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Dia Internacional 
dels Museus 2022

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 «El poder dels museus». I és que els
museus tenen el poder de transformar el món que els envolta, de provocar canvis
positius en les seves comunitats. Ho fan a través de tres eixos: la sostenibilitat, la
innovació en la digitalització i l'accessibilitat, i la construcció de comunitat a través
de l'educació. 

Des de la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran volem convertir els museus en
espais accessibles, inclusius i participatius, i volem fer-ho amb tu. 
Per això t’animem a col·laborar-hi deixant-nos la teva opinió.

Com t’agradaria 
que fos el museu?

COMA T'AGRADARIE QUE
SIGUESSE ETH MUSÈU?

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=9MtITJ74gE-rJAPtn6u2E44ncHyCERRMnTuGcWquT0tUMDNEVUwwMDlZVkZOQlpYRDlBSjkwR1Y5NS4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=9MtITJ74gE-rJAPtn6u2E44ncHyCERRMnTuGcWquT0tUMDNEVUwwMDlZVkZOQlpYRDlBSjkwR1Y5NS4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=9MtITJ74gE-rJAPtn6u2E44ncHyCERRMnTuGcWquT0tUMDNEVUwwMDlZVkZOQlpYRDlBSjkwR1Y5NS4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=9MtITJ74gE-rJAPtn6u2E44ncHyCERRMnTuGcWquT0tUMDNEVUwwMDlZVkZOQlpYRDlBSjkwR1Y5NS4u


ACTIVITATS 
DEL DIM

Museu de Lleida 
Dimecres 18, de 10 a 14 h i de 16 a 18 h. 
I també la Nit dels Museus (14 de maig), de 20 a 
24 h.
 
Museu Diocesà i Comarcal de Solsona 
Dissabte 14 i dimecres 18, d'11 a 18.30 h
i diumenge 15, d'11 a 14 h. 
I també la Nit dels Museus (14 de maig), de 18.30 
a 24 h.
 
Museu Tàrrega Urgell 
Dissabtes 14 i 21, d’ 11 a 14 h i de 17 a 20 h. 
Diumenges 15 i 22, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. 
Dilluns 16, dimarts 17 i dimecres 18, de 10 a 14 h. 
Dijous 19 i divendres 20, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h. 
 
Museu Hidroelèctric de Capdella 
Dissabte 14, de 12 a 14 h. 
 
Musèu dera Val d’Aran 
Dissabte 14 i del dimarts 17 al dissabte 22, de 10 a 
13.30 h i de 17 a 20 h. 
Diumenge 15 i diumenge 22, de 10 a 13.30 h. 
Ecomusèu çò de Joanchiquet (Vilamòs): 
Dissabte 14 i del dimarts 17 al dissabte 22, d’11 a 
14 h i de 16 a 19 h. 
Diumenge 15 i diumenge 22, d’11 a 14 h.  

Museu de la Noguera i Centre d’Interpretació 
de l’Or del Segre 
Dimecres 18, de 10 a 14 h i de 17 a 19 h. 
I també al Museu de la Noguera la Nit dels
Museus (14 de maig), de 19 a 24 h. 
 
Museu de Cervera 
Dimecres 18, d’11 a 14 h i de 17 a 19 h. 
Visites cada 20 minuts. 
 
Ecomuseu de les Valls d’Àneu 
Dimecres 18, d'11 a 14 h i de 17 a 20 h. 
 
Museu de Guissona 
Dissabte 14, de 9.30 a 14 h i de 17.30 a 20 h.
Diumenge 15 i dimecres 18, de 9.30 a 14 h. 
 
Museu de la Conca Dellà 
Tancat actualment per obres de remodelació. 
Dinosfera (Coll de Nargó): dissabte 14, d’11 a 14 h 
i de 17 a 19 h. 
Centre d’Interpretació del Montsec de Meià
(Vilanova de Meià): dissabte 21, d’11 a 14 h i de 17
a 19 h. 
 
