DIA INTERNACIONAL
DELS MUSEUS
<Museus, hiperconnectem-nos!>
#DIMisteri2018
#DIM2018

Un any més, la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran s’afegeix a la celebració del Dia Internacional
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 Museus hiperconnectats: nous enfocaments, nous públics,
i enllaçant amb aquesta temàtica hem organitzat la
campanya Museus, hiperconnectem-nos! El treball
en xarxa és un dels nostres trets distintius, i hem simbolitzat aquesta unió amb un intercanvi de peces que
parlen no només de la nostra connexió, sinó també de
la voluntat de connectar amb nous públics i de presentar el nostre patrimoni des de nous enfocaments.
Coincidint amb la celebració del Dia Internacional
dels Museus, el dia 19 se celebra també la Nit dels
Museus, amb interessants propostes que permeten
descobrir els museus d’una manera diferent.
No et quedis a casa... i connecta’t als museus!

Activitats dins la campanya conjunta

18 de maig

JORNADA DE PORTES OBERTES
El Dia Internacional dels Museus és una festa!
I per això podràs gaudir d’entrada gratuïta a tots els
museus de la xarxa.
Museu de la Noguera
Horari: d’11 a 14 h i de 18 a 20 h.
Centre d’Interpretació de l’Or del Segre: de 10 a 14 h.
Museu Comarcal de Cervera
Horari (Sales d’exposicions): d’11 a 14 h i de 18 a 20 h.
Visita guiada a la Casa Duran i Sampere a les 17 h.
Ecomuseu de les Valls d’Àneu
Horari: de 10 a 14 h i de 17 a 19.30 h.
Museu de Guissona
Horari: de 10 a 13.30 h.
I també el dia 19 de maig (mateix horari).
Museu de la Conca Dellà
Horari: el dia 19 de maig, d’11 a 14 h i de 17 a 19 h.
Museu de Lleida
Horari: de 10 a 14 h.
I també durant la Nit dels museus, de 20 a 24 h.
Museu d’Art Jaume Morera
Horari: d’11 a 14 h i de 17 a 20 h.
I també durant la Nit dels museus, de 20 a 24 h.
Museu Diocesà d’Urgell
Horari: de 10 a 13.30 h.
I també el dia 19 de maig (mateix horari).
Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
Horari: d’11 a 18.30 h.
I també els dies 19 (d’11 a 18.30 h) i 20 de maig (d’11 a 14 h).
Museu Comarcal de l’Urgell
Horari: de 10 a 14 h i de 19 a 21 h.
I també els dies 19 i 20 de maig (mateix horari).
Musèu dera Val d’Aran
Horari: de 10 a 13 h i de 17 a 20 h. I també els dies 19
(mateix horari) i 20 de maig (de 10 a 13 h). Ecomusèu Çò
de Joanchiquet, Vilamòs: 18, 19 (d’11 a 14 h i de 16 a 19 h)
i 20 de maig (d’11 a 14 h).

<MUSEU DE LA NOGUERA>

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

Peça exposada: Esquella amb collar i sarró
(segona meitat del s. XX), provinents de
l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu.

DIVENDRES, 18 DE MAIG

A les 21 h i a les 22.30 h. Al Centre d’Interpretació
de l’Or del Segre, a les 19.30 h i a les 21 h.
Quan la nit es fa dona.
Les col·leccions dels museus en femení
Visita als diferents espais dels museus sota la perspectiva del gènere, explicant les col·leccions relacionades
amb el món femení per tal de donar veu a les dones
anònimes de la història. En finalitzar les visites s’oferirà
un tast de vi de les bodegues del Castell del Remei.

<MUSEU DE CERVERA>

Carrer Major, 115 | 25200 Cervera
Tel. 973 53 39 17 www.museudecervera.cat

Peça exposada: Safa andalusina de finals del
s. X o inicis del s. XI amb la inscripció Baraka
(benedicció), provinent del Museu de la Noguera.

