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DIA INTERNACIONAL
DELS MUSEUS
Xarxa de Museus
de les Terres de Lleida i Aran

DIA INTERNACIONAL
DELS MUSEUS 2019
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 «Els museus com a eixos culturals: el futur de la tradició»,
i, enllaçant-ho amb aquesta temàtica, hem volgut
reflexionar sobre la tradició i el futur. El paper dels
museus en la societat està canviant. Alhora que
mantenim les nostres funcions més clàssiques
(conservar, investigar, exposar...), busquem altres
maneres d’ensenyar les col·leccions per crear
nous relats, volgudament més significatius, per a
les generacions futures i per a unes societats cada
cop més diverses i riques. Des de la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran volem fer possible un diàleg entre cultures i tradicions pròpies
i d’arreu del món, a fi d’esdevenir eixos culturals
amb la voluntat de desenvolupar un paper actiu
dintre de les nostres comunitats.
Coincidint amb la celebració del Dia Internacional
dels Museus, el 18 de maig se celebra també la
Nit dels Museus, amb interessants propostes que
permeten descobrir els museus d’una manera diferent.

«Com t’agradaria que fossin els museus del futur?».
Segueix-nos a Facebook, digues la teva i podràs guanyar un
passaport d’experiències per gaudir dels museus de la Xarxa.
#DIMtradicioifutur
Més informació: https://www.facebook.com/xmtlla/

dissabte 18 de maig
JORNADA DE PORTES OBERTES
Museu de la Noguera

Horari: d’11 a 14 h i de 18 a 20 h.
Centre d’Interpretació de l’Or del Segre: d’11 a 14 h
i de 18 a 20 h.
Museu de Cervera

Horari: (Sales d’exposicions) d’11 a 14 h i de 18 a
20 h. Visita a la Casa Museu Duran i Sampere, de
17 a 18 h.
Ecomuseu de les Valls d’Àneu

Horari: de 12 a 14 h i de 17 a 19.30 h.
Museu de Guissona

Horari: de 9.30 a 14 h i de 18 a 22.30 h. I també els
dies 13, 14, 15, 16 i 17 de maig (fins les 19.30 h).
Museu de la Conca Dellà

Horari: d’11 a 14 h i de 17 a 19 h.
Museu de Lleida

Horari: de 10 a 14 h i de 16 a 18 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.

Museu Diocesà i Comarcal de Solsona

Horari: d’11 a 18.30 h. I també els dies 17
(d’11 a 18.30 h.) i 19 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 la resta de dies de la setmana,
fins el 31 de maig (consulteu horaris).
Musèus dera Val d’Aran

Horari: de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.
Ecomusèu Çò de Joanchiquet, Vilamòs: d’11 a 14 h
i de 16 a 19 h.
Exposicions:
ARAN ME FECIT (St. Joan d’Arties, de 17 a 20 h)
Se’n parlave… i n’hi havie (Ecomusèu Çò de
Joanchiquet).

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

#DIMtradicioifutur
Mostra ínfima: bugader i llençol
de cànem del segle XIX
Del 18 al 26 de maig.
Horari habitual del museu

Plaça de la Reguereta de Balaguer

DISSABTE, 18 DE MAIG
A les 22 h. (La Reguereta)
Xerrada interactiva: “Memòries líquides.
Veus de safareig”.
Aquest any, el museu proposa una activitat a
l’entorn de les tradicions i la vida quotidiana i
com a entitat flexible, adaptable i mòbil orientada a la comunitat trasllada l’activitat fora del
museu en una xerrada interactiva a càrrec de la
periodista Rosa Vendrell.

MUSEU DE CERVERA

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

#DIMtradicioifutur
El museu com a eix cultural.
El futur de la tradició
Nous diàlegs: Cervera – Mali –
Perú – Senegal – #totesfemCervera
Del 17 de maig al 2 de juny.

Fotograma de Passatge, l’espot de Cervera Capital de la
Cultura Catalana 2019, de Xavier Marrades

DIVENDRES, 17 DE MAIG
A les 20 h.
Inauguració de l’exposició Nous diàlegs:
Cervera-Mali-Perú-Senegal-#totesfemCervera
Sota el lema Els museus com a eixos culturals:
el futur de la tradició, proposem un diàleg entre
cinc peces de tradicions pròpies i d’arreu del
món.

DISSABTE, 18 DE MAIG
FESTIVAL ESPURNES BARROQUES
A les 11 h (Paeria de Cervera)
Presentació del Festival Espurnes Barroques a
càrrec de Ramon Royes Guàrdia, Paer en cap.

