
 

 
  

 

 

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem, d’acord amb allò 
que disposa el Règim de Sessions Plenàries i Normes de Funcionament del Ple, presenta 
al ple del mes d’octubre de 2016 la següent 
 

MOCIÓ 

PER LA REDACCIÓ D’UN NOU PLA DE MUSEUS DE LA CIUTAT DE LLEIDA 

La ciutat de Lleida compta actualment amb diversos espais museístics i altres que es 
complementen amb aquests per configurar una oferta expositiva i patrimonial notable. 
Són de titularitat municipal o amb presència d ela Paeria en els sues patronats, com són 
el Museu d’Art Jaume Morera, el Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, el Museu de 
l’Aigua, el Museu de l’Automoció Roda Roda o el conjunt monumental del Turó de la Seu 
Vella. 

D’altra banda, els diversos governs municipals de Lleida han fet al llarg dels anys anuncis 
de la imminència de construcció d’altres museus. És el cas del  Museu de la Ciència i el 
Clima, l’edifici del qual va ser presentat a la Mostra Oficial de la 15a Biennal de Venècia. 
És el cas també del Museu d’Història de la Ciutat, tants cops anunciat. O, més 
recentment, del Centre d'Interpretació del Turó de la Seu Vella i la museïtzació de les termes 
de Remolins. 

Els museus i el patrimoni constitueixen la materialització de la memòria col·lectiva d’una 
societat. La democratització de l’accés a la cultura a partir de mitjan segle xx i el 
desenvolupament dels mecanismes d’identitat o del turisme de masses han convertit 
els museus en elements essencials de les polítiques culturals i en equipaments per a la 
gran majoria social. I l’obertura a la societat implica l’assumpció de noves funcions 
museístiques, més enllà de les estrictament científiques, i reforcen capacitats 
interpretatives i de divulgació per a públics molt amplis. 

El Pla de Museus de Catalunya, en fase de revisió, assenyala que les funcions ja 
consolidades dels museus –col·leccionar, conservar, investigar, difondre, delectar, 
educar, etc.– es poden veure ampliades amb noves funcions que donin resposta a les 
noves demandes socials: espais generadors de consciència ciutadania i d’identificació 
col·lectiva, llocs per a la participació i espais de trobada on desenvolupar un oci creatiu. 
De manera que, tot i que poden ser un recurs turístic, han de ser sobretot un recurs per 
a la comunitat que els sustenta. 

Així, en una ciutat com la nostra, els museus han de ser elements vertebradors del 
territori, orientats a la ciutadania; dipòsits i gestors de memòria; centres de 
coneixement; dispositius educatius; espais per a la reflexió i la participació; plataformes 
d’oci creatiu; i actius econòmics. 

Atès que en els darrers mesos finalment s’ha activat la construcció del nou Museu d’Art 
Jaume Morera, el qual, juntament amb el Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal són entre 
els 14 equipaments que composen la Xarxa de Museus de Catalunya. 



 

 
  

 

 

Atès que actualment disposem d’un pla de museus que data de 1996, que es pot 
considerar desfasat per antiquat i per inadequat, ja que no s’ajusta als criteris museístics 
del segle XXI ni s’adiu a la realitat socioeconòmica del moment. 

Atès que l’aprofitament dels museus de Lleida per part de la ciutat és altament 
millorable. Sobretot, tenint en compte el magnífic fons de què disposen, cadascun d’ells, 
i en especial el Museu Morera (el fons Morera i Galícia, el fons Gosé, el fons Cristòfol, 
més les magnífiques obres d’altres artistes com Coma Estadella, Lamolla, Crous-Vidal, P. 
Pallarés, Cirera, Siré i altres figures de l’art modern i contemporani). 

És inajornable fer un planteig dels escenaris de futur en l’àmbit museístic de la ciutat, 
mitjançant la redacció d’un nou pla de museus per potenciar el conjunt de museus, 
n’expandeixi l’ús social, aconsegueixi la màxima rendibilitat cultural, en millori la gestió 
i n’explori mancances, necessitats i perspectives de futur per tal de dotar Lleida d’una 
xarxa museística de qualitat al més completa, racional, eficient i sostenible possible. 

Per tot això exposat, el Grup Municipal d’ERC-Avancem proposa al Ple de l’Ajuntament 
de Lleida que s’aprovin els següents: 

ACORDS 

PRIMER. L’Ajuntament de Lleida expressa el seu compromís amb la cultura i la seua 
ferma voluntat de potenciar els museus de la ciutat, incrementar-ne l’ús social, 
aconseguir-ne la màxima rendibilitat cultural, millorar-ne la gestió i explorar-ne 
mancances, necessitats i perspectives de futur per tal de dotar Lleida d’una xarxa 
museística de qualitat al més completa, racional, eficient i sostenible possible. 

SEGON. L’Ajuntament Lleida endegarà la redacció d’un Pla Estratègic de la Cultura a la 
ciutat de Lleida, que analitzarà i definirà quines han de ser les línies d’actuació 
en matèria cultural. La seua redacció es farà a través d’un procés participatiu. 

TERCER. Aquest Pla Estratègic ha d’incloure, necessàriament, l’actualització del Pla de 
Museus de la Ciutat. 

QUART. La redacció del pla es dotarà pressupostàriament amb càrrec al Pressupost 
2017. 

 

 

 

Carles Vega Castellví 
G.M. ERC-Avancem 

Lleida, 27 d’octubre de 2016 
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