
AVUI EM SENTO:

Dia Internacional
dels Museus
18 de maig

Jornada de portes obertes. Entrada gratuïta als museus 
i un munt d’activitats per gaudir de la cultura.

Perquè cada dia ets diferent, 
A LA XARXA DE MUSEUS DE 
LES TERRES DE LLEIDA I ARAN 
tens un museu per a cada dia.

Consulta totes les activitats
dels museus de la Xarxa a la web: 
www.museusdelleida.cat/noticies/

Museu de la Noguera (Balaguer)
Museu Comarcal de l’Urgell (Tàrrega)
Museu Diocesà de La Seu d’Urgell (La Seu d’Urgell)
Museu Comarcal de Cervera (Cervera)
Ecomuseu de les Valls d’Àneu (Esterri d’Àneu)
Musèu dera Val d’Aran (Vielha)
Museu de la Conca Dellà i Dinosfera (Isona i Coll de Nargó)
Museu d’Art Jaume Morera (Lleida)
Museu de Lleida (Lleida)
Museu Diocesà i Comarcal de Solsona (Solsona)



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MUSEUS I PAISATGES CULTURALS 
 

 

A la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i l’Aran hi tenim un museu per a cada dia.  

El proper 18 de maig es commemora el Dia Internacional dels Museus, que aquest any 

porta per lema “Museus i paisatges culturals”. 

 

Formada pel Museu de la Noguera (Balaguer), el Museu Comarcal de l’Urgell 

(Tàrrega), Museu Diocesà de La Seu d’Urgell, Museu Comarcal de Cervera, l’Ecomuseu 

de les Valls d’Àneu (Esterri d’Àneu), el Musèu Dera Val d’Aran (Vielha), el Museu de la 

Conca Dellà i Dinosfera (Isona i Coll de Nargó), el Museu d’Art Jaume Morera (Lleida), 

el Museu de Lleida i el Diocesà i Comarcal de Solsona, la Xarxa organitzarà 24 

activitats per commemorar el Dia Internacional dels Museus. A partir del dia 18 de 

maig i durant tota la setmana, els museus de la Xarxa portaran a terme jornades de 

portes obertes, visites guiades i teatralitzades, conferències, tastos, música... 

 

En l’edició d’enguany, l’objectiu dels museus de la Xarxa és visualitzar que les obres 

d’art, que normalment es troben dins dels museus, no només formen part d’aquests, 

sinó que són un patrimoni que pertany a tota la societat. 

 

 

 



 
MUSEU DE LA NOGUERA 
Plaça dels Comtes d’Urgell, 5 / 25600 Balaguer 
Tel. 973 445 194 
http://www.museucn.com 
 
 

 
 
 
Dimecres, 18 de maig 
Nom de l’activitat: Jornada de portes obertes. 
Horari: en l’horari habitual del museu. 
 
Dissabte, 21 de maig, 22 h 
Nom de l’activitat: La nit de Maria Berenguera Bullfarines 
Breu explicació: Vista teatralitzada al Centre d'Interpretació de l'Or del Segre i al 
Museu de la Noguera acompanyats per Maria Berenguera Bullfarines, fadrina 
casadora de la Balaguer d'inicis segle XV. Es farà un recorregut pel Centre Històric de 
Balaguer que finalitzarà al Museu de la Noguera. 
Lloc: Inici al Centre d'Interpretació de l'Or del Segre, Av. Jaume d'Urgell, 12, Balaguer. 
Preu: Gratuït. 
Observacions: Recorregut a peu d’1,5 km. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MUSEU COMARCAL DE L’URGELL 
Carrer Major, 11 / 25300 Tàrrega 
Tel. 973 312 960 
http://www.museutarrega.com 
 
 

 
 
 
Dimecres, 18 de maig, 22 h 
Nom activitat: El call de nit. 
Breu explicació: Visita guiada nocturna al call jueu de Tàrrega i posterior tastet de vins 
a la terrassa del Museu. 
Lloc: Plaça Major, sota la creu de terme. 
Preu: Gratuït. 
 
Dimecres, 18 de maig, 12 h 
Nom de l’activitat: Visita guiada a l’exposició temporal “Arxius de família” 
Breu explicació: Visita comentada a l’exposició que reflecteix la vida i societat 
targarina des de finals de segle XIX fins el 1980 a partir del material gràfic dels mateixos 
protagonistes, els targarins. 
Preu: Gratuït. 
 