Museu d’Art Jaume Morera 
Dimecres 18, d'11 a 14 h i de 17 a 20 h. 
I també la Nit dels Museus (14 de maig), de 20 a
24 h.

Jornada de portes obertes per celebrar
el Dia Internacional dels Museus

Totes les activitats
són gratuïtes!

Activitats de la Nit dels Museus
(14 de maig)



DISSABTE, 14 DE MAIG 
A les 22 h. 
Al-Àndalus a les fosques
Visita sensorial nocturna a la sala d'exposicions
permanent.
Places limitades. 
Inscripció prèvia al 973 44 51 94. 

DIMARTS, 17 DE MAIG 
A les 19 h. 
El futur (del) Museu del Blat 
A càrrec de Carme Bergés, directora del Museu de
Cervera; i Marc Verdés, antropòleg.
L'acte tindrà lloc al Museu de Cervera.
 
DIMECRES, 18 DE MAIG 
Exposició virtual
El Sindicat Agrícola de Cervera i sa comarca. Històries en
primera persona
Recurs online disponible a partir del 18 de maig.
museudecervera.cat/ca/b/exposicions-virtuals-16

Museu de la Noguera Pl. Comtes d'Urgell, 5, 25600 Balaguer
973 44 51 94 | museucn.com

EXPOSICIÓ TEMPORAL
Geometria d’un taquímetre. 
Exposició pòstuma de Josep M. Llobet. Una desena 
d’obres configuren aquesta exposició que Josep M. Llobet 
(1952-2019) va pensar com un homenatge a la seva 
trajectòria pictòrica i professional com a arquitecte tècnic. 
 

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE L'OR DEL SEGRE 
Av. Comte Jaume d'Urgell, 12, Balaguer 

DISSABTE 14 I DIUMENGE 15 DE MAIG
A les 11 i a les 12.30 h. 
Iniciació a la recerca d’or 
Visita guiada a l’espai expositiu i taller d’iniciació a la 
recerca d’or.
Places limitades. Reserves a través de www.museucn.com.

DISSABTE, 14 DE MAIG 
A les 12 h.  
Presentació del Pla Estratègic del Museu de Cervera
2022-2025 
“Un treball col·lectiu que ens ha permès (re)pensar i
(re)imaginar el Museu”. 
L’acte tindrà lloc a l’Auditori de Cervera (C/ Major, 59). 
 
A les 22 i 23 h. 
Cases habitades 
Espectacle a càrrec de Mon Mas i Patrícia Mcgill,
narradores, Yoshi Hioki, pintor i narrador, i Martina Clota i
Sara Pomés (flauta), del Conservatori de Cervera.  
Aforament limitat. 
Cal fer reserva prèvia a museu@museudecervera.cat.

Museu de Cervera C/ Major, 115, 25200 Cervera
973 53 39 17 | museudecervera.cat

DIUMENGE, 15 DE MAIG 
A les 13 h. 
Els murals ceràmics de Sant Isidre Llaurador i Santa
María de la Cabeza. Un exemple de restitució patrimonial
L’acte tindrà lloc a l’Església de Sant Antolí. 

https://museudecervera.cat/ca/b/exposicions-virtuals-16
http://museucn.com/
http://www.museucn.com/
mailto:%20reserva@museudecervera.cat
http://www.museudecervera.cat/


DISSABTE, 14 DE MAIG 
A les 20 h. 
Concert “La Guitarra al Pirineu” 
El duo Ribera Sàbat ens oferirà un concert, en el qual
presentaran peces del seu nou àlbum, titulat Sardana,
enregistrament que conté una petita part dels fruits
d’una dècada de treball i emocions al voltant de la
música. Sardana recull l’ambient musical de la
Catalunya de la primera meitat del segle XX, passant
pel modernisme, el noucentisme i les avantguardes. El
concert, en el qual podrem escoltar obres del Llibre
Vermell de Montserrat, de Manuel de Falla, de Gaspar
Cassadó, d’Isaac Albèniz, d'Enric Granados, de Manuel
Blancafort, i de Frederic Mompou, també farà èmfasi al
paper de la guitarra al Pirineu a partir de l’isonenc Lleó
Farré, figura important per la història d’aquest
instrument a casa nostra.

