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1. INICI 

1. 1. Presentació i justificació 
La Seu Vella de Lleida és un monument historicoartístic de primer ordre i, al mateix 
temps, posseeix un rellevant conjunt d’escultura monumental romànica (en concret del 
segle XIII), localitzada, bàsicament, als capitells interiors del temple i a les seves 
cèlebres portades. 

De fet, aquest conjunt constitueix una de les mostres més significatives de les 
manifestacions artístiques en el terreny de l’escultura monumental del segle XIII de 
Catalunya i la historiografia de l’art n’ha destacat reiteradament la importància, tant pel 
que fa a la seva qualitat artística com en la quantitat, varietat i riquesa d’elements que 
l’integren.  

No hi ha dubte, d’altra banda, que aquest conglomerat d’escultures és quelcom que 
distingeix l’edifici lleidatà respecte d’altres monuments romànics equiparables quant a 
rellevància i cronologia, per exemple la catedral de Tarragona o els monestirs del Cister 
(Poblet, Santes Creus i Vallbona de les Monges), els quals exhibeixen en els seus temples 
uns conjunts escultòrics de menor protagonisme. 



  

   8 

Patrimoni escultòric Temple Seu Vella/ Lleida 

A l’actualitat, el temple no disposa de recursos museogràfics que facin de mitjancers i 
ajudin al visitant a comprendre i interpretar aquest suggestiu patrimoni historicoartístic. 
D’altra banda, a Internet tampoc no existeix un espai web d’entitat que aporti continguts 
de qualitat sobre el conjunt escultòric i que aglutini eines d’aprenentatge i les posi a 
l’abast de tots els usuaris.  

El projecte E/Seu/CULTURES és una proposta de difusió d’aquest patrimoni que aporta 
instruments adreçats tant als visitants del monument (visita presencial) com als 
internautes (visita virtual). Per això té dues línies estratègiques o eixos d’actuació 
clarament diferenciats, cadascun d’ells centrats en una d’aquestes modalitats de visita, i 
que es concreten, per una banda, en una intervenció museogràfica in situ i, per l’altra, en 
l’explotació de les possibilitats que ofereixen les TIC (Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació) a través de la Xarxa.  

Per bé que alguns sectors tradicionals de la historiografia artística encara segueixen 
defensant que l’art s’explica per si mateix i que no necessita mediació, és evident que 
això no és així i que la museografia és una estratègia de comunicació idònia per fer que 
l’art parli (SANTACANA, 2006). D’altra banda, la incorporació de nous mitjans tecnològics 
i comunicatius en la transmissió de continguts artístics i patrimonials és quelcom que 
s’està esdevenint amb força. Aquesta proposta se situa en aquestes línies de 
comunicació del patrimoni i considera que per a què el públic pugui explorar els 
significats, així com els múltiples detalls i motius que amaga el conjunt escultòric 
ilerdenc, és necessari que hi hagi una mediació. 
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1. 2. Finalitat 
El projecte E/Seu/CULTURES emprèn una línia d’actuació fonamentada en l’aproximació 
del patrimoni escultòric de la Seu lleidatana tant als visitants presencials com als 
internautes. Així, la finalitat de la proposta és participar en la promoció del patrimoni 
artístic local i contribuir al seu desenvolupament, intervenint en la sensibilització de la 
ciutadania en la seva apreciació per mitjà del coneixement i de la gestió cultural. La visió 
de la proposta és que, una vegada materialitzada, els visitants no gaudiran només d’una 
contemplació de les escultures basada en les apreciacions estètiques, sinó que tindrà al 
seu abast eines que li permetran la comprensió global i en detall del conjunt escultòric.  
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2. OBJECTIUS I EIXOS D’ACTUACIÓ 

EIX A. VISITA PRESENCIAL 

Aquesta línia se centra en la realització d’una intervenció museogràfica a l’interior de la 
catedral que afavoreixi el descobriment, l’observació i la interpretació de les escultures 
per part del visitant  

Objectiu general 

1. Oferir un producte cultural de qualitat que reverteixi en el nombre de visitants 
i en la valoració que aquests facin de la visita presencial a la Seu Vella  

Objectius específics 

1. 1. Incrementar el nombre de visitants al temple en un 5% durant el 
primer any de funcionament del projecte 

1. 2. Aconseguir uns índex positius de valoració de la intervenció 
museogràfica in situ  
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EIX B. CENTRE VIRTUAL 

Aquest eix es focalitza en la creació d’un espai web, amb un elevat grau d’informació, 
tant a nivell quantitatiu com qualitatiu, que serveixi com a plataforma d’exploració, 
consulta i estudi del conjunt patrimonial i que en possibiliti la projecció a través de la 
xarxa  

Objectiu general 

2. Fer que el centre virtual assoleixi uns índex de visita preestablerts i que 
satisfaci les expectatives dels usuaris  

Objectius específics 

2. 1. Aconseguir que la pàgina web tingui com a mínim 3.000 visites 
durant el primer any de funcionament i que en els quatre anys successius 
aquest nombre no disminueixi en un percentatge major al 5% 

2. 2. Fer que hi hagi un ús de la visita a la web considerat satisfactori 
tant per part dels gestors (durada de la visita, nombre d’espais visitats, 
etc.) com per part dels usuaris (valoració)  
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PPAARRTT  IIII..  AASSPPEECCTTEESS  CCOONNTTEEXXTTUUAALLSS  
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3. DIAGNOSI 

3. 1. Dinàmica territorial: La Seu Vella i el turisme 
cultural a Lleida 

Històricament, la capital del Segrià no ha assolit la dimensió turística d’altres ciutats 
catalanes del mateix rang, potser per la pròpia dinàmica dels seus espais urbans o per 
les seves característiques paisatgístiques i climatològiques. No obstant això, des de la 
dècada de 1980 s’ha generalitzat una nova valoració de la ciutat, incentivada des dels 
organismes públics, que han emprès un seguit d’accions urbanístiques per a embellir-la i 
per atraure el turisme (recuperació de monuments i d’espais verds, construcció 
d’infraestructures, etc.). 

