i
Rafart, un dibuix (MDCS 11.313).

•

Ha ingressat al Museu, en concepte de donació, procedent de Josep Maria Rius,
esborranys i croquis per una obra (11.322).

•

Ha ingressat al Museu, en concepte de donació, un retaule procedent del Mas
Serentill (Lladurs, el Solsonès) (MDCS 11.325)

•

Han ingressat al Museu, en concepte de comodat dipositat per l’Ajuntament,
procedents del Fons Casafont, diversos elements del Bar Sport. Una cafetera
(MDCS 22.679), una lletera (MDCS 22.680), copes de vidre de diferents mides
(MDCS 22.681 – 22.683), pinça per pastissos (MDCS 22.684), forquilla per
pastissos (MDCS 22.685), colador per a infusió (MDCS 22.686), sucrera (MDCS
22.687), plat (MDCS 22.688), xocolatera (MDCS 22.689), baralla cartes (MDCS
22.690) i diversos sobres i paper de carta amb la capçalera del bar (MDCS
22.691).
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•

Han ingressat al Museu dues obres de la reserva del Museu Nacional d’Art de
Catalunya, en concepte de comodat de cinc anys prorrogables, per a ser
exposades a la Sala del Gòtic. Es tracta d’una marededeu amb el Nen (Inv. 4504)
i un fragment de retaule de l’autor Pere Vall (Inv. 49504).

•

S’ha signat un contracte de comodat amb el Capítol de la catedral de Solsona,
per un període de cinc anys prorrogables, per la cessió temporal de sis pintures
del fons del Museu que formaven part de l’antic retaule de la catedral, per a ser
exposades en una capella de la catedral MDCS 357.1-6).

•

Préstec del braç reliquiari de Sant Blai (MDCS 34) per a restitució al culte a la

catedral de Solsona el dia 3 de febrer.
•

Préstec del grup escultòric de la Marededeu de Sa Vila (MDCS 4026) per a la

restitució al culte al santuari de la Vila, parròquia de Ceuró, Castellar de la Ribera
(el Solsonès), del 7 al 9 de maig.
•

Préstec del dibuix La reina segona, de Domènec Marmi (MDCS 11.313) a

l’exposició promoguda per l’Ajuntament de Solsona Mira l’Art, del 20 de
novembre al 15 de gener de 2022.
•

Préstec de l’enòcoa (MDCS 2919), els molls (MDCS 3005) i els plats mal cuits

(MDCS 2935, 2938, 2940 i 2941) a l’exposició del Museu Arqueològic de
Catalunya L’enigma iber. L’enòcoa i els molls es van cedir en préstec del 29
d’abril al 16 de gener de 2022. Els plats mal cuits es van retornar abans no
comencés l’exposició.
•

Préstec d’un fragment de pintura mural de Sant Quirze de Pedret (MDCS 3) per

a la seva neteja i consolidació, del 9 de novembre al 31 de gener de 2022.
•

Préstec de dues plaques de carrer (MDCS 21.402 i MDCS 21.421), un espasí

(MDCS 21.495), una placa del “Ministerio de la Vivienda” i dos fragments
ceràmics procedents del Camp dels Moros de La Codina a l’exposició Tocats pel
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CEL. Viu-la amb els cinc sentits, del Centre d’Estudis Lacetans, del 12 de
desembre al 15 de febrer de 2022.
•

Préstec de restes antropològiques per a l’anàlisi de la morfologia interna de les

molars, a l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), del
18 de juny al 30 de novembre.
•

Préstec de material expositiu (prestatgeria de fusta, dos faristols de taula de

cartró i dos metacrilats de suport) a l’exposició Tocats pel CEL. Viu-la amb els
cinc sentits, del Centre d’Estudis Lacetans, del 12 de desembre al 15 de febrer
de 2022.
•

Préstec de l’equip de so portàtil, amb els seus complements i accessoris, a

diverses institucions (Ajuntament de Solsona, per un acte promogut per
Assemblea Nacional de Catalunya, el 24 de setembre, i als promotors del
Festival Espurnes Barroques, el 14 de maig)
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 fitxes d’objectes de romànic i gòtic que s’incorporaran en la nova
edició del catàleg d’aquests períodes.
3.1.3-. Recerca
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•

S’ha coordinat l’edició del catàleg de romànic-gòtic. S’han revisat els textos i la
primera maquetació.