Conferència del Dr. Francesc Miralpeix. Usos i
funcions de les galeries de retrats. Reis, paers
i benefactors a la Cervera del Barroc.
Entrada gratuïta. Places limitades.
A les 12.30 h (Plaça del fossar de Cervera)
Concert-vermut amb Guillermo Turina (violoncel). El violoncel a les cases reials
europees. Obres de F. Supriani, G. Facco, J.M.C.
dall’Abacco, J. L. Duport, J. S. Bach.
Preu: 10€
A les 17.30 h (Universitat de Cervera)
Temps d’Universitat. Visita teatralitzada a
càrrec d’Alea Teatre. De la mà d’alguns personatges de l’època, coneixerem la història de
l’edifici de la Universitat.
Concert amb Les Délices du Roy i Elise
Efremov (soprano). L’amour me livre à vous.
Obres de J.M., Leclair, J. B. de Boismortier, J. B.
Barrière, L-N. Clérambault.
Preu: 15€ (visita + concert)
LA NIT DELS MUSEUS
A les 21.30 h (Casa Museu Duran i Sanpere)
Concert-degustació amb Lettere in Musica.
Eros en temps de flors. Obres de C. Monteverdi, G. Frescobaldi, M. Fletxa el Vell.
Places limitades (aforament 60 persones.
Cal fer reserva prèvia)
Entrada invertida (L’espectador és qui decideix, un

cop acabat l’espectacle, quin preu vol pagar. L’entrada
invertida és un exercici de responsabilitat on el públic,
després de tenir en compte les despeses de l’acció
escènica, i també les seves possibilitats econòmiques
individuals, decideix el preu de l’entrada)

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

#DIMtradicioifutur
Més de deu anys de música popular a l’Ecomuseu: recuperació
de l’acordió diatònic i d’altres
instruments desapareguts al
Pallars. Exposició d’un rabec de
1916 recuperat a l’Alta Ribagorça i
un acordió diatònic procedent del
Pallars.

Els alumnes més joves d’acordió diatònic a
l’Ecomuseu, any 2015. Fot. Georgina Fàbregas

DISSABTE, 18 DE MAIG
A les 19.30 h
Cordes de muntanya
Introducció als rabecs catalans i de la península
ibèrica i presentació del procés de recuperació
de 2 rabecs pirinencs, un del Pallars Sobirà i
l’altre de l’Alta Ribagorça. A càrrec de Dani García de la Cuesta (músic i investigador) i Josep
Cruelles (Lutier).
A les 20 h
Concert a càrrec de Dani García de la Cuesta.
DIUMENGE, 19 DE MAIG
A les 12 h
Cordes de muntanya
Taller per conèixer el Rabec, Rabequet, Rabel, la
Bandúrria asturiana i diferents cordòfons populars. A càrrec de Dani García de la Cuesta.

MUSEU DE GUISSONA

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

#DIMtradicioifutur
Pluralitat cultural. Exposició d’un
“diakhass” senegalès i un gegant
amb l’efígie de Jaume Ribalta
que representa el déu Bacus.

Fotografia de la festa de Colors, la celebració de la
multiculturalitat guissonenca amb participació de l’ampli
ventall d’associacions i entitats locals (Ajuntament de
Guissona).

DISSABTE, 18 DE MAIG
A les 18 h.
Arrelat a la terra, arrelat a IESSO, arrelat a
Guissona. Berenar popular. Coca amb xocolata
per a tots els assistents.
La flor de les opinions. Omplim el museu de
flors per conèixer els vostres pensaments.
Plantem el futur del Museu. Embellim el parc arqueològic amb la plantada d’un jardí sostenible.
Obsequi. Els primers participants s’enduran
un obsequi molt especial. (Fins a exhaurir
existències i talles).
A més, els més petits podran gaudir de
diversos espais de joc.
Activitat gratuïta.
LA NIT DELS MUSEUS
A les 21.30 h.
Visita guiada nocturna
Redescobreix el Parc Arqueològic de
manera màgica.
Activitat gratuïta.

MUSEU DE LA
CONCA DELLÀ

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

#DIMtradicioifutur
Isona, vila de tradició comercial.
Exposició d’elements vinculats
al comerç tradicional isonenc.