A l’actualitat, la capital de Ponent és una ciutat universitària, comercial, de negocis i de 
serveis, on la producció i el consum turístics tenen una dimensió cada vegada més 
rellevant en l’estructura socioeconòmica, per bé que és evident que encara està poc 
massificada turísticament.  
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El consum turístic està associat als seus equipaments i activitats culturals, però, tot i les 
múltiples ofertes que existeixen, el seu principal atractiu és el patrimoni artístic i 
monumental, que té com a bé més rellevant el conjunt monumental de la Seu Vella (LÓPEZ 
PALOMEQUE et. al, 2001), que s’ubica en un turó al bell mig de la ciutat, dominant la plana 
del Segre.  



  

   15 

Patrimoni escultòric Temple Seu Vella/ Lleida 

 

Aquestes taules mostren els índex de visitants de la catedral dels anys 2009-2011:  

ANY 2009 
Escolars 7.763 
Tercera edat 3.459 
Visitants en grup que no són tercera edat 4.401 
Visitants individuals 36.634 
Total visitants 2009 52.257 

 
ANY 2010 

Escolars 6.625 
Tercera edat 3.882 
Visitants en grup que no són tercera edat 5.533 
Visitants individuals 56.368 
Total visitants 2010 72.408 

 
ANY 2011 

Escolars 7.319 
Tercera edat 670 
Visitants en grup que no són tercera edat  4.885 
Visitants individuals 44.767 
Total visitants 2011 57. 641 

Nota: Aquestes dades han estat facilitades per la institució 
que gestiona el monument, el Consorci del Turó de la Seu 
Vella, que les comptabilitza des de l’any 2009. L’any 2010 
va coincidir amb l’exposició “La col·lecció de tapissos de la 
Seu Vella de Lleida”, fet que explica el notable increment 
de visitants. La davallada de visitants de la tercera edat de 
l’any 2011 es deu al problemes en el recompte par part del 
Consorci. 
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Per bé que el turisme cultural ocupa un paper secundari en el sistema turístic de 
Catalunya, ja que a les zones costaneres hi predomina el turisme de sol i platja, a la 
ciutat del Segre n’és el protagonista i, la presència d’un recurs d’entitat, com és l’antic 
conjunt catedralici, és un reclam fonamental. En aquest sentit, convé tenir present que el 
turisme cultural es configura com un dels grans subsectors de futur del turisme de les 
zones d’interior (LÓPEZ PALOMEQUE, 1997) i, per consegüent, és necessari que sigui 
objecte d’atenció constant.  

L’oferta de la ciutat en recursos turístics culturals compta, és clar, amb altres atractius 
que van més enllà de la Seu Vella. A nivell monumental, destaca el castell de la Suda (al 
que fem referència a l’apartat 4.3) i també el Castell de Gardeny, obra de l’Orde del 
Temple del segle XII, que a l’actualitat allotja un centre d’interpretació. Els altres edificis 
religiosos que es destaquen en pàgines web i guies turístiques impulsades pels ens 
municipals són la catedral nova, l’església de Sant Llorenç, així com la de Sant Martí o la 
capella del Peu del Romeu. Pel que fa als edificis civils, sobresurten la Paeria i l’antic 
hospital de Santa Maria, seu actual de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.  

L’oferta museística s’ha vist notablement millorada amb la inauguració, l’any 2008, del 
nou Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal, la col·lecció del qual prové del fons d’art del 
bisbat i del fons arqueològic de l’IEI. A l’edifici conegut com ‘La Panera’, una antiga 
caserna de policia, hi ha un centre d’art contemporani que s’ha instituït com una 
plataforma destacada de difusió i exhibició d’arts visuals a Catalunya. També hi ha el 
Museu d’Art Jaume Morera, centrat en l’art del segle XX, el Museu de l’Aigua, que explica 
el vincle d’aquest bé amb la ciutat, i el Museu de l’automoció Roda Roda. 
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Pel que fa les infraestructures municipals destinades a acollir espectacles hem de 
remetre, en primer lloc, al flamant Palau de congressos i teatre de La Llotja, 
inaugurat l’any 2010. També hi trobem el Teatre de l’Escorxador, ubicat en l’edifici 
modernista antigament ocupat per l’escorxador municipal i destinat avui a les arts 
escèniques. També convé destacar l’Auditori Enric Granados, que és la plataforma 
d’actuacions musicals.  

Finalment, des de Turisme de Lleida es promou la ruta “La Lleida Secreta”, que és un 
itinerari que permet conèixer alguns dels vestigis romans i medievals de l’antiga ciutat, 
restes de muralles, esglésies, banys andalusins o la presó medieval que hi ha al subsòl 
del Palau de la Peria. Aquestes són les dades d’alguns dels equipaments culturals que 
acabem de citar que ens han facilitat des de l’oficina de turisme de Lleida: 

 

 

 

 

 

DADES VISITANTS 2010 2011 
Seu Vella 72.408 57.641 
La Suda - 35.000 
Castell de Gardeny 11.548 7.313 
Museu de Lleida 36.773 30.948 
Museu Morera 8.133 10.753 
Roda Roda 12.574 12.027 
Museu de l’aigua 7.610 6.895 
La Lleida Secreta 297 837 
 TOTAL 149.343 161.414 
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3. 2. Dinàmica sectorial: Les TIC i la difusió del 
patrimoni històrico-artístic 

Ateses les característiques de la proposta, l’anàlisi del context no es pot limitar als 
aspectes territorials, sinó que també convé fer referència a l’eix del projecte que utilitza 
Internet. No disposem, però, de dades objectives ni d’estudis concrets en els que ens 
puguem fonamentar per a realitzar l’anàlisi sectorial, ja que és una proposta innovadora 
i sense precedents en relació amb el conjunt ilerdenc. Atès aquest fet, em limitaré a 
realitzar algunes consideracions relatives a la difusió del patrimoni històrico-artístic a 
través d’Internet i veure’n alguns exemples. 

En la societat de les TIC i del coneixement, el patrimoni històric i monumental també ha 
esdevingut, mitjançant la seva digitalització i publicació a la Xarxa, una modalitat de 
continguts virtuals. En efecte, Internet i les TIC possibiliten múltiples camps d’acció i 
comunicació del patrimoni, de manera que els conjunts ja no s’exhibeixen només 
físicament, sinó que tenen la possibilitat d’esdevenir objecte de continguts digitals 
donats a conèixer a través de la Xarxa (BESOLÍ, 2010). A continuació es presenten alguns 
projectes interessants semblants al que aquí es proposa, acompanyats d’un breu 
comentari, que en alguns aspectes poden ser referents per a aquesta proposta. 
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Cenobium 

(http://cenobium.isti.cnr.it/). Consisteix en la representació multimèdia dels capitells de 
tres claustres italians (Aosta, Cefalú i Monreale), realitzada per mitjà de fotografia digital 
d’alta resolució, models 3D i panoràmiques. El projecte es destina a la investigació, però 
és igualment apropiat per a la docència, la museïtzació, així com per a la documentació 
de cara a la restauració. 

