
ACTIVITATS 
CAMPANYA 
LES MIL CARES
DELS MUSEUS 

Del 20/2/2023
al 5/3/2023

ACTIVITATS
GRATUÏTES

La Xarxa de Museus de les Terres de 
Lleida i Aran et convidem a conèixer 
allò que amaguen els nostres museus i 
que no es troba a la vista del públic.
#LesMilCaresDelsMuseus

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

MUSEU DE
LA NOGUERA 

BALAGUER

Portes endins. Vine a formar 
part de l'equip del museu 
Taller participatiu per conèixer les diferents funcions 
del Museu i col·laborar amb els tècnics en les 
tasques diàries, sovint desconegudes pels visitants. 

02.03 Dijous 9 - 11 h 
11:30 - 13:30 h 

Reserva prèvia necessària
973 445 194

Pl. Palau, 1, 25280 Solsona 
973 48 21 01 | museusolsona.cat 

MUSEU D. I C.
DE SOLSONA

SOLSONA

El Museu en viu
i en directe 
Visita de la mà de restauradores, educadores, 
agents d’acollida, conservadores, arqueòlogues, 
historiadores de l’art, comunicadores, directors. un 
recorregut amb l’equip del museu per conèixer què 
hi passa cada dia.

25.02 Dissabte 12 - 14 h 

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

MUSEU 
TÀRREGA
URGELL

TÀRREGA

Visita als cellers
del Museu 
En aquesta visita descobrirem els dos cellers que 
conserva el Museu Tàrrega Urgell, un d’ells molt 
afectat per la riuada de Santa Tecla de 1874. 

03.03 Divendres 20 h
Reserva prèvia necessària
973 31 29 60

C/ Major, 26, 25530 Vielha 
973 64 18 15 | museus.conselharan.org

MUSÈU DERA
VAL D’ARAN

VIELHA

Era cara oculta
deth Musèu  
Visita de l'exposició permanent amb el personal 
tècnic del museu, que donarà a conèixer els 
aspectes desconeguts que s'amaguen darrere de 
cada racó del museu. 

23.02 Dijous 18 h

Museulòg(ue)s
per un dia!  
Activitat pràctica on els i les participants hauran de 
concebre i crear un espai museogràfic a partir d'una 
dinàmica guiada pel personal del museu. 

24.02 Divendres 18 h

Reserva prèvia necessària al 
973 64 18 15

Reserva prèvia necessària al 
973 64 18 15

Auditori Municipal C/ Major, 59, 
25200, Cervera  |  973 53 39 17
museudecervera.cat

MUSEU DE
CERVERA

CERVERA

Arqueologia
d’un enterrament  
A les 18h: “Què ens diuen els ossos? Excavació 
d'una fossa al Priorat de Sant Pere el Gros de 
Cervera” a càrrec d’Elna Clua i Joel Minguell, 
arqueòlegs, i Izaskun Ambrosio, antropòloga.  

A les 19h: Històries de la mà de la mort, amb 
Patrícia McGill, narradora.

04.03 Dissabte 18 i 19 h 

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

MUSEU DE
GUISSONA

GUISSONA

La caixa. De la terra
a la vitrina 
Estrena de l’audiovisual que mostra les tasques 
que es realitzen al Museu de Guissona des del 
moment en que s’excava i es troba una peça 
rellevant fins que s’acaba ubicant a l’exposició 
permanent del Museu.

04.03 Dissabte

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

MUSEU DIOCESÀ
D’URGELL

LA SEU D’URGELL

Obres viatgeres: descobreix 
els viatges internacionals 
d'algunes obres de la 
col·lecció 
Visita guiada on descobrirem els viatges internacionals 
de tres obres icòniques de la col·lecció del museu: el 
Beatus (s. X), el retaule d’Abella de la Conca (s. XIV) i 
el calze i la patena de Núria (s. XIII). 

04.03 Dissabte

Reserva prèvia necessària a 
museudiocesa@bisbaturgell.org
o trucant al 973 353 242

11:30 h

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

MUSEU
DE LLEIDA

LLEIDA

Visita a la reforma
de l’àmbit del segle XVI
Visita tècnica a la reforma de l’àmbit del segle XVI, 
a càrrec d’Esther Balasch i Meritxell Cano, 
conservadores del museu 

22.02 Dimecres

PLACES LIMITADES 
Reserva prèvia necessària 
a reserves@museudelleida.cat

Visita a les reserves
del museu 
Visita a les reserves del museu, a càrrec de Carmen 
Berlabé, conservadora del museu, i de Núria Gilart, 
conservadora-restauradora del museu 

01.03 Dimecres 18:30 h
PLACES LIMITADES 
Reserva prèvia necessària 
a reserves@museudelleida.cat

18:30 h

C/ del Camp, 22, 25580 E. d'Àneu 
973 62 64 36 | ecomuseu.com 

ECOMUSEU
DE LES VALLS
D’ÀNEU

ESTERRI D’ÀNEU

Els tresors amagats
de l’Ecomuseu 
Visita als magatzems i a la tasca de restauració, 
conservació i documentació de les col·leccions
del museu. 

26.02 Diumenge

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

MUSEU
HIDROELÈCTRIC
DE CAPDELLA

CAPDELLA

Arquitectura i urbanisme
al campament de la central 
de Capdella  
Prenent com a exemple una de les cases prefabricades del 
campament de la central de Capdella, en concret la casa on 
va néixer la Conxita Grangé, parlarem de l'arquitectura 
d'aquestes edificacions tan particulars, l'urbanisme de la 
Central de Capdella, com eren aquests habitatges, la seva 
història i l'ús que se'n va fer. Visita a càrrec a Sígrid Remacha.

25.02 Dissabte 11 h

Les inundacions al campament 
de la central de Capdella   
Farem una visita als indrets del campament de la central de 
Capdella on les inundacions del 1937 i el 1982 van causar 
més afectacions. Compararem la situació actual amb imatges 
de les inundacions, tant del riu com de les edificacions del 
campament i de la central. També parlarem del riu Flamisell i 
el seu recorregut. Visita a càrrec de Sandra Luque. 

04.03 Dissabte 11 h

Reserva prèvia necessària a
info@museuhidroelectricdecapdella.cat

Reserva prèvia necessària a
info@museuhidroelectricdecapdella.cat

MORERA 
MUSEU D’ART MODERN
I CONTEMPORANI DE LLEIDA

C/ Major, 31, 25007 Lleida
973 70 04 19 | mmorera.paeria.es   LLEIDA

L’equip del Museu.
Ens coneixes? 
Vols conèixer qui forma part del Morera? El Museu 
d’Art Modern i Contemporani de Lleida es troba 
en un moment històric, a punt d’inaugurar la seva seu 
definitiva després de més de cent anys d’història, 
i tot el seu equip hi està treballant. Estigues pendent 
de les xarxes socials, coneix-nos i descobreix tot allò 
que tenim entre mans! 

20.02 - 05.03

Totes dues activitats comptaran amb una sessió 
especial per a l’alumnat de l’Institut d’Aran 

ACTIVITATS GRATUÏTES

Del 20/2/2023
al 5/3/2023

Reserva prèvia necessària 
973 62 64 36 o reserves@ecomuseu.com 

12 h