Fins els anys 80, la fira de la pell era un referent per a
Isona. Amb el pas del temps aquesta fira ha evolucionat
cap a una nova temàtica: la fira del Bolet

DISSABTE, 18 DE MAIG
A 21 h.
Nit màgica als Estanys de Basturs
Caminada nocturna guiada des d’Isona fins
als Estanys de Basturs. Dificultat: Fàcil (segons
mètode Sendif); 9’5 km; desnivell 116m aprox.
Cal portar frontal, alguna peça de roba reflectant, menjar i beguda.
Sortida des de l’Església de Santa Maria
d’Isona
Activitat gratuïta

MUSEU DE LLEIDA

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

#DIMtradicioifutur
Tradició i diversitat.
Representació de la “Moixiganga”
i selecció d’objectes de la cultura
de l’Islam, de diferents èpoques,
que perviuen i s’han incorporat a
la nostra societat tot enriquint-la.

La Moixiganga. Fotografia: Esbart Dansarie Sícoris

DISSABTE, 18 DE MAIG
LA NIT DELS MUSEUS
A les 20.15 h, 21.15 h i 22.15 h.
Visita dinamitzada “Memòries d’una morisca
lleidatana”
A les 22 h i 23 h.
Representació de la Moixiganga de Lleida.
A càrrec de l’Esbart Dansaire Sícoris.

MUSEU D’ART
JAUME MORERA

Avinguda Blondel, 40 (Edifici Casino)
25002 Lleida
Tel. 973 700 419 www.mmorera.paeria.es

#DIMtradicioifutur
Els viatges, el retorn al lloc
d’origen i l’empremta que deixa
aquest trànsit entre diferents
cultures, eixos que uneixen als
artistes Benet Rossell i Insun Yu.

Peu de la imatge: Benet Rossell, Spectacle de
microthéâtre, place d’amour, 1979 (MALL 2115)

DISSABTE, 18 DE MAIG
LA NIT DELS MUSEUS
A partir de les 20 h fins a les 24 h
Cançons visuals de Xavier Bové
Instal·lació interactiva que pretén crear un vincle
entre les cançons i les seves representacions visuals, personalitzat per a cada visitant i realitzat
en directe. Una experiència en què el visitant se
sentirà com un director d’orquestra de pinzells
virtuals, i en què es podrá endur la seva obra
impresa un cop acabada la interpretació.

MUSEU DIOCESÀ D’URGELL
Plaça del Deganat
25700 La Seu d’Urgell (Lleida)
Tel. 973 353 242 www.museudiocesaurgell.org

#DIMtradicioifutur
Una experiència musical al museu.
Viatge a través d’una selecció
d’obres d’art que transmeten
emocions íntimes acompanyades
de música, per establir una relació
emocional intensa entre obra
plàstica i música.

Mare de Déu de la Muntanya de Caregue
Fons MDU (Fotografia Idil·li Tàpia)

DIVENDRES, 17 DE MAIG
A les 19 h. (Església de Sant Miquel)
Presentació del projecte Banda Sonora i
actuació musical del grup de polifonia
tradicional Tornaveus.

MUSEU DIOCESÀ I
COMARCAL DE SOLSONA
Plaça Palau, 1
25280 Solsona (Lleida)
Tel. 973 482 101 www.museusolsona.cat

#DIMtradicioifutur
Exposició del Drac de la Festa
Major de Solsona i la Mare de
Déu del Roser de Sant Pau de
Terrassola.

Imatge antiga del Drac de la Festa Major de Solsona.
(Fons Arxiu Amades)

DIVENDRES, 17 DE MAIG
D’11 a 18.30 h.
El Drac al Museu
Exposició del Drac de Solsona al Museu
Entrada gratuïta
A les 19 h.
Traient foc pels queixals
Conferència sobre el bestiari i els dracs a
Catalunya, a càrrec de Jan Grau, expert en
cultura popular.
Activitat gratuïta, aforament limitat
DISSABTE, 18 DE MAIG
D’11 a 18.30 h.
El Drac al Museu
Exposició del Drac de Solsona al Museu
Entrada gratuïta