Libro de piedra 

(http://www.turgalicia.es/librodepedra/libro.html). Es tracta d’una aplicació multimèdia 
que permet als internautes visitar la Catedral de Santiago i els seus voltants i accedir de 
cada racó del temple. Recrea un passeig virtual i un model 3D. La intenció dels creadors 
és fer que el visitant realitzi un recorregut virtual per l’interior del temple, detenint-se 
en allò que desvetlli la curiositat, inclosa l’escultura del temple. 

Abbey Church of Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay  

(http://images.library.pitt.edu/v/vezelay/). És una base de dades on line que permet fer 
la consulta de fotografies de la basílica de la Madeleine de Vézelay, amb tots els seus 
detalls escultòrics, que s’allotja a la Biblioteca de Recerca Digital de la Universitat de 
Pittsburgh i que dóna suport l’ensenyament i la recerca a través de la creació de 
col·leccions digitals accessibles des de la xarxa. 
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4. 3. Matriu DAFO 
L’anàlisi de la dinàmica territorial/sectorial i de la proposta es presenta seguint 
l’esquema DAFO, de manera que identifica els principals punts forts i febles des del punt 
de vista intern (proposta/autora de la proposta) i les amenaces i oportunitats des del 
punt de vista extern (dinàmica territorial/sectorial).  

 

 DAFO  
 DEBILITATS FORTALESES 

ANÀLISI 
INTERNA 

- Recursos econòmics limitats: impossibilitat d’autofinançament i 
dependència de les administracions i patrocini. 

- Bona acceptació del projecte per part del Consorci Turó Seu Vella. 
- Bon coneixement del conjunt per part de l’autora de la proposta. 
- Motivació per part de l’autora de la proposta. 

 AMENACES OPORTUNITATS 
ANÀLISI 
EXTERNA 

- Reticències per part de sectors importants de professionals a l’ús 
d’Internet com a eina essencial de comunicació (sovint s’usa la xarxa només 
com a aparador de la visita). 

- Índex de visitants: La Seu Vella ja és de per si el monument més visitat de la 
ciutat. 
- Innovació: No hi ha experiències comparables a la ciutat de Lleida ni a 
Catalunya (en relació amb monuments medievals). 
- Visibilitat a la xarxa no només de conjunt d’escultura monumental sinó de tot 
el conjunt en general. 
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4. EL CONTENIDOR: EL TEMPLE DE LA 
SEU VELLA 

4. 1. Una mica d’història 
El conjunt catedralici de la Seu Vella està integrat per quatre elements principals: 
l’església/catedral, el gran claustre que se situa als peus d’aquella, el campanar 
poligonal que dibuixa secularment l’skyline de la ciutat, localitzat a l’angle sud-est del 
conjunt i, finalment, l’antiga Canonja, annexa a la galeria nord del claustre, la qual també 
es coneix com la Casa d’Exercicis.  

Les cronologies de la construcció del conjunt ens situen, en primera instància, a la 
segona meitat del segle XII, quan es va edificar la Canonja, la qual es va ampliar als 
primers anys del segle XIII i va patir un sens fi de reformes i ampliacions posteriors fins 
al segle XVII. Entre les dates més rellevants relatives a l’edifici catedralici hi ha l’any 
1203, quan se’n va iniciar la construcció, així com la de 1278, que fou quan el bisbe 
Guillem de Montcada el va dedicar. A les dècades finals del segle XIII es deuria estar 
treballant en l’obra claustral, per bé que la primera referència documental directa data 
del 21 d’agost de 1317. Durant el tres-cents també s’alçà la torre-campanar. A partir del 
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primer terç del segle XIV la fàbrica original del temple es va començar a transformar 
mitjançant la instal·lació de capelles privades de factura gòtica, com per exemple les 
de Colom i dels Montcada, adossades al transsepte sud, que van implicar notables 
modificacions en l’estructura original. 

Al llarg dels segles posteriors tot el conjunt d’edificacions s’ha anat modificant en funció 
de les necessitats i dels usos, els quals no han estat només destinats a catedral. A 
conseqüència d’això, les adaptacions, a través de construccions i substitucions, o 
l’adveniment dels processos de degradació i de destrucció, així com les posteriors 
restauracions i restitucions, han comportat transformacions importants en les seves 
estructures.  
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El període d’agressió més intens es va iniciar quan el borbó Felip V va assetjar la ciutat 
de Lleida l’any 1707, durant la Guerra de Successió (fet que es mostra en diferents 
gravats de l’època, com el que es reprodueix a sota, publicat l’any 1720 per Gabriel 
Bodenehr), i en va ocupar militarment el turó de la Seu. 

Allí hi va erigir un recinte fortificat (el veiem en el plànol de la dreta, de l’any 1806, 
elaborat per Alexandre Laborde), conegut com el Castillo Principal, i va convertir la 
catedral en caserna, funció que va desenvolupar fins a l’any 1948. Aquesta etapa és 
capital per entendre les restauracions que s’han portat a terme al monument, així com el 
seu aspecte actual.  
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La sensibilitat envers la recuperació de la Seu Vella es va iniciar a finals del segle XIX i 
fins a l’any 1918 no fou declarada Monument Nacional. Però la rehabilitació encara va 
romandre aturada per la pressió dels militars, que ocuparien el monument fins a l’any 
1948. El complex d’edificacions que va quedar, més que un conjunt catedralici, era un 
recinte amb un quarter instal·lat a l’interior que es trobava en un avançat estat 
degradació. Aleshores es van portar a terme les primeres operacions destinades a 
recompondre el monument. En les intervencions efectuades des de llavors i fins a la fi 
del franquisme hi van prevaldre unes directrius basades en una forma d’entendre la 
restauració com una recuperació de les característiques originàries monument, és a dir, 
d’anar a la recerca de la puresa de l’estil medieval, de manera que es van eliminar les 
evidències materials de la fase en què el monument va ser quarter. Tot plegat ha 
influït de manera capital en la imatge que tenim a l’actualitat del conjunt. 
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4. 2. Aspectes arquitectònics 
La planta del temple de la Seu Vella, generada segons un sistema compositiu ad 
quadratum, és basilical, de creu llatina, amb tres naus molt curtes, de tres trams 
cadascuna, separades de la capçalera per un transsepte de nau única. La capçalera és 
esglaonada i està formada per quatre absis, ja que el situat més al nord desaparegué al 
segle XIX. En la solució de la coberta de l’edifici es va adoptar la tècnica de la volta 
apuntada que va permetre, entre altres coses, la incorporació de grans arcs. 