•

S’ha facilitat l’accés de diversos investigadors/es per tal de realitzar estudis sobre
els fons del Museu. La major part han estat estudis sobre el fons d’arqueologia
destinats a TFM i TFG.

•

Projecte europeu de digitalització i tractament de colors de les pintures murals de
Sant Quirze de Pedret, necessàries per a l’audiovisual que es visualitzarà a la sala
remodelada.
3.1.4-. Conservació-restauració

•

Revisió de l’estat de conservació general de totes les obres de les sales de
l’exposició permanent del Museu i de les vitrines. Es fa un informe on es detalla
l’estat de les obres que presenten alguna degradació puntual o general i, en
algunes d’elles, quina seria la proposta de restauració a realitzar.

•

Revisió de les obres de fusta de les sales permanents per detectar possibles atacs
d’insectes (xilòfags).

•

Tractament contra l’atac de xilòfags a la Col·lecció Etnogràfica del Solsonès amb
CO2 amb tots els objectes de fusta de la col·lecció. El tractament va començar a
finals del 2020 i ha finalitzat el 2021.

•

Restauració del conjunt pictòric de l’absis de Sant Quirze de Pedret, per part d’una
empresa de restauració, amb la col·laboració del Centre de Restauració de Béns
Mobles de Catalunya (CRBMC), en el seguiment de la feina de conservaciórestauració (MDCS 3).

•

Revisió general, fixació puntual i neteja en sec de les pintures murals de Sant
Vicenç de Rus (MDCS 4029)

•

Consolidació puntual i neteja de la Verònica (MDCS 80).

•

Neteja humida de la Verònica (MDCS 79).
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•

Revisió del retaule i fixació de la predel.la de Santa Maria d'Ardèvol (MDCS 31).

•

Neteja del fragment de retaule d’alabastre procedent d’Anglesola(MDCS 225)

•

Neteja de la corona d'argent daurat del bust reliquiari de Sant Sebastià (MDCS
4267).

•

Consolidació puntual d'un fragment de la creu processional d'argent daurat
(MDCS 4265)

•

Neteja en sec, fixació, eliminació puntual de retoc d’aquarel·la i reintegració
policromàtica de la pintura del Sant sopar (MDCS 16).

•

Neteja en sec dels sepulcres de Berenguer de Torigues (MDCS 133) i el de d'Hug
de Copons (MDCS 131).

•

Fixació, neteja superficial i reintegració policromàtica de la marededeu gòtica
(MDCS 278).

•

Revisió, neteja superficial, fixació i reintegració cromàtica de les dues taules del
Baptisme i Anunciació, atribuïdes a Pere Vall (MDCS 19.1 i 19.2).

•

Fixació puntual pictòrica i del morter i eliminació de brutícia superficial dels
fragments de pintura mural de l’Orant (MDCS 1) i el Cavaller (MDCS 2).

•

Neteja i muntatge del vas ceràmic (MDCS 2937).

•

Estudi de fragments i cerca d’encaixos, neteja, adhesió i emmagatzematge en
caixa de foam d’un crani (MDCS 1933).

•

Neteja i protecció d’un objecte indeterminat (MDCS 2129).

•

Intervenció de conservació i reintegració de quatre vasos ceràmics ibèrics
sol·licitats en préstec per a l’exposició L’enigma iber del Museu Arqueològic de
Catalunya (MDCS 2938, 2940, 2935 i 2941).

•

Restauració de materials arqueològics diversos procedents de la plaça de Santa
Llúcia de Solsona. Monedes (MDCS 11.228, 11.225, 11.227, 11.226, 11.231);
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botons (MDCS 11.229 i 11.230); beina de pólvora (MDCS 11.221) i fragments de
ceràmica vidriada (MDCS 11.232 i 11.233).
•

Intervenció i nou suport expositiu del vas ceràmic (MDCS 2916).