DIVENDRES, 18 DE MAIG

A les 17 h.
Portes obertes al Museu de Cervera
Visita guiada a la Casa Duran i Sanpere.
Vine a conèixer l’escenari de la minisèrie “Vida
Privada”, dirigida per Sílvia Munt.
A les 19.30 h
#DIMisteri2018
Presentació de la peça misteriosa del Museu, a
càrrec de Carme Alòs, directora del Museu de la
Noguera
A les 20 h.
El Museu és una escola
Casa Duran i Sanpere
Inauguració de l’exposició El Museu és una
escola. Projecte educatiu a càrrec de Glòria Jové
(pedagoga), amb l’assistència de Joanpere
Massana, artista convidat.

DISSABTE, 19 DE MAIG

A les 20 h i a les 22 h.
La Nit dels Museus té guies d’excepció
Recorregut per l’exposició El Museu és una
escola a la Casa Duran i Sanpere, a càrrec de
l’alumnat de primària i secundària dels centres
educatius de la Segarra i de la UDL. Amb música
a càrrec de l’alumnat del Conservatori
Professional de Cervera.
Entrada gratuïta. Cal reserva prèvia
(tel. 973 533 917 / museu@museudecervera.cat)

<ECOMUSEU DE LES VALLS D’ÀNEU>
Carrer del Camp, 22-24 | 25580 Esterri d’Àneu
Tel. 973 62 64 36 www.ecomuseu.com

Peça exposada: Tapa llantes d’una màquina
J. Trepat (mitjans del s. XX), provinent del Museu
Comarcal de l’Urgell i del Museu J. Trepat.

DIVENDRES, 18 DE MAIG

A les 19 h
Inauguració de l’exposició Muntanyes a la
prehistòria. L’Arqueologia al Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

DISSABTE, 19 DE MAIG

A les 19 h
Presentació de l’edició facsímil del llibre Art
popular decoratiu a Catalunya (1948),
de Ramon Violant i Simorra.
A les 20 h
Esperanceta Hiperconnectada
Vine i connecta amb el modus vivendi
dels pallaresos de la mà d’Esperanceta.
De 3 a 11 anys: 4,5€
A partir de 12 anys: 7€

<MUSEU DE GUISSONA>

Carrer del Tint | 25210 Guissona
Tel. 973 55 14 14 www.museudeguissona.cat

Peça exposada: Peces de la vaixella de
Castèth Leon (un plat i un bol, ss. XVI-XVII),
que funcionava com a residència del governador
reial de la Val d’Aran, procedents del Musèu dera
Val d’Aran.

DISSABTE, 19 DE MAIG

A les 19.30 h (sessió infantil) i a les 21 h.
Com era el cel dels romans? (planetari)
Activitat gratuïta. Places limitades. Reserva prèvia
al tel. 973 55 14 14 o museu@guissona.cat.
A les 22 h
Tast de vins d’àmfora amb el sommelier i
enòleg Jordi Martínez.
Activitat gratuïta. Places limitades. Reserva prèvia
al tel. 973 55 14 14 o museu@guissona.cat.

Per celebrar la Nit dels Museus, realitzarem una fusió
entre els conceptes astronomia i enologia. Un planetari
per mirar el cel, vins d’àmfores, tapes d’inspiració
romana i música per fer ambient formaran el quartet
perfecte per mirar “el cel dels déus romans”.

<MUSEU DE LA CONCA DELLÀ>
Carrer del museu, 4 | 25650 Isona
Tel. 973 66 50 62 www.parc-cretaci.com

Peça exposada: Facsímil del Beatus de la Seu
d’Urgell (darrer quart del s. X), procedent del
Museu Diocesà d’Urgell.

DISSABTE, 19 DE MAIG

A les 12 h.
Taller de cal·ligrafia medieval al voltant
de les lletres del Beatus de la Seu d’Urgell.
Edat: a partir de 8 anys
Activitat gratuita. Places limitades.