Com en altres conjunts creats en el segle XIII, els finestrals es converteixen en un tret 
distintiu del temple, atès que palesen un interès per conferir protagonisme a la 
il·luminació. A això també hi contribueix, en gran mesura, la incorporació del cimbori, 
aixecat sobre la intersecció del creuer i la nau major i recolzat sobre trompes còniques, 
que amb les seves obertures transforma l’espai interior de les edificacions. Les 
obertures dels finestrals són esglaonades per tal de salvar el potent gruix del mur, de 
manera que inclouen una arquivolta exterior i dos a l’interior, ornamentades totes elles 
amb columnetes i capitells esculpits. A la façana occidental, a més a més, hi ha tres 
finestres, una corresponent a cada nau, que són d’arc apuntat i que actualment estan 
cegades; també són apuntades les finestres del cimbori. Hi ha una rosassa a cada façana 
del creuer, així com una altra als peus del temple, totes elles de grans dimensions i 
decorades amb motllures llises. 
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El sistema de suports és constituït per pilars cruciformes sobre basaments que tenen, 
a cada extrem de la creu, dobles semicolumnes adossades. Com a conseqüència 
d’aquesta complexitat arquitectònica, cada pilar està format per un gran desplegament 
de columnes, en un nombre que arriba a setze en els pilars exempts de les naus. 
Evidentment, cadascuna de les columnes compta amb el seu respectiu capitell, la qual 
cosa és reveladora de que l’extensió quantitativa d’aquestes peces es fa considerable. 
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4. 3. La dimensió patrimonial 
Avui dia, la Seu Vella de Lleida no és una catedral en el sentit estricte i utilitari del terme, 
ja que la seva principal funció és la de monument històrico-artístic destinat a la visita 
cultural-patrimonial. És un edifici religiós, en efecte, però la seva utilització litúrgica és 
ocasional. La particular seqüència d’usos històrics que ha tingut li ha donat una realitat 
ben diferent a la d’altres conjunts catedralicis. Potser per això ha estat objecte d’un 
interès creixent en la restauració, la conservació i la difusió per part d’institucions i 
estudiosos (SIERRA, 1999, pp. 207-230). 

Des del punt de vista de gestió patrimonial, el principal instrument que regeix els 
principis d’actuació sobre el conjunt és el Pla Director de la Seu Vella, un document que 
va ser redactat l’any 1993. Mai no ha estat publicat, però existeixen alguns articles que 
n’expliquen les línies d’actuació (FRESQUET et al., 1993; LORÉS et al., 1996, pp. 99-111; 
FRESQUET et al., 2000, pp. 56-68). El Pla tenia com a missió ser una eina de coneixement 
global del monument i al mateix temps proposar un marc d’actuacions que donessin 
resposta a la seva revaloració patrimonial, així com a les necessitats de restauració. 
Amb aquest horitzó, el Pla marcava nou fases per a recuperar l’esplendor del monument, 
les quals s’agrupaven en dues vessants. D’una banda en les intervencions de restauració, 
les quals, en síntesi, havien de consistir en la correcció de patologies, l’adequació del 
conjunt als seus usos, així com en corregir les solucions adoptades en els processos de 
restauració ja efectuats. De l’altra banda en les intervencions de nova arquitectura, que 
serien de caràcter museogràfic i, especialment, estarien destinades a la configuració, a 
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llarg termini, de l’antiga Canonja (la Casa d’Exercicis espirituals), com a centre 
d’equipaments, serveis i punt d’acollida de visitants. El Pla preveia la seva total execució 
en els deu anys següents, però els terminis no van ser acomplerts i més de deu anys 
després de la seva aprovació, tan sols se n’havia executat en un 20% (Diari Segre, 8 de 
juliol de 1997, p. 3 i 12 de novembre de 1997, p. 51). La inauguració del nou equipament de 
la Canonja no es produiria fins el 19 setembre de 2008. 

Una de les grans línies d’acció que proposava el Pla era l’adequació del monument per 
a la visita. Entenia que aquesta hauria de tenir un caràcter lúdic, que tingués l’objectiu 
de la valoració global del fet cultural i que atengués de tres objectius: a.) Crear un 
recorregut per explicar la història de la Seu Vella; b.) Aconseguir reflectir la complexitat 
del conjunt monumental d’una manera didàctica; c.) Incorporar elements de suport 
museogràfic per fer la visita amena i gratificant (NAVARRO/SOLSONA/FRESQUET, 1999, p. 
181). Per tant, aquesta proposta s’adequa perfectament a les línies directrius del Pla 
Director. 
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La darrera actuació important de cara a adequar el conjunt monumental del Turó de la 
Seu Vella a la visita es va produir a l’agost de l’any 2010, quan es va inaugurar l’espai del 
Palau de la Suda-Castell del Rei, que fins aleshores no era accessible per al públic. El 
projecte utilitza els dos espais de la Suda, la sala i la terrassa mirador. A la sala hi té 
instal·lades tres pantalles flotants al voltant de les quals hi circula el públic per rebre 
l’explicació sobre la història de l’edifici en tres etapes: la Roca Sobirana com a espai que 
ha anat canviant des de els primers assentaments de població al territori, els moments 
d’esplendor de l’edifici i la recuperació del turó de la Seu Vella i la Suda. L’exposició va 
acompanyada d’un audiovisual projectat directament sobre la pedra d’un dels murs. A la 
terrassa mirador s’utilitza la visió de l’horitzó de la plana mitjançant quatre dispositius 
com a argument per reconèixer el territori. Aquesta iniciativa de recuperació d’un espai 
tant emblemàtic en el context de la ciutat ha suposat la millora de l’oferta per les visites 
culturals i turístiques al Turó de la Seu Vella, fet que evidencia que el Consorci del Turó 
(vegi’s l’apartat 10.2) no deixa de fer esforços per adequar i explicar el conjunt 
patrimonial. 
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5. L’OBJECTE DE MUSEÏTZACIÓ: LES 
ESCULTURES DEL TEMPLE 

