
5es JORNADES DE MUSEOLOGIA A LES TERRES DE LLEIDA
Museus i finançament cultural

Cervera, 13 i 14 de març de 2014. Sala Francesc Buireu
Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran

Els darrers temps, amb la crisi com a escenari de fons, ens han fet repensar estratègies 
de funcionament per als nostres museus però, també, estratègies financeres que han 
d’obrir nous marcs de col•laboració. Més enllà dels recursos convencionals, cada cop 
més escassos, que arriben de les administracions públiques, hi ha tot un camp per 
explorar i explotar vinculat amb el mecenatge. La gestió de projectes de patrocini, però, 
no és fàcil, ja que sovint no coneixem els interessos de les parts implicades.

Durant dos dies, diferents especialistes en la matèria intentaran aproximar voluntats, 
visions i resultats en la recerca de finançament per a les nostres institucions 
museístiques, explicaran diverses experiències de patrocini tant des de la perspectiva 
del mecenes com dels museus, i analitzaran la creació de productes i noves propostes 
dels museus per a la millora de la seva sostenibilitat i dels serveis que ofereixen.  

Un any més, aquestes jornades de museologia, obertes a tothom, pretenen convertir-se 
en un punt de trobada dels professionals del món del patrimoni cultural de les terres 
lleidatanes. Millorar la formació tècnica, donar visibilitat i dotar de noves eines de gestió 
als museus i equipaments patrimonials del territori són els tres principals objectius que 
es persegueixen amb la organització d’aquestes jornades anuals.
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 DIJOUS 13 de març 
10.00 h  Presentació a càrrec del Sr. Josep M. Solé 
Sabaté, Director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, la 
Sra. Carme Alòs, Presidenta de la XMTLA i la Sra. 
Carme Bergés, Directora del Museu Comarcal de 
Cervera
10.30 h Museus i mecenatge cultural, a càrrec 
de Josep Pujadas, cap de l’oficina de patrocini del 
MNAC
11.15 h  Pausa-cafè
11.45 h   La gestió del patrocini, a càrrec de Pere 
Clotas, director general de la Gestora de Patrocini  i 
comunicació
12.15 h La perspectiva del mecenes, a càrrec de 
Jordi Pujol, director de prefabricats Pujol
12.30 h  Crowdfunding. Noves formes de finançament 
i producció cultural, a càrrec de Cristina Riera, 
coordinadora del festival de Cinema Independent 
de Barcelona i de La Caldera Centre de Creació de 
Dansa i Arts Escèniques
13.15  h   Estudi d’impacte econòmic d’esdeveniments 
culturals, a càrrec de Marta Llatcha, tècnica del 
Gabinet Tècnic del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya
14.00 h Debat
14.30 h  Dinar

17.00 h – 18.00 h  Taller sobre crowdfunding, a càrrec 
de l’empresa Verkami 
18.00 h – 19.00 h  Visita a la Casa Museu Duran i 
Sanpere

DIVENDRES 14 de març
10.00 h Finançament europeu, a càrrec de Valentí 
Sallas, Generalitat de Catalunya 
11.00  h  Les botigues dels Museus dins el sistema de 
finançament propi, a càrrec d’Antoni Laporte,director 
de l’empresa Artimetria
12.00 h Pausa-cafè
12.30 h  Taula rodona: El finançament dels nostres 
museus. Situació actual i perspectives futures
Jusèp Boya, cap de Servei de Museus Generalitat de 
Catalunya
Carles Garcia, director Museu del Ter 
Miquel Martí, director del Museu de la Pesca de 
Palamós i Espai Peix
Ramon Morell, economista 
13.30 h Lectura de les conclusions XMTLA i cloenda 
a càrrec del Sr. Ramon Royes Guàrdia, paer en cap 
de Cervera
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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 del 
Banc Sabadell ES28 0081 1585 6200 0102 1111,
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 13 de març

Cal lliurar la butlleta i el comprovant d’ingrés a:

Museu Comarcal de Cervera
Carrer Major, 115  25200 - Cervera
museu@museudecervera.cat – 973533917