DIUMENGE, 20 DE MAIG

A les 12 h.
Visita guiada al Castell de Llordà.
Recorregut pel castell del segle XI, un dels millors
exemplars d’arquitectura residencial alt-medieval
conservats a Catalunya.
Preu: 4€
Reserva prèvia

<MUSEU DE LLEIDA>

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

Peça exposada: De nit i de signes (2003), de
Josep Guinovart Bertran, provinent del Museu
d’Art Jaume Morera (MALL 1954).

DISSABTE, 19 DE MAIG

A les 22, 22.30 i 23 h.
Agramuntophitecus
Projecció sobre la façana del Museu, acompanyada de
música, al voltant de la mostra de Guinovart.

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

Peça exposada: Bidet de finals del s. XIX o
principis del s. XX, provinent del Museu de Cervera.

DISSABTE, 19 DE MAIG

Sessions a partir de les 20 h fins a les 24 h
Invetarisc
Espectacle a càrrec de Col·lectiu Free’t, grup
d’artistes de diferents disciplines que basen el seu
treball en la improvisació col·lectiva i la interacció
entre diversos llenguatges creatius. Durant la nit, el
Col·lectiu habitarà el Museu amb una proposta
concebuda especialment per a l’ocasió, cossos que
sonen, ballen, canten, toquen, riuen, criden,
parlen, accionen; cossos que inventen llenguatge,
inventen discurs, més enllà d’un rol decoratiu;
cossos que surten del quadre i inventen risc. Un
projecte que es durà a terme en successives
accions, amb dues intervencions centrals a les
21.00 h i a les 22,30 h.
Entrada gratuïta

<MUSEU DIOCESÀ D’URGELL>
Plaça del Deganat | 25700 LA SEU D’URGELL
Tel. 973 35 32 42 www.museudiocesaurgell.org

Peça exposada: Fragment de retaule de
l’església de Sant Feliu de la Pobleta de Bellveí
(mitjan segle XVI), provinent del Museu de Lleida.

DIJOUS, 17 DE MAIG

A les 19 h.
Presentació del Dia Internacional dels Museus i
conferència La pintura del segle XVI a les valls
pirinenques: “els retaules sense temps”.
El cas del retaule de la Pobleta de Bellveí,
a càrrec d’Alberto Velasco, conservador del Museu
de Lleida.

<MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL
DE SOLSONA>
Plaça Palau, 1 | 25280 Solsona
Tel. 973 48 21 01 www.museusolsona.cat

Peça exposada: Estela romana funerària Flavi
Limicus (s. I d.C.), provinent del Museu de Guissona.

DISSABTE, 19 DE MAIG

A les 11 h.
Taller de cal·ligrafia romana.
Activitat gratuïta. Places limitades. Reserva prèvia
(data límit d’inscripció: dimecres 16 de maig)
A les 19 h.
Descobertes singulars
Visita guiada per descobrir diferents elements del
Museu, el Cambril de la Marededeu del Claustre,
Pou de Gel i el Quarto dels Gegants.
Preu: 3€, 2€ jubilats i nens de 7 a 16 anys, menors
de 7 anys gratuït (places limitades)
Data límit d’inscripció: 18 de maig

A les 20.30 h i a les 22 h.
Una nit màgica al Museu
Màgia itinerant pel Museu de Solsona,
amb l’il·lusionista Pere Rafart.
Preu: 3€, 2€ jubilats i menors de 16 anys
Places limitades
Data límit d’inscripció: dijous 17 de maig

DIUMENGE, 20 DE MAIG

A les 17 h.
Descobertes singulars
Data límit d’inscripció: 18 de maig

<MUSEU COMARCAL DE L’URGELL>
Carrer Major, 11 | 25300 TÀRREGA
Tel. 973 31 29 60 www.museutarrega.com

Peça exposada: Fragment de capitell
del Monestir de Santa Maria de Solsona
(1167-1195), provinent del Museu Diocesà
i Comarcal de Solsona.

