
Davant del nou escenari que s’està definint en aquests darrers anys en tots els sectors econòmics, tant públics com 
privats, sembla que és evident que molts models de gestió utilitzats fins ara s’estan posant en dubte.  Aquest procés 
també afecta, i molt directament, el món dels museus i el de la gestió del patrimoni cultural.

El treball en xarxa, compartint recursos i inversions en un mateix àmbit o territori, sembla que s’està convertint 
en una de les opcions més clares per tal de redefinir i buscar noves alternatives més sostenibles, pel que fa al 
manteniment d’infraestructures i l’activació de noves polítiques culturals en el nostre país. 

Creiem que el treball en xarxa és estratègic per al futur de molts territoris i els seus equipaments. Donat que aquest 
és un tema sobre el que val la pena reflexionar i debatre, per això us el proposem com a tema central per aquestes 
quartes jornades de museologia organitzades conjuntament per l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la Xarxa de museus 
de les terres de Lleida i Aran.

Durant dos dies diferents especialistes en la matèria ens explicaran les diverses experiències d’arreu del país que 
ja estan funcionant, amb la finalitat de discutir-les, evaluar-les i analitzar-les col·lectivamentels, tot amb l’objectiu 
final de millorar la gestió i la sostenibilitat dels museus i equipaments culturals del nostre país. 

Un any més, aquestes jornades de museologia, obertes a tothom, pretenen convertir-se amb un punt de trobada 
dels professionals del món del patrimoni cultural de les terres lleidatanes. Millorar la fomació tècnica, donar visibilitat 
i dotar de noves eines de gestió als museus i equipaments patrimonials del territori són els tres principals objectius, 
que any rera any, es persegueixen amb la organització d’aquestes jornades anuals.
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Dijous 3 de maig

10.30h    Presentació, 
a càrrec del Sr. Josep M. Solé Sabaté, director de l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs, la Sra.Carme Alòs, presidenta de la XMTLLA i el Sr. Jordi 
Abella, director de l’Ecomuseu de les valls d’Àneu.
    
11.00h    Les Xarxes de museus a Catalunya, 
     a càrrec del Sr. Jusèp Boya, cap del Servei de Museus i   
     Protecció de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya

12.00h   Pausa-Cafè

12.30h    La red de museos etnográficos de Asturias, 
               a càrrec del Sr. Joaquín López, 
               director General de Patrimonio Cultural de Asturias.

13.30h   Debat

14.30h   Dinar

16.00 h-18.00h   Taula Rodona: 
                            Les Xarxes temàtiques de museus a Catalunya

Modera: Sr. Jaume Espinagosa, director del Museu Comarcal de l’Urgell.
	 •	Sra.	Anna	Garrido.	Arqueoxarxa.	Museu	d’Arqueologia	de	Catalunya.
	 •	Sr.	Pep	Espadaler,	director	del	Museu	del	Suro	de	Palafrugell.		 	
                  Secció del Sistema de Museus de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.
	 •		Sr.	Agustí	Alcoberro,	director	del	Museu	d’Història	de	Catalunya.
	 •		Sr.	Pepe	Serra,	director	del	Museu	Nacional	d’Art	de	Catalunya.
	 •		Sr.	Jordi	Abella.	Xarxa	de	Museus	d’Etnologia	de	Catalunya.

18.00h-19.00h   Visita a l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu

Butlleta d’inscripció

La participació a les jornades és lliure. Tanmateix tothom que 
vulgui certificat d’assistència haurà d’inscriure’s.

Per tal de formalitzar la inscriPció cal:
• Ingressar l’import (15 €) al compte corrent de la Caixa d’Estalvis 
      i Pensions de Barcelona: 2100-0074-0200132495, fent-hi 
      constar el vostre nom i, com a concepte, Jornades de Museologia.

la inscriPció us dóna dret:
• Al certificat d’assistència, si assistiu presencialment almenys 
      a un 70% de la jornada.
• Al dinar del dia 4 de maig

cal lliurar la butlleta i el comProvant d’ingrés a:
Ecomuseu de les valls d’Àneu 
(C/ del Camp, 22-24 25580-Esterri d’Àneu )
cristina@ecomuseu.com  —   Tel. 973 626436

Dades d’inscripció
Nom: ------------------------------------------------------------------------------------
Cognoms:-------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
Adreça: --------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
Població:--------------------------------------------------------------------------------
Codi Postal ----------------------------------------------------------------------------
Tel.: --------------------------------------------------------------------------------------
@: ---------------------------------------------------------------------------------

programa

Divendres 4 de maig

10.00h    Les Xarxes de museus en els programes de cooperació en  
      l’àmbit europeu,  
               a càrrec del Sr. Valentí Sallas 
               (Àrea de Relacions Internacionals. Departament de Cultura.  
     Generalitat de Catalunya); i la Sra. Cristina Arcaya,    
         Secretaria General de la Comunitat de Treball dels Pirineus.
 
11.00 h   Las redes de museos como estratégias de cooperación.   
     Algunas reflexiones en el ámbito del Pais vasco, a càrrec   
     d’Iñaki Díaz Balerdi i Iñaki Arrieta. Universidad del País Vasco

12.00h   Pausa-cafè

12.30h Taula rodona: 
             Les xarxes territorials de museus a Catalunya

Modera: Sr. Josep M. Solé, cap del Departament de Patrimoni de l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs, Diputació de Lleida.
	 •	Sra.	Carme	Bergés,	directora	del	Museu	Comarcal	de	Cervera.		 	
	 				Xarxa	de	Museus	de	les	Terres	de	Lleida	i	Aran.
	 •	Sra.	Eva	Perisé,	directora	del	Museu	Hidroelèctric	de	Capdella.			
	 			Xarxa	de	Museus	de	l’Alt	Pirineu	i	Aran
	 •		Sr.	Miquel	Martí,	director	del	Museu	de	la	Pesca	de	Palamós.		 	
	 				Xarxa	de	Museus	de	la	Costa	Brava
	 •		Sra.	Teresa	Reyes,	cap	de	Secció	de	la	Oficina	de	Patrimoni	de		
     la Diputació de Barcelona.
	 •		Sr.	Carles	García,	director	del	Museu	Industrial	del	Ter.	Xarxa	de		
	 				museus	d’Osona	i	membre	de	l’Associació	de	museus	de	Territori		
     i Societat.
	 •			Sr.	Roger	Marcet,	director	del	Museu	Marítim	de	Barcelona.		 	
	 				Xarxa	de	Museus	de	la	costa	catalana.

14.15h  Lectura de les conclusions (XMTLLA) i cloenda, 
             a càrrec del Sr. Ramon Villuendas, alcalde d’Esterri d’Àneu i 
             del Sr. Albert Alins, delegat del Govern a l’Alt Pirineu.

Organitza
Institut d’Estudis Ilerdencs

Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran

Col·labora
Ecomuseu de les Valls d’Àneu

Xarxa de museus i equipaments patrimonials 
de l’Alt Pirineu i Aran

Ajuntament d’Esterri d’Àneu

Coordina
Jordi Abella, director de l’Ecomuseu de les valls d’Àneu

Carme Alòs, directora del Museu de la Noguera
Carme Bergés, directora del Museu Comarcal de Cervera

Jaume Espinagosa, director del Museu Comarcal de l’Urgell
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