5. 1. Acotament 
L’escultura que serà museïtzada i integrada a la plataforma virtual no és tota la que 
conserva el temple ilerdenc, sinó que s’ha seleccionat la més significativa des d’un punt 
de vista patrimonial i artístic. Concretament, les obres triades són els capitells que 
formen part dels elements de suport interior, és a dir, els que coronen pilars, i també la 
de les portades del temple. Convé remarcar, doncs, que l’objecte de museïtzació se 
centra exclusivament en el temple i que, per tant, no formen part de la proposta les 
escultures de les altres edificacions del conjunt catedralici. Una altra manera d’acotar 
aquesta escultura és dir que és la que correspon a la fase romànica del complex 
catedralici. En aquest sentit cal apuntar que al claustre també hi ha una mínima part 
escultòrica que la historiografia de l’art considera romànica, però aquesta part no s’ha 
contemplat en la proposta, ja que, en general el claustre es considera gòtic. 
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5. 2. Ubicació 
CAPITELLS INTERIORS. Els capitells se situen en dos nivells 
diferents, en funció de si es troben a les capelles laterals i les naus 
laterals, les quals es presenten a un nivell inferior, o al transsepte, la 
nau i l’absis major, que trobem a un nivell més elevat. Respecte 
d’aquests darrers, cal dir que la visió que en té l’espectador no és gens 
òptima atesa la distància a què es troben (uns 15 m). 

PORTADES. Al marge dels capitells interiors, la proposta també 
contempla l’escultura de les portades. El temple té sis accessos amb 
decoració escultòrica, la localització de les quals es s’especifica a 
continuació.  

La primera a la que convé fer referència és la portada de Sant 
Berenguer, que s’obre a la façana septentrional del creuer, és l’indret 
per on començaren els treballs constructius de l’edifici i és, per tant, la 
més antiga. Es troba en un punt de l’edifici que es desvincula de la 
visualització des de la ciutat i per això presenta un notable senzillesa 
arquitectònica i decorativa. La seva denominació es deu a què prop seu 
hi havia el sepulcre avui desaparegut del bisbe de Lleida Berenguer de 
Peralta, mort l’any 1256.  
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A l’extrem oposat del transsepte es descobreix la 
porta de l’Anunciata. Es coneix així perquè 
originalment albergava dues estàtues amb Maria i 
l’arcàngel Gabriel a les fornícules que hi ha a banda i 
banda de l’entrada. Aquesta és la portada més 
complexa i rica a nivell iconogràfic i iconològic.  

La porta dels Fillols, oberta al centre de la nau sud és 
l’accés al temple més magnificent. Aquesta 
denominació prové del fet que antigament era l’accés 
utilitzat pels neòfits que anaven a ser batejats al 
temple. La seva monumentalitat es deu a què fou la 
porta principal d’entrada al temple fins al segle XIV.  

Finalment, a la façana occidental s’hi obren el Portal 
Major, la porta de l’Evangeli i la porta de l’Epístola, que 
comuniquen les naus amb el claustre. La més gran 
està centrada amb la nau principal i les altres amb els 
col·laterals. 
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5. 3. Temàtica 
La temàtica dels capitells sorprèn per la seva diversitat i riquesa. Per això, a continuació 
se’n destaquen tan sols alguns aspectes. Els temes bíblics són els que adquireixen una 
major rellevància. Entre aquests hi predominen les escenes neotestamentàries, com la 
Nativitat. Però les que tenen més protagonisme són l’Anunciació/Visitació, que es 
repeteixen en cinc capitells. També s’hi revelen altres escenes de la biografia de Jesús, 
com ara de la passió i la resurrecció, que trobem en peces tant de l’absis major, on hi 
ha, per exemple, l’Entrada de Crist a Jerusalem i el dubte de Sant Tomàs, com de les 
naus on, entre altres, hi apareix la visita de les Maries al sepulcre. 



  

   34 

Patrimoni escultòric Temple Seu Vella/ Lleida 

ELS CICLES HAGIOGRÀFICS DE LA CAPÇALERA. La major part de temes de les capelles 
de la capçalera es relacionen amb la seva dedicació inicial. Així, a la capella de la 
Purificació, es manifesta el tema del martiri d’Antolí. A la dreta de la mateixa capella 
s’hi localitza una de les peces que suscita més fascinació, l’episodi mitològic d’Hèracles 
i seus dotze treballs. A la capella de les Neus, els temes al·ludeixen als sants Llàtzer i 
Jaume. El capitell de Llàtzer presenta la seva resurrecció i va acompanyat del miracle de 
la curació del leprós. El cicle amb la llegenda de Jaume presenta tres escenes que se 
succeeixen talment com si fossin fotogrames d’una pel·lícula cinematogràfica: el martiri 
de l’apòstol, el trasllat del seu cos amb vaixell des de Jerusalem fins a Galícia i la 
descoberta de la seva tomba a Compostel·la. Pel que fa als capitells de la capella de Sant 
Pere, s’hi descobreixen les restes d’un cicle dedicat als apòstols Pere i Pau, en el qual hi 
destaca la crucifixió de sant Pere.  
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ALTRES TEMES. També hi ha capitells que escenifiquen uns continguts que es poden 
qualificar de profans, en el sentit que no es vinculen a les fonts bíbliques, hagiogràfiques, 
etc. D’aquesta manera, a les naus hi apareixen capitells amb representacions les tasques 
del camp, com la verema, o al transsepte hi ha escenes de joglaria, de personatges que 
munten camells, etc. 

REPERTORIS ORNAMENTALS I DEL BESTIARI. Bona part dels capitells presenten un 
repertori d’animals, ja siguin reals o fantàstics. Entre altres éssers, en aquest bestiari hi 
compareixen lleons, aus, dracs, centaures i sirenes, etc. Les espècies mostren una 
aparença ben peculiar i poden mostrar-se multiplicats, juxtaposats, amb lliures 
disposicions, etc. Sovint combinen les seves formes animalístiques amb components 
vegetals, com ara cues que acaben en pinyes. També hi ha escenes de combat amb 
feres que lluiten aferrissadament contra guerrers armats. 
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PORTADA DE SANT BERENGUER. D’aquesta portada se’n sol destacar la seva sobrietat, 
en especial si es compara amb les altres portes del temple. En realitat, però, té una 
profusa decoració de caràcter ornamental feta a base d’elements vegetals i 
animalístics que es concentra a la cornisa: a les mètopes, encastades a la superfície del 
mur, així com als panells rectangulars perpendiculars a aquelles. Finalment, a la 
superfície del parament existent entre la mateixa porta i l’arc apuntat que la circumscriu 
s’hi allotja el component més destacat: un crismó trinitari esculpit en baix relleu. 
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PORTADA DE L’ANUNCIATA. Com s’ha dit, en origen allotjava les estàtues de Maria i 
Gabriel a les fornícules que hi ha a banda i banda de l’entrada. Aquestes figures 
conformaven l’escena de l’Anunciació i actualment es conserven al Museu de Lleida: 
Diocesà i Comarcal. L’escena es veia complementada amb la inscripció en llatí que hi ha 
sota la cornisa (AVE MARIA GRATIA PLENA DOMINUS TECUM BENEDICTA TU IN MULIERIBUS), 
que rememora la salutació de l’arcàngel. A les arquivoltes, capitells i frisos, també hi ha 
repertoris ornamentals que es despleguen amb tot un món de sanefes, flora, fauna i 
petits personatges.  
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PORTADA DELS FILLOLS. Sovint, aquesta portada es considera un dels paradigmes de 
l’Escola de Lleida, designació amb què es coneix un conjunt de portades de 
característiques comunes elaborades al segle XIII al nord-est peninsular. La profusió de 
la seva decoració, de caràcter eminentment ornamental, llueix tant a la cornisa com a 
les arquivoltes. Al fris del muntant esquerre s’hi representa una interessant escena amb 
el combat entre un cavaller armat que ataca a un lleó. 
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LES PORTES DELS PEUS DEL TEMPLE. El Portal Major (central) adopta les solucions 
pròpies de l’Escola de Lleida. No conserva la cornisa, per bé que sí que té la combinació 
de motius geomètrics present a les arquivoltes de la portada dels Fillols. Les portades 
laterals (de l’Evangeli i de l’Epístola) responen a una tipologia més simple i tenen una 
ornamentació molt senzilla.  
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PPAARRTT  IIIIII..  DDEESSEENNVVOOLLUUPPAAMMEENNTT  DDEE  LLAA  
PPRROOPPOOSSTTAA  
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6. A QUI ES DIRIGEIX? 

En aquest apartat es pretén definir el segment de públic al que va destinada la proposta. 
Considero que és imprescindible establir una mínima acotació del públic, encara que les 
dades siguin escasses, ja que això haurà de permetre orientar no només els continguts 
generals de la proposta d’una forma clara, sinó també el missatge i les accions de 
comunicació, capítol al que se li atorga una clara rellevància.  

D’entrada, és necessari recopilar la informació necessària per a conèixer l’entorn del 
públic visitant a la Seu Vella, així com també del públic potencial de la nostra proposta. El 
punt de partida és la informació disponible que l’ens gestor ha elaborat (taules de 
l’apartat 3. 1.), la qual permet que ens adonem que més de la meitat dels visitants del 
monument són individuals (36.634 de 52.257 l’any 2009; 56.368 de 72.408 l’any 2010 i 
44.767 de 57.641 l’any 2011). No es disposa de dades més concretes sobre el perfil 
d’aquestes persones, de manera que tan sols tenim una idea molt superficial de com és 
el públic que assisteix a la Seu Vella. 

Per això he acudit a la bibliografia específica sobre estudis del tipus de públic i de les 
seves motivacions per assistir a museus i exposicions, que en definitiva són propostes 
culturals equiparables a aquesta. En aquest sentit convé remarcar que no he localitzat 
cap estudi dedicat al públic dels conjunts monumentals. En qualsevol cas, la bibliografia 
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consultada permet fer una aproximació, encara que molt genèrica, a la qüestió dels 
visitants. 

Un punt de partida han estat les reflexions i dades que aporta Eilean H.-G. (HOOPER-
GREENHILL, 1998, pp. 88-97), per bé que se centren principalment en els museus de la 
Gran Bretanya. Com a aspectes que ara voldria destacar és que la classe social i el nivell 
de formació són determinants: com més elevats són aquests, més es visiten els museus. 
Pel que fa a l’edat, l’autor afirma que el major grup que visita els museus se situa entre 
la franja de 25 a 44 anys. Com a motivacions principals hi ha el caràcter educatiu i 
d’entreteniment. 

Més proper a nosaltres, l’estudi d’Elena Pugiggròs dedicat als públics dels museus de 
Catalunya (PUIGGRÒS, 2004, p. 104-106) expressa que el major índex es troba en la franja 
de 26 a 40 anys (el 44,2 %), seguit dels joves de 18 a 25 anys (34,3 %). Pel que fa al 
nivell d’estudis, l’autora apunta que la majoria, el 62,5 %, tenen un nivell d’estudis 
universitaris i que el 32,1 % posseeixen estudis de batxillerat o formació professional. 

Un altre estudi remarcable és el que va realitzar l’equip de Mikel Asensio (ASENSIO et al., 
2001, p. 26) per al Museu Marítim de Barcelona, del que també en destaquem les dades 
relatives al nivell d’estudis i d’edat. Per a la primera magnitud ens indica que el 
percentatge més elevat (28 %) de les diferents categories que estableix són llicenciats, 
seguits dels qui posseeixen estudis secundaris (14 %). Pel que fa a l’edat, el percentatge 
més elevat és el que se situa entre els 25 i 39 anys (34 %) seguit de la franja que va 
entre els 40 i 64 anys (30 %). 
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Aquestes dades, que són, efectivament, molt dispars, serveixen, si més no, per a establir 
un perfil genèric de visitant al que es preveu atraure i satisfer. 

DESTINATARIS DE LA VISITA PRESENCIAL. Es preveu que els destinataris d’aquesta 
modalitat, que correspon a la museïtzació in situ, siguin un públic ampli. Ateses les 
constatacions que hem fet, es pot establir un perfil de persona que podria tenir entre 25 
i 60 anys d’edat, amb un nivell de formació mitjà-elevat.  

DESTINATARIS DE LA VISITA VIRTUAL. És més complicat determinar un públic per a la 
modalitat de visita a través d’Internet. No coneixem estudis específics dedicats delimitar 
el perfil dels usuaris de pàgines web amb continguts similars als que es presenten en 
aquesta proposta, de manera que ens hem limitat a distingir entre dos tipus de públic. 

Nivell 1. Està adreçat a un públic divers però que té una inclinació a accedir a un 
tipus determinat de continguts a través de la xarxa, per bé que potser no té uns 
coneixements específics en el tema. 

Nivell 2. Es dirigeix als usuaris més entesos (estudiants, especialistes, etc.), als 
quals, atesos els coneixements que es pressuposa que posseeixen, se’ls reserva 
una aproximació més específica i detallada. 

Atesa la natura d’aquest projecte, i per bé que com acabem de fer notar no està adreçat 
a un públic escolar, es preveu l’elaboració d’un dossier amb uns continguts específics i 
adaptats a aquest públic que puguin ser comunicats durant les visites al monument. 
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7. MUSEÏTZACIÓ IN SITU DE 
L’ESCULTURA 

7. 1. Concepció general 
La museïtzació que es planteja vol posar de relleu el valor singular de les escultures i 
buscar la multiplicitat de significats que impliquen (documental, històric, artístic). Les 
peces museïtzades es consideren, és clar, elements d’un mateix conjunt, per tant, el 
discurs s’expressarà a través de la relació amb les altres peces. La proposta de 
museïtzació que es formula respon a la combinació de l’estudi científic i d’un projecte 
museogràfic, El primer determina la selecció de dades i continguts a partir de d’aspectes 
com la singularitat, la transcendència, l’exemplaritat, etc., així com els textos i el 
material gràfic (plànols, fotografies, detalls, etc.). El segon pretén fer comprensible el 
discurs científic. A través del projecte museogràfic, doncs, la informació es tracta i 
presenta de manera accessible per a què arribi a la majoria del públic visitant. A més a 
més, resol aspectes com l’organització espacial, l’estructura de l’exposició, els itineraris, 
etc. 
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7. 2. Espai i recorregut 
El fet de que l’escultura monumental estigui integrada en un conjunt arquitectònic fa que 
ens haguem d’adaptar a la configuració física i espacial de l’edifici. No hi ha dubte que 
l’estructura arquitectònica condiciona de manera molt notable el projecte museogràfic. 
Atesa la seva configuració, la pròpia d’una catedral medieval, no s’estableix un 
recorregut que marqui una ruta preconcebuda pel seu espai intern.  

No es pretén, doncs, presentar els continguts atenent un ordre, ja sigui cronològic, 
atenent a l’estil, etc., sinó que es privilegien les aproximacions als diferents espais a 
partir de temes i continguts específics (no hi haurà una continuïtat narrativa entre els 
punts d’exposició). No obstant això, hi haurà un àmbit, el d’entrada, pel qual hi circularan 
tots els visitants del temple. 



  

   46 

Patrimoni escultòric Temple Seu Vella/ Lleida 

7. 3. Àmbit introductori 
Un aspecte a considerar a l’hora de plantejar la museïtzació de les escultures és que, 
des de que va ser obert l’accés al monument per l’edifici de la Canonja, l’itinerari general 
de la visita ha variat substancialment, ja que ara s’accedeix en primer lloc al claustre i 
després es passa al temple per la porta de l’Evangeli (anteriorment era a la inversa).  

Això condiciona la percepció que té el visitant, ja que la contemplació inicial del claustre, 
que resulta molt lluïda (amb les seves arcuacions gòtiques amb vistes a la ciutat, l’espai 
enjardinat de l’interior, etc.) i el posterior accés a l’interior del temple, de gran 
austeritat arquitectònica, poden provocar una minva en l’interès i/o la motivació de la 
visita. 

Per tal pal·liar aquest efecte i que el visitant rebi un primer estímul un cop hagi accedit 
al temple, es proposa la creació d’un àmbit introductori de presentació de la museïtzació 
i dels continguts. Aquest àmbit estarà constituït per una estructura o mòdul expositiu 
constituït per una sèrie de panells en ziga-zaga que s’ubicarà just després de creuar la 
porta que, des del claustre, dóna accés a l’interior temple. 
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L’angle de visió que obtindrà el visitant quan entri al temple li permetrà la contemplació, 
amb un gran format, d’una de les escultures més belles del temple: la figura d’Heracles 
atacat per un lleó. Amb això es pretén que rebi una primera impressió espectacular que 
li desperti la curiositat i el motivi a interessar-se en les escultures.  

A mesura que el visitant avanci en el recorregut obtindrà la visió de les cares 
oposades de la ziga-zaga. En aquests panells s’hi col·locaran diferents imatges de les 
escultures del temple per a què comenci a assimilar-les visualment, intercalades amb 
preguntes que tenen la intenció de motivar la recerca de possibles respostes durant la 
visita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Els dissenys que es presenten pretenen 
recrear una aproximació gràfica dels elements 
museogràfics. Els dissenys definitius es preveu que 
siguin elaborats per professionals, la tasca dels 
quals es contempla al pressupost. 
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El tipus de preguntes que es plantejaran per aquest àmbit seran del tipus: T’has fixat 
que les columnes d’aquest temple estan coronades per uns bellíssims capitells? Vols 
conèixer algunes de les històries que representen? Qui creus que va decidir que es 
representarien aquestes històries? D’on venien els artistes que les van esculpir? 
Existeixen obres comparables? 
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7. 4. Unitats expositives/ panells 
La circulació per l’interior del temple serà, com s’ha dit, totalment lliure. El visitant 
comptarà amb una sèrie d’elements de referència que li assenyalaran els punts d’interès 
en els quals hi podrà trobar informacions rellevants. Aquests panells s’instal·laran en 
diferents punts del temple i no seran fixes, sinó que es podran moure o enretirar en el 
cas que sigui necessari. Es contempla, per tant, la mobilitat i versatilitat dels panells i, en 
definitiva, de qualsevol element museogràfic. Aquests elements de referència, que 
tindran una uniformitat en el disseny i en els materials, consistiran en sèries de suports 
de tres tipus: panells de situació, panells d’explicacions generals i panells dedicats a 
cicles o peces individuals. Els panells també inclouran codis QR per tal de que el visitant 
que vulgui saber-ne més es pugui connectar amb la pàgina web (centre de visita virtual), 
que presentarà uns continguts més aprofundits que els panells. 