DIJOUS, 17 DE MAIG

A les 19.30 h
Visita guiada a l’adoberia del Molí del Codina
A les 20.30 h
Conferència El call jueu de Barcelona. A càrrec de
Carme Miró Alaix, arqueòloga responsable del Pla
Bàrcino del Servei d’Arqueologia de Barcelona.

DIVENDRES, 18 DE MAIG

A les 20 h
A la sala de Plens de l’Ajuntament de Tàrrega
Presentació del retaule de sant Antoni Abat, del pintor
Ramon de Mur (s. XV). Obra dipositada al museu pel
Departament de Cultura de la Generalitat. Presentarà
l’obra el Dr. en història de l’Art i conservador del Museu
de Lleida Alberto Velasco i es projectarà un vídeo amb
una intervenció del Conseller de Cultura de la
Generalitat a l’exili Lluís Puig.

A les 22.15 h
Els nobles també ballen swing. Ballada de swing
a les sales Nobles de cal Perelló i jardí del museu
amb l’associació Som Swing de Tàrrega. Durant la
ballada es farà una degustació de vins del celler
Cercavins i visites a les Sales Nobles i celler de
Cal Perelló.

DISSABTE, 19 DE MAIG

D’11 a 20 h
El Museu al Carrer. 10 peces del Museu surten al
carrer i estaran tot el dissabte exposades en diferents aparadors del casc antic de Tarrega. Qui les
trobi totes entrarà a formar part d’un sorteig on hi
haurà entrades de la temporada de teatre i música
de Tàrrega i publicacions del museu.
D’11 a 14 h
Taller de pintura mural i sobre taula d’època
romànica a càrrec de Montse Creus, tècnica
del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona.
A partir de 12 anys.
Places limitades. Reserva prèvia recomanable
De 12.30 a 13.30 h
Al laberint del carrer del Carme
Taller al carrer. El retaule de Vallbona. En aquest
taller els nens i nenes dibuixaran el seu propi
retaule a l’estil del segle XIV.
De 3 a 12 anys
A les 19h
Micro concerts i històries de Tàrrega. Concerts
amb alumnes de l’Escola Municipal de Música de
Tàrrega al museu i en altres indrets d’interès
històric de la ciutat.

A les 21.30 h
Vi, glosa i estrelles. Mireia Mena i Alexandre
Bonanit i el celler l’Olivera de Vallbona de les
Monges ens presenten una proposta per
maridar els vins amb la glosa i els astres.
Preu: 10€
Places limitades. Reserva prèvia

DIUMENGE, 20 DE MAIG

A les 11 h
Visita guiada per la ciutat Pedres que es
mouen. Monestirs que es converteixen en
muralles, creus, arcs i finestrals que canvien
d’emplaçament, escultures que han vist món,
esglésies que es refan... Lloc de sortida:
Museu Comarcal de l’Urgell.
A les 11.30 h
Taller d’arqueologia per a nens
A les 12.30 h
Concert Vermut al jardí-terrat del museu
amb el grup Blues by Chance que presentarà
el deu disc Temps de Gingebre. Duo de blues
& Root music format per Eduard Escaño i
Josep Berenguel. El vermut tindrà preus
populars a 1 € la beguda.

<MUSÈU DERA VAL D’ARAN>
Carrèr Major, 26 | 25530 Vielha
Tel. 973 641815 ww.cultura.conselharan.org

Peça exposada: Mandíbula d’un dinosaure
hadrosaure (Maastrichtià -Cretaci Inferior- fa,
aproximadament, 68 milions d’anys), provinent
del Museu de la Conca Dellà.

DIVENDRES, 18 DE MAIG

A les 18 h
Fem de paleontòlegs!
Taller familiar a càrrec de Francina Pubill i
Anna Vallès, del Museu de la Conca Dellà
(Isona).
A les 20 h
Els dinosaures del Pirineu,
els darrers d’Europa, presentació a càrrec del
Dr. Àngel Galobart, Director del Museu de la
Conca Dellà (Isona) i Dinosfera (Coll de Nargó).

<Hiperconnectats!>
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