Ecomuseu de les Valls d'Àneu C/ del Camp, 22, 25580 Esterri d'Àneu
973 62 64 36 | ecomuseu.com

DIVENDRES, 13 DE MAIG 
A les 19 h.  
Iesso-Guissona. El camí del Museu 
Presentació del Pla Estratègic i d’Acció del Museu de
Guissona 2022-2026. Amb un obsequi per als assistents. 
Inscripció prèvia a museu@guissona.cat – 973 55 14 14
o 602 22 64 87.
 
DISSABTE, 14 DE MAIG 
A les 12.30 h. 
Aperitiu al Museu 
Degustació de dos vins d’àmfora amb una tapa, a
càrrec de Selecte Wine Store, i tast d’arqueologia, a
càrrec del Museu de Guissona. 
Aforament limitat. 
Inscripció prèvia a museu@guissona.cat – 973 55 14 14
o 602 22 64 87.

Museu de Guissona C/ del Tint, 2, 25210 Guissona
973 55 14 14 | museudeguissona.cat

A les 22 h. 
El misteri de Iunia
En Titus i en Cornelius ens guiaran a través dels misteris
de la suggeridora nit de Iesso per trobar la Iunia. 
Ho aconseguiran?
Aforament limitat. 
Inscripció prèvia a museu@guissona.cat – 973 55 14 14 o
602 22 64 87.

http://www.ecomuseu.com/
mailto:%20museu@guissona.cat
mailto:%20museu@guissona.cat
http://www.museudeguissona.cat/
mailto:%20museu@guissona.cat


DIUMENGE, 22 DE MAIG 
A les 10 h. 
Visita guiada al jaciment d’ous de Suterranya
Durada aproximada de 2 h. S’ha de caminar uns 25’
d’anada i uns 25’ de tornada. Sortida a les 10 h des del
nou punt d’informació del museu, a causa de les obres
de remodelació (C. St. Andreu n. 4 B, Isona). 
Es necessita vehicle. 
Inscripció prèvia al 973 66 50 62. 

Museu de la Conca Dellà C/ del Museu, 4, 25650 Isona
973 66 50 62 | parc-cretaci.com

DINOSFERA
C. Xavier Marot, s/n, Coll de Nargó

DISSABTE 14 DE MAIG 
A les 11 h. 
Visita guiada al jaciment de Pinyes
Sortida des de la Dinosfera.
Inscripció prèvia al 636 41 76 78.

DISSABTE, 14 DE MAIG 
A les 20.30 h, 21.30 h, 22.30 h i 23.30 h. 
Visita dinamitzada a l’exposició “Imago Urbis” 
A càrrec d’Antoon van der Wijngaerde i de la seva
ajudant, intèrpret de llengua de signes. 

Museu de Lleida C/ del Sant Crist, 1, 25002 Lleida
973 28 30 75 | museudelleida.cat

EXPOSICIONS TEMPORALS
Imago Urbis. La Lleida del segle XVI 
(Sala d’exposicions temporals).
Un recorregut per la Lleida del segle XVI, una ciutat viva i
esplendorosa. 
Els amors dels déus (Cor de l’església).
Mostra d’una selecció de gravats del fons Gelonch Viladegut. 
Taula de la Mare de Déu, el Nen i santa Anna (Espai 0).
Mostra de l’última donació al museu. 

http://www.parc-cretaci.com/
https://www.google.com/search?q=museu+de+lleida&oq=museu+de+lleida&aqs=chrome..69i57l2j69i60l2j69i61j69i65l2j69i60.1991j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
http://www.museudelleida.cat/


DISSABTE, 14 DE MAIG 
De les 20 h a les 23 h. 
Encreuats  
Aproximacions guiades i accions musicals vinculades a
les obres de l’exposició “Encreuaments” a càrrec de
l’alumnat de l’Institut Samuel Gili i Gaya de Lleida
(projecte Espaia’t 360º).
Aforament limitat.