7. 4. 1. Panells de situació 

El visitant estarà ubicat en tot moment mitjançant diversos panells amb plànols generals 
de l’arquitectura del temple instal·lats estratègicament. Aquestes unitats faran, així, la 
funció de posicionar al visitant en relació als cicles i als temes importants. Inclouran una 
planta amb el punt d’emplaçament a la part inferior i, a la superior, la indicació de 
l’itinerari a seguir per a contemplar temes determinats.  
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7. 4. 2. Panells d’explicacions generals 

En diferents punts de l’interior de la catedral s’instal·laran tres 
panells que explicaran aspectes de contextualització de les 
escultures de forma genèrica. Per a la comunicació amb el 
visitant, aquestes unitats expositives utilitzaran imatges i 
textos breus. Hi haurà tres panells d’aquesta categoria. Els 
continguts que es tractaran seran els següents: 

- Processos de destrucció i restauració: com han afectat 
les escultures? Al llarg dels segles, la Seu Vella s’ha anat 
modificant en funció de les necessitats i dels usos per als que 
ha servit, els quals no han estat només destinats a catedral. A 
conseqüència d’això, les adaptacions o processos de 
degradació i de destrucció, així com les posteriors 
restauracions i restitucions, han comportat transformacions 
importants en l’edifici. Aquest panell voldrà traslladar la idea 
de que ni la Seu en el seu conjunt ni les seves escultures en 
particular no han tingut sempre l’aspecte esplendorós que avui 
exhibeixen. Es farà un repàs cronològic per aquests temes amb 
l’ajut de gravats, fotografies antigues, retalls de premsa, etc. 
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- Qui va esculpir les peces? Quan es vol fer referència a atribucions artístiques en 
conjunts com el lleidatà, dels quals no se’n coneix el nom dels escultors, sovint s’utilitza 
una terminologia abstracta, com ara ‘entorns artístics’ o ‘tallers’, amb la qual es pretén 
al·ludir a l’activitat de grups d’escultors. A la Seu Vella és efectivament possible 
distingir-hi l’obra de diferents tallers, alguns d’ells d’una qualitat elevadíssima, amb unes 
característiques estilístiques que els singularitzen. Aquest panell intentarà apropar al 
visitant a aquestes qüestions. A part del text explicatiu, s’introduiran imatges 
representatives de l’estil artístic dels diferents tallers que convidaran a explorar-ne les 
peculiaritats. També se situarà espacialment l’activitat de cada taller. 

- Hi ha una idea de fons que unifiqui tot el conjunt? Efectivament, a aquestes imatges 
escultòriques se’ls van transferir les línies bàsiques d’un ideari eclesiàstic i, com és 
evident, tenien la clara intenció de traslladar missatges i significats a aquells que les 
contemplaven, els fidels. Es fa patent la presència d’un imaginari molt elaborat que es 
tradueix principalment en un doble missatge antiherètic, per una banda en contra de 
l’Islam i, per l’altra, en contra del catarisme, que eren les dues principals heterodòxies 
religioses a les que s’enfrontava l’església lleidatana de finals del segle XII i principis del 
XIII. Aquests són un continguts complexos que es traslladaran al panell mitjançant una 
fórmula el més didàctica possible, combinant text i imatge. 
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7. 4. 3. Panells dedicats a cicles o peces individuals 

Aquest tercer nivell d’unitats expositives consistirà en pnells de presentació de temes 
i cicles (grups de dos o tres capitells que presenten una lectura unitària) determinats 
que tindran l’objectiu d’ajudar a comprendre el seu significat de forma individual. Els 
cicles o capitells que tindran associats panells d’aquest nivell seran:  

[01] - Cicle de sant Antolí; [02] - Capitell d’Hèracles; [03] - Cicle de sant Jaume; [04] 
- Cicle de sant Pau i sant Pere; [05] - Cicle de la curació del leprós i la resurrecció de 
sant Llàtzer; [06] - Capitell de l’entrada de Crist a Jerusalem; [07] - Cicle del rei 
David; [08] - Cicle de la benedicció d’Isaac; [09] - Cicle de la Nativitat; [10] - Capitell 
de la visita de les santes dones al sepulcre; [11] – Capitell de l’ascensió d’Alexandre; 
[12] - Capitell de Daniel i els lleons; [13] Capitell de Crist dins de l’ametlla mística, i 
altres, si s’escau (aquesta numeració és interna en clau de la proposta i no serà 
traslladada als panells). 

A continuació es presenta una selecció d’aquestes unitats que pretén mostrar el tipus 
de continguts que exhibiran. Naturalment, abans de la fase de producció tots els 
textos i panells d’aquest i dels altres nivells hauran de ser adaptats (llenguatge, 
disseny, etc.) per a què es produeixi un grau elevat de comunicació amb el visitant 
(GARCÍA BLANCO, 1999). 



[01]
 Cicle de sant Antolí

HAGIOGRAFIA / Vides de sants

Les claus de la interpretació

Perquè es degué representar el martiri d'aquest sant desconegut a 
la Seu Vella? El culte i la devoció envers Antolí segurament va ser 
portat a la Lleida medieval després de la conquesta cristiana de la 
ciutat (mitjan segle XII), pels repobladors cristians vinguts del sud de 
França, on era molt venerat, en especial a Pamiers i Toulouse. El seu 
èxit a la capital del Segre no degué ser menor, ja que fins i tot va 
gaudir de l’advocació particular de la capella on es troba aquest 
capitell.

Fixa't en els detalls

Sant Antolí s'identifica a la inscripció del cimaci (S: ANTONINUS). El 
personatge apareix reclinat en el moment en què és martiritzat per un 
soldat. A sobre hi ha un núvol del que en sorgeix la la mà de Déu, la 
Dextera Domini, que indica que el sant és acollit al seu si.