Dissabte, 21 de maig, 22 h 
Nom de l’activitat: Nit dels museus i tastet de cervesa artesana. 
Breu explicació: Visita comentada als diferents àmbits de l’exposició “Arxius de família” 
que recull fotografies i material fílmic dels targarins de finals del segle XIX fins l’any 1980 
i posterior tastet cervesa a la terrassa del Museu. 
Preu: Gratuït. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MUSEU DIOCESÀ DE LA SEU D’URGELL 
Plaça del Deganat s/n / 25700 La Seu d’Urgell 
Tel. 973 353 242  
http://www.museudiocesaurgell.org 
 
 
 

 
 
 
 
Divendres, 20 de maig, 19 h 
 
Nom de l’activitat: El retaule de la Pietat del Museu Diocesà de la Seu d'Urgell. 
Breu explicació: Projecció i conferència a càrrec del Doctor Joan Bosch, director 
tècnic de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural i professor d’Art a la 
Universitat de Girona. 
Preu: Gratuït. Cal confirmar l'assistència (tel. 973 350 054). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MUSEU COMARCAL DE CERVERA 
Carrer Major, 115 / 25200 Cervera 
Tel. 973 533 917 
http://www.museudecervera.cat 

 

 

 
Dimecres, 18 de maig, 20 h 
Nom de l’activitat: Inauguració de l’exposició Vestir la moda. Modes de vestir a les 
terres de Lleida i Aran (segles XVIII-XX). 
Preu: Gratuït. 
Observacions: Exposició del 18 de maig al 17 de juliol de 2016. 
 

Divendres, 20 de maig, 21 h 
Nom de l’activitat: LA NIT DELS MUSEUS- Vestir la moda, avui i aquí. 
Breu explicació: Presentació de les col·leccions d’estiu de les dissenyadores de la 
Segarra: Marina Codina, Marta Huerta, Sindy Bloom i Gemma Oriol. Complements de 
Mireia Rius. 
Lloc: Casa Museu Duran i Sanpere. 
Preu: Gratuït. 
Observacions: Cal fer reserva prèvia. Places limitades. 
 

Dissabte, 21 de maig, 20 i 22 h 
Nom de l’activitat: LA NIT DELS MUSEUS -  Obre els sentits.  
Breu explicació: Una producció del Museu de Cervera i el Conservatori Professional de 
Cervera. Un recorregut sensorial per la Casa Duran i Sanpere. Una “mirada” diferent 
cap al patrimoni, per tal de conèixer-lo i, sobretot, gaudir-lo des dels sentits. 
Lloc: Casa Museu Duran i Sanpere. 
Preu: 6 €. Punt de venda: Museu de Cervera. 
Observacions: Places limitades. 
 
 



 
ECOMUSEU DE LES VALLS D’ÀNEU 
Carrer del Camp 22 – 24 / 25580 Esterri d’Àneu 
Tel. 973 626 436  
http://www.ecomuseu.com 

 

 

 
Dissabte, 14 i diumenge 15 de maig, 20 h (sessió familiar) i 23 h (sessió picant):  
Nom de l’activitat: Per 365 dies lliures d’exclusió cultural. 
Breu explicació: Visita teatralitzada a Casa Gassia. Esperanceta, la vella pubilla de 
casa Gassia, demostra que no existeix un únic dia dels museus. Ni de la mare, ni del 
treball, ni de l’enamorament, ni de la dansa, ni de… Tots ho són. 
Preu sessió familiar: 4,5 € menors de 12 anys / 5,5€ majors de 12 anys. 
Preu sessió picant (recomanada per a majors de 16 anys): 7 €.  
Sessió picant. +16 anys a partir de 7€. 
Observacions: Cal reserva prèvia. Tel. 645 036 382 / 973 626 436 
 
Dimecres, 18 de maig, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h 
Nom de l’activitat: Jornada de portes obertes a Casa Gassia. 
Preu: Gratuït. 
 
Dissabte, 21 de maig, 18 h 
Nom de l’activitat: La Cova d’Alí-Babà. 
Breu explicació: Visita guiada al magatzem i les col•leccions de l’Ecomuseu. Quina 
feina s’hi fa? Quines peces hi ha?  Es poden tocar i olorar? Sí! 
Preu: 3 €  
 
 
Dissabte, 21 de maig, 22 h 
Nom de l’activitat: LA NIT DELS MUSEUS amb música. 
Breu explicació: Música de cambra per a dues flautes travesseres. Intèrprets Jordi 
Gendra i Erika Weigand. 
Lloc: Paller de Casa Gassia de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu. 
Preu: Gratuït. 
 
 
 
 
 
 



MUSÈU DERA VAL D’ARAN 
Carrer Major, 26 / 25530 Vielha 
Tel. 973 641 815 
http://www.cultura.conselharan.org 

 

 

 
Dimecres, 18 de maig, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h 
Nom de l’activitat: Jornada de portes obertes. 
Lloc: Musèu dera Val d’Aran. 
 

Dimecres, 18 de maig, d’11 a 14 h i de 16 a 19 h 
Nom de l’activitat: Jornada de portes obertes. 
Lloc: Ecomusèu çò de Joanchiquet de Vilamós. 
 

Dimecres, 18 de maig, 19 h 
Nom de l’activitat: Un teixit hispanomusulmà al museu. 
Breu explicació: Després de la seva restauració les lleones representades retornen a la 
seva esplendor original. Avui us presentem l'embolcall d'una antiga relíquia, un teixit 
hispanomusulmà a la Val d'Aran.     
Preu: Gratuït.          
 