Museu d’Art Jaume Morera C/ Major, 31, 25007 Lleida
973 70 04 19 | mmorera.paeria.es

EXPOSICIÓ TEMPORAL
Encreuaments. Dipòsits de la Col·lecció Nacional de
Fotografia i d’Art Contemporani.
A cura de Jesús Navarro. Mostra que presenta un
important conjunt d’adquisicions d’obra fotogràfica i
contemporània que s’ha incorporat recentment a la
col·lecció del Museu en concepte de dipòsit procedent de
les compres que la Generalitat de Catalunya ha dut a
terme en els darrers anys.

DIMECRES, 18 DE MAIG 
A les 18.30 h. 
Inauguració de la nova museïtzació de la capella 
de la Pietat

Museu Diocesà d’Urgell Pl. del Deganat, 25700 La Seu d'Urgell
973 35 32 42 | museudiocesaurgell.org

DIJOUS 19 I DIVENDRES 20 DE MAIG 
A les 16 h i a les 17 h. 
Visites guiades a la nova museïtzació de la capella 
de la Pietat
Inscripció prèvia a museudiocesa@bisbaturgell.org .

http://mmorera.paeria.es/
http://www.museudiocesaurgell.org/
mailto:museudiocesa@bisbaturgell.org


DIMECRES, 18 DE MAIG
A les 19 h.
Presentació del número 36 d’"URTX. Revista
d’humanitats de l’Urgell"
A càrrec de Francesc Gabarrell Guiu, historiador de l’art i
conservador del Museu d’Art Jaume Morera de Lleida.

DIJOUS, 19 DE MAIG
A les 20 h i a les 21 h.
Crònica negra de Tàrrega
Lectures dramatitzades al Museu Comarcal de Tàrrega.
Un recorregut per sales i racons del Museu Comarcal de
Tàrrega que ens transportarà a una altra època. Una
època tràgica, un passat fosc, ple d'aigua, fets, costums i
llegendes. A càrrec del grup d’adults de Cruma.
Reserva prèvia al 973 31 29 60.

Museu Tàrrega Urgell C/ Major, 11, 25300 Tàrrega
973 31 29 60 | museutarrega.cat

DIVENDRES, 20 DE MAIG
De les 18 h a les 20 h.
Marató no visual de descripcions a "Tragèdia al Call"
Taller d'accessibilitat obert, per a famílies i adults,
facilitat pels serveis didàctics del Museu. Es donaran
indicacions de bones pràctiques cada 30 minuts. El
resultat serà un recull de descripcions visuals personals
que no pretenen ser objectives i "complir estàndards",
sinó que porten l'accessibilitat més enllà dels marcs
legislatius, cap a un accés amb plaer i gust.

DISSABTE, 21 DE MAIG
A les 17 h.
Presentació del llibre “Quina canya! Joguinetes”, de
Miqui Giménez i Biel Pubill
Seguit d’un taller de joguines de canya amb els autors
del llibre.
Reserva prèvia per participar en el taller al 973 31 29 60.

A les 22 h.
Concert
Ret (Falciots Ninja, MINE, Capità Moore...). Cançó d’autor.

A les 20 h i a les 21 h.
Accions teatrals a càrrec d’alumnes del batxillerat d’Arts
Escèniques de l’EA Ondara
Reserva prèvia al 973 31 29 60.

EXPOSICIÓ TEMPORAL
Què tenim sota els peus? 550 milions d’anys d’evolució a Ponent i el Pirineu. 
Recorregut per 550 anys de vida a la Terra a través de 120 roques i fòssils recollits en 22 localitats de Ponent i el Pirineu.

DISSABTE, 14 DE MAIG 
A les 11.30 h.  
La sal de la vida 
Taller familiar per conèixer el poder de la sal 
i transformar-la en obra d’art. 
Inscripció prèvia al 973 48 21 01. 

Museu Diocesà i Comarcal de Solsona Pl. Palau, 1, 25280 Solsona
973 48 21 01 | museusolsona.cat

A les 19.30 h. 
La Nit dels Museus 
Inauguració de la nova museïtzació de la sala del
conjunt de pintura mural de Sant Quirze de Pedret. 

http://museutarrega.cat/
http://www.museusolsona.cat/


Museu Hidroelèctric de Capdella 25515 Central de Capdella, Lleida
973 66 30 01 | vallfosca.net

DISSABTE, 14 DE MAIG
A les 12 h.
Visita teatralitzada amb Albert Keller 
109 anys després, Albert Keller “torna” a Capdella. Albert
Sangenís recrea la figura de l’enginyer en cap de l’obra
civil de la central hidroelèctrica de Capdella per explicar
com va fer les obres del salt de Capdella i la construcció
de la central hidroelèctrica. 

A les 13 h. 
El poder del Museu Hidroelèctric de Capdella. Gravació
de càpsules de vídeo 
Vine a celebrar amb nosaltres el Dia Internacional dels
Museus! A les 13h gravarem unes càpsules de vídeo en
què ens podràs explicar quin és el poder que té per a tu
el Museu Hidroelèctric de Capdella. 

DISSABTE, 14 DE MAIG
A les 22 h.
Eth poder dera musica: “Quan arriben es muses” 
Concert d’arpa amb Berta Puigdemassa.
L’acte tindrà lloc a la recepció del museu.

Musèu dera Val d’Aran C/ Major, 26, 25530 Vielha
973 64 18 15 | museus.conselharan.org

DIVENDRES, 20 DE MAIG
A les 18.30 h.
Personatges damb superpoders: “Convertís-te en un
èster poderós”  
Taller de caracterització de personatges heroics amb
material reciclat. 
Activitat infantil, recomanada per a 8 a 11 anys.
Reserva prèvia al 973 64 18 15.

DISSABTE, 21 DE MAIG
A les 21 h.
Eth poder des estèles: “Istòries der univers”  
Observació del cel amb telescopi i punter làser,
explicació en clau mitològica, amb Verd e Blu i Obaga. 
Lloc de trobada: aparcament de l’entrada de Vilamòs.
Públic general.
Reserva prèvia al 973 64 18 15.

DIJOUS, 19 DE MAIG
A les 18 h.
Eth poder dera memòria: “Mites, legendes e rebrembes
enes carrèrs de Les” 
Itinerari a peu pel poble de Les, des de la plaça der Haro
fins a la capella de Sant Blas.
Activitat adreçada a l’Associació Hemnes de Les.

DIMECRES, 18 DE MAIG
A les 19 h.
Eth poder dera opèra: “Er Orfeo de Claudio Monteverdi:
Mès enlà deth mite” 
Conferència i audició comentada amb el musicòleg Oriol
Pérez i Treviño.
L’acte tindrà lloc a la recepció del museu.

DIMECRES, 18 DE MAIG
A les 11 h.
Engegada de la Rúbia
Vine i participa en els preparatius per posar en marxa el
trenet de l'Estany Gento.

A les 12 h. 
Inici del procès participatiu "Com t'agradaria que fos 
el museu?"
Pots venir i opinar directament a l'urna o a través d'Internet.

http://www.vallfosca.net/
http://museus.conselharan.org/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=9MtITJ74gE-rJAPtn6u2E44ncHyCERRMnTuGcWquT0tUMDNEVUwwMDlZVkZOQlpYRDlBSjkwR1Y5NS4u


Segueix-nos a @xmtlla

https://www.facebook.com/xmtlla/
https://www.instagram.com/xmtlla/?hl=es
https://twitter.com/xmtlla