3.2-. EXPOSICIONS TEMPORALS, INTERVENCIONS

•

El Solsonià. Viure i morir al neolític mitjà. L’exposició s’articulava entorn del

concepte solsonià, el nom que rep la caracterització de les restes arqueològiques
que ens han arribat de la població que va viure als altiplans de la Catalunya central
durant el neolític mitjà. El fons d’arqueologia del Museu de Solsona, el conforma,
en la seva majoria, material arqueològic atribuïble al solsonià. L’exposició,
comissariada per Araceli Martín i Juan Francisco Gibaja i amb el muntatge
museogràfic

de

Salvador

Vinyes,

incorporava

una

sala

dedicada

a

l’experimentació arqueològica, pensada per al públic escolar i familiar. El
confinament domiciliari decretat per a partir del dia 13 de febrer arran de la
pandèmia va obligar a posposar la data d’inauguració (el mateix dia 13) al dia 13
de juny. L’exposició, prorrogada, es pogué visitar fins el 28 de febrer.
https://museusolsona.cat/solsonia-viure-morir-neolitic-mitja/
•

D’un or que crema, una intervenció d’en Perejaume. Amb aquesta intervenció, el

Museu segueix trenant la commemoració dels 125 anys d’història de la institució.
L’artista Perejaume ofereix una mostra, a les sales de Renaixement i Barroc, que
vol evocar els vincles entre els mons minerals, botànic i humà. La mostra,
comissariada per Jaume Coscollar, s’inaugurà el 2 de setembre de 2021 i
romandrà oberta fins al 28 de febrer de 2022. Inclou la confecció de quatre obres,
dues de les quals passaran a formar part del fons del Museu.
https://museusolsona.cat/dun-or-que-crema-intervencio-perejaume-museusolsona/
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• Reimaginem, exposició temporal a la Sala del Campanar amb les obres creades
pels dotze artistes participants a la Jornada Artística del DIM, del 29 de maig al 27
de juny.

3.3-. ACTIVITATS EDUCATIVES I FAMILIARS

•

Atenció de la demanda de diversos tallers escolars relacionats amb l’oferta
educativa dels Serveis Educatius 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.

•

Durant el 2021, diversos grups de primària i secundària dels centres
d’ensenyament del Solsonès i de fora de la comarca han participat en els diferents
tallers que ofereix el Museu (“Ens guarnim”, “Pintem com fa mil anys”, “Lletres i
colors”, “Despertem l’esquelet”, “Com va començar tot”, “Tu i jo tenim coses en
comú”, “Exploradors del passat”, “L’àlbum de les bèsties”, “El Solsonià” –en el
marc de l’exposició homònima–) i “Res és el que sembla” – en el marc de
l’exposició “D’un or que crema”).

•

A banda d’activitats dirigides al públic escolar, el Museu també ha proposat tallers
familiars i infantils, com un taller infantil durant la Jornada d’Arqueologia del 3
d’abril, i un taller familiar al voltant de la intervenció d’en Perejaume, en el marc
de les Jornades Europees de Patrimoni.

•

Durant les festes de Nadal s’ha proposat una activitat familiar autònoma al voltant
del conte de la XMTLLA Cerca i Troba.

•

S’han seguit ofertant les activitats autònomes del Solsonià i de la Guia de Paper
a les famílies.
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3.4-. ACTES

•

Per tancar el projecte del Solsonià, iniciat el març del 2020 amb una exposició
sobre el neolític mitjà, el dia 3 d’abril es va dur a terme una Jornada d’Arqueologia
on es va presentar el llibre de La cista del Camp de la Bruna, Lladurs, el Solsonès i
es van fer dos tallers d’arqueologia experimental, de la mà de Marco Pla,
especialista en experimentació arqueològica d’Ebreibosc. Un taller adreçat al
públic infantil, Els collars. Denes i gravats, i un taller pel públic adult, La talla lítica.

•

Dia Internacional dels Museus 2021 (15 i 16 de maig), amb el lema: “El futur dels

museus: recuperar i reimaginar”.
o Jornada Artística el 16 de maig des de les 11 h a les 14 h: REIMAGINEM.
Artistes locals interpretant les obres del museu. Una dotzena d’artistes
solsonins van transformar les sales del Museu en els seus estudis per
reimaginar les obres exposades a les sales del Museu, amb diferents
mirades i tècniques. Un exercici transformador i evocador per al públic que
va visitar el Museu i va poder veure com treballaven.
o 15 i 16 de maig : jornades de portes obertes
o Taller per a avis i nets compartint coneixement i experiència, el 15 de
maig: RECUPEREM
o Visita de tres grups dels usuaris de la residència Pere Màrtir Colomés per
ensenyar objectes de la col·lecció etnogràfica i fer-los reviure a través del seu
record: RECUPEREM
•

El cicle de conferències de Divendres de Pensament del 2021, sota el títol Els
reversos de la veritat, comptà amb la participació de Jordi Cornudella (Poders i
formes de la ficció, 7 de juliol), Ingrid Guardiola (Sobre la imatge i la postveritat,
14 de juliol), Ana Requejo (Els bastidors de l’engany: les trames i els relats dels
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falsificadors en l’art, 21 de juliol) i Pere Rafart (La il·lusió, 28 de juliol). La situació
sanitària obligà, el passat 2020 i el present 2021, a posposar i replantejar el cicle
al mes de juliol i les conferències van passar a realitzar-se els dimecres.
•

Cicle 125 reflexions. Cicle de visites guiades de la mà de diferents personatges

amb vincles amb el Museu, que l’explicaven des del seu punt de vista. El cicle va
comptar amb la participació de la historiadora de l’art Maria Garganté (30 de
juliol); el tàndem format per l’escriptor Raül Garrigasait i el cantautor Roger Mas
(26 d’agost); l’historiador de l’art i museòleg Josep M. Trullén (30 de setembre);
la directora del Museu d’Art de Girona Carme Clusellas (29 d’octubre); l’arqueòleg
Ramon Cardona (26 de novembre) i el tàndem de l’ex cap de la Secció de
Coordinació Museística de la Generalitat Joan Rosàs i l’actual cap del Servei de
Museus i Protecció de Béns Mobles de la Generalitat (16 de desembre).
•

Fira de Sant Isidre de Solsona (29 i 30 de maig). El Museu es va adherir als actes

de la Fira amb un seguit d’activitats:
o Jornades de Portes Obertes els dies 29 i 30 de maig
o Exposició a la Sala del Campanar de les obres dels artistes participants en
la Jornada Artística del Dia Internacional dels Museus.
•

Amb motiu de la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni 2021 (del 8 a
l’10 d’octubre) s’organitzà tot un seguit d’actes i activitats per a tots els públics:
o Visita guiada a les sales del Museu, el 9 d’octubre.
o Taller familiar Res és el que sembla, al voltant de la intervenció de l’artista
Perejaume D’un or que crema.
o Portes obertes (tots tres dies).

•

Activitats de Nadal.

o Activitat familiar autònoma al voltant del conte de la XMTLLA Cerca i Troba.
L’activitat continuarà durant la resta de l’any.
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o Activitat a les sales del Museu per descobrir el patrimoni en 3D a través de la
fotogrametria.

o Concert del cantautor solsoní Eduard Gener a la Sala de Pedret, amb un repertori
de cançons amb temàtica històrica.
•

Visita al Museu de la consellera de Cultura de la Generalitat, H. Sra. Àngels Ponsa i Roca

3.5-. PUBLICACIONS

•

Al llarg del 2021 s’ha avançat en l’edició del nou catàleg de romànic i gòtic del
Museu.

•

Correcció del llibre sobre la ceràmica de Merlès, amb els textos presentats durant
la Jornada sobre la Cultura de Merlès de l’any 2020. Es preveu que es publiqui
durant l’any 2022.

•

Publicació dels textos de la intervenció de l’artista Perejaume D’un or que crema,
signats per en Perejaume i en Raül Garrigasait.

•

Col·laboració en la publicació de la XMTLLA, el conte Cerca i Troba. Museus de les
Terres de Lleida, Pirineus i Aran. Un conte adreçat a tota la família per descobrir
els museus de la xarxa.

3.6-. COMUNICACIÓ

•

Realització de campanyes de difusió per a esdeveniments concrets:
o Dia Internacional dels Museus: Vídeo de la XMTLLA, personalitzat per a
cada museu de la xarxa amb les activitats proposades
o Concurs al voltant de la celebració dels 125 de Museu, Amb el Museu tots
guanyem: a partir de qüestions del Museu i les seves obres.
o #MuseumWeek: set publicacions per set temes preestablerts.

•

Des de la pàgina web, difusió de tota l’activitat del Museu.

•

Utilització de Facebook, Instagram i Twitter com a suport de difusió de les

MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT DEL MUSEU D. I C. DE SOLSONA
DURANT L’EXERCICI DEL 2021

activitats i el dia a dia del Museu.
•

El Museu ha tingut presència en mitjans de comunicació locals i nacionals: TV3,
Catalunya Ràdio, Nació Digital, Punt Avui, ACN, Solsona Informació, Celsona i
Regió7.

•

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

•

S’ha continuat participant en la comissió de comunicació de la Xarxa de Museus
de les Terres de Lleida.

•

La Pastisseria Massana de Solsona ha elaborat unes galetes amb la imatge de
l’Orant de Pedret, en commemoració del 125 anys de Museu.

3.7-. MUSEU AL TERRITORI

•

“Gegants Immortals”: continua el projecte iniciat 2019 amb la intenció de
salvaguardar el patrimoni megalític de la contrada. Enguany el cost correspon a
l’audiovisual del procés. La resta del projecte s’ha coordinat des del Museu però
sense cost efectiu. Des del museu s’ha coordinat i documentat una taula de treball
amb totes les entitats implicades en el projecte per tal de recollir les diverses
opinions referents al retorn al territori d’aquests elements megalítics. La taula es
va dur a terme el passat 1 d’octubre i implicà a una quinzena d’entitats del
territori.

•

Des del Museu s’han coordinat unes visites guiades teatralitzades, de la mà de
l’empresa de guiatges culturals Solsona Experience, al jaciment arqueològic de la
necròpolis del Llor (Castellar de la Ribera, el Solsonès). El museu ha estat el
redactor del guió, ha editat la publicitat i ha sufragat el cost de l’empresa de
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guiatge. Els materials arqueològics d’aquest jaciment es troben al Museu i per
això ha estat una acció de museu al territori.

4-. REPRESENTACIÓ I RELACIONS EXTERNES

•

Acadèmia Internacional de Música de Solsona

•

Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona

•

Ajuntament de Solsona

•

Capítol de la catedral de Solsona

•

Centre d’Estudis Lacetans

•

Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya

•

Escola Superior de Conservació I Restauració de Bens Culturals de Catalunya

•

Escola de Dansa de Solsona i Jove Ballet solsoní

•

Festival d’Espurnes Barroques

•

Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona

•

Fundació Francesc Ribalta

•

Fundació Pere Màrtir Colomés

•

Grup de Prehistòria del Solsonès

•

Museu Arqueològic de Catalunya

•

Museu-Centre d’interpretació de la Vall de Lord

•

Museu Nacional d’Art de Catalunya

•

Oficina Jove de l’Ajuntament de Solsona

•

Patronat de Turisme del Solsonès

•

Servei d’Arqueologia de la Direcció General de Patrimoni Cultural

•

Serveis Educatius del Solsonès

•

Serveis Territorials de Cultura a la Catalunya Central
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•

Solsona Experience

•

Xarxa de Museus d’Art de Catalunya

•

Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran
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

632

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

662

...)
Gratuïta individual (menors de 16 anys, docents, ICOM, AMC

936

i SCA)
Reduïda grup escolar

450

Gratuïta grup escolar

242

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

118

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

126

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

588

Persones que fan ús dels serveis museístics (biblioteca,

44

arxiu,...)
TOTAL

3.798

Altres visitants:

Activitats fora de l’equipament
Exposicions temporals
Activitats escolars (tallers)

0
1.871
597
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Activitats per a públic familiar

98

Activitats per a públic especialitzat

0

Activitats per a públic en general

534
TOTAL

TOTAL VISITANTS 2021: 6.898
RECULL FOTOGRÀFIC D’ACTIVITATS

Cicle 125 Reflexions

Desmuntatge i trasllat absidioles Sant Quirze de Pedret

3.100
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Estudi colors pintures de Sant Quirze de Pedret

Dia Internacional dels Museus
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Divendres de Pensament

Concert de Nadal amb Eduard Gener

Jornades europees de patrimoni
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Activitats educatives

Exposició “D’un or que crema”
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Restauració Pedret

Visita teatralitzada necròpolis neolítica del Llor