 
 
 
 
 
 
 



MUSEU DE LA CONCA DELLÀ I DINOSFERA 
Carrer del Museu, 4 / 25650 Isona 
Tel. 973 665 062 
http://www.parc-cretaci.com 
 
 

 
 
 
Diumenge 22 de maig, 11 h 
Nom de l’activitat: La petjada perfecta. 
Breu explicació: Visitarem la planta baixa del Museu on coneixerem els llocs més 
interessants de la Conca. Després visitarem la sala dels dinosaures on veurem el procés 
de fossilització. A l’aula didàctica es reproduirà el procés de fossilització amb la 
realització d’un motlle molt especial. 
Preu: Gratuït. 
Observacions: Durada aproximada de 3 hores. Activitat familiar. Cal reserva prèvia.  
Tel. 973 66 50 62 o museucd@parc-cretaci.com  
 

DINOSFERA 
Carrer de les Escoles, s.n / 25793 Coll de Nargó 
Tel. 636 417 678 
www.dinosfera.com 
 

Diumenge, 22 de maig, 11.30 i 12.30 h 
Nom de l’activitat: La petjada.  
Breu explicació: Visitarem l’espai Dinosfera i a continuació farem una petjada amb 
fang. 
Preu: Gratuït. 
Observacions: Activitat familiar. Cal reserva prèvia. Tel. 636 417 678 / 
info@dinosfera.com. (Durada aproximada d’1 h). 
 
 
 



MUSEU D’ART JAUME MORERA 
Avinguda Blondel, 40 (Edifici Casino ) / 25002 Lleida 
Tel. 973 700 419 
http://www.paeria.cat/mmorera 

 

 

 
Dissabte, 21 de maig, 20 h , 21 h  i 22 h 
Nom de l’activitat: NIT DELS MUSEUS - Exposició Xavier Gosé 1876/1915. Il•lustrador de la 
modernitat. 
Breu explicació: Exposició que reuneix el millor de l’obra de Xavier Gosé, més de 200 
peces, entre pintures, dibuixos, revistes i il•lustracions, alhora que descobreix molts 
treballs inèdits que amplien la visió sobre la trajectòria creativa de qui va ser un dels 
artistes catalans més internacionals d’inicis del segle XX. 
Preu: Gratuït. 
Observacions: Visites comentades a l’exposició adreçades al públic en general. El 
museu obrirà les seves portes de les 20 h fins a les 24 h. 
 
 
 
 



MUSEU DE LLEIDA 
Carrer Sant Crist, 1 / 25002 Lleida 
Tel. 973 283 075 
http://www.museudelleida.cat 

 

 

 
Dimecres, 18 de maig, de 10 a 14 h i de 16 a 18 h 
Nom de l’activitat: Jornada de portes obertes. 
Preu: Gratuït. 
Observacions: Més informació a www.museudelleida.cat 
 

Dissabte, 21 de maig, de 20 a 24 h 
Nom de l’activitat: Nit Ibèrica. 
Breu explicació: La plaça del museu acollirà la celebració d’una nit ibèrica amb 
degustacions de diferents productes, photocall amb vestits ibèrics i tallers de 
perruqueria i maquillatge. L’activitat s’emmarca en el context de l’exposició La 
fortalesa dels Vilars d’Arbeca. Terra, aigua i poder en el món iber, que repassa 30 anys 
de treballs arqueològics a la fortalesa ibèrica dels Vilars d’Arbeca. 
Preu: Gratuït. 
Observacions: més informació www.museudelleida.cat 
 

 
 
 



MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL DE SOLSONA 
Plaça Palau, 1 / 25280 Solsona 
Tel. 973 482 101 
http://www.museusolsona.cat 
 
 
 

 
 
 
Dissabte, 21 de maig, d’11 a 18.30 h i diumenge 22 de maig, d’11 a 14 h 
Nom de l’activitat: Jornada de portes obertes. 
Preu: Gratuït. 
  
Dissabte, 21 de maig, d’11 a 18.30 h i diumenge 22 de maig, d’11 a 14 h 
Nom de l’activitat: 1r concurs fotogràfic del Museu D. i C. de Solsona a Instagram. 
Breu explicació: Els participants podran fer fotografies de les diferents sales del museu 
des d’una perspectiva artística. Caldrà penjar les fotografies amb l'etiqueta 
#museusolsona. El premi serà una de les obres que el joier artesà solsoní Vicenç Jané 
va dissenyar per al museu així com tres publicacions a escollir pel guanyador. Les bases 
es poden consultar a la pàgina web del museu.  
Preu: Gratuït. 
Observacions: Més informació a www.museusolsona.cat o bé al Facebook. 
  
Dissabte 21 de maig a les 23 h:  
Nom de l’activitat: Vine al museu quan el sol es pon. Una visita nocturna que no 
us deixarà indiferents.  
Breu explicació: Es farà una visita guiada a l’exposició temporal SuubTuumPræsidium i 
alguna que altra curiositat del museu. 
Preu: Gratuït 
Observacions: Cal reserva prèvia al 973 48 21 01 o bé al correu electrònic: 
museu@museusolsona.cat. Places limitades.    
 



www.museusdelleida.cat