A les 11.30 h.
L’àlbum de les bèsties
Activitat familiar. Breu explicació del bestiari present
en el Museu, i taller per l’elaboració d’un àlbum de
bestiari propi.
Activitat gratuïta, places limitades,
cal reserva prèvia
A les 11.30 h.
Descobertes singulars
Visita guiada amb la col·laboració de Solsona
Experiencce, que us permetrà descobrir part d’un
bestiari singular de Solsona que fins ara, segurament,
desconeixíeu.
Preu: 3€ adults, 2€ jubilats i joves de 7 a 16 anys,
menors de 7 anys gratuït (places limitades).
Cal fer reserva prèvia a
info@solsonaexperience.com o a
museu@museusolsona.cat
A les 20.30 h.
Una nit bestial. Vols venir a dormir al Museu?
Visita amb contes i històries, a la llum d’espelmes.
Activitat exclusivament infantil, per a nens i
nenes de 6 a 10 anys.
Inici dissabte 18 de maig a les 20.30 h i
acabament diumenge 19 de maig a les 9.30 h.
Preu: 10€, places limitades, cal reserva prèvia
DIUMENGE, 19 DE MAIG
D’11 a 14 h.
El Drac al Museu
Exposició del Drac de Solsona al Museu
Entrada gratuïta
A les 11.30 h.
Descobertes singulars
Visita guiada amb la col·laboració de Solsona
Experiencce, que us permetrà descobrir part d’un
bestiari singular de Solsona que fins ara, segurament,
desconeixíeu.
Preu: 3€ adults, 2€ jubilats i joves de 7 a 16 anys,
menors de 7 anys gratuït (places limitades).
Cal fer reserva prèvia a info@solsonaexperience.com
o a museu@museusolsona.cat

MUSEU COMARCAL
DE L’URGELL

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

#DIMtradicioifutur
Exposició d’una imatge de Nossa
Senhora Aparecida en diàleg
amb una talla de fusta de Santa
Anna.

Catedral Basílica de Nossa Senhora Aparecida.
Autor: Valter Campanato/ABr (Font: Wikimedia Commons).

DIJOUS, 16 DE MAIG
A les 20.30 h
Conferència Conversos a la Segarra i l’Urgell,
la difícil existència. A càrrec de Xavier Rivera
Sentís, dins del cicle de conferències I després de l’expulsió…
DISSABTE, 18 DE MAIG
A les 20 h
Presentació d’una imatge de Nossa Senhora
Aparecida, patrona del Brasil, deixada per la
senyora Tatiana Alves, en diàleg amb una talla
de fusta de Santa Anna del fons del Museu
Tàrrega Urgell.

A les 20.30 h
Visita guiada a l’exposició Topografia urbana de
Tàrrega. Segles XV, XVI i XXI. Amb un recorregut per alguns dels carrers de la Tàrrega dels
segles XV i XVI on s’esmentaran curiositats i
anècdotes d’aquell temps.
LA NIT DELS MUSEUS
A les 23 h
Projecció del documental Vents del Mustang,
amb l’assistència del director, Josep Maria
Canyameras, i l’artista Jaume Amigó, amb qui
podreu conversar sobre l’experiència del viatge
a l’Alt Mustang (Himalaies, entre el Nepal i el
Tibet) després de la projecció del documental.

MUSÈU DERA VAL D’ARAN
Carrèr Major, 26
25530 Vielha (Lleida)
Tel. 973 641 815 www.cultura.conselharan.org

#DIMtradicioifutur
Exposició d’indumentària
tradicional aranesa i tinku
(regió boliviana andina)

Dansa tinku en Carnaval d’Oruro, part andina de Bolivia.
Fotografia: Mathias Beckerl.

DIMECRES, 15 DE MAIG
Presentació del DIM,
Entre cultures: Els vestits dels pobles.
Activitats a càrrec de la “Asociación cultural
Raíces Andinas de Bolivia. Zaragoza”.
A les 19 h
Conferència “Cosmovisió andina del tinku.
De la tradició a la modernitat.” A càrrec de
Francisco Domingo
A les 19.30 h
El so del tinku. Música tradicional andina
A les 20 h
Tinku en moviment.
Taller de dança tradicional.

DISSABTE, 18 DE MAIG
A les 18 h
Conferència “El patrimoni festiu pirinenc.
Reptes de cara al futur” A càrrec de Daniel
Vilarrubias (Arxiver i expert en cultura popular)
A les 19 h
Taula rodona amb els representants
de les colles dansaires araneses.
LA NIT DELS MUSEUS:
MESTISSATGE MUSICAL
A les 22 h
Nit musical a càrrec de Song Aran
(música tradicional cubana)

Procés a la bruixa. Eduard Alcoy, ca. 1970.

Exposició Se’n parlave... i n’hi havie.
Bruixeria a les terres de Ponent i Pirineu.
Ecomusèu çò de Joanchiquet, Vilamòs.
Dissabte 18 de maig, d’11 a 14 h i de 16 a 19 h.
Diumenge 19 de maig, d’11 a 14 h.

Segueix-nos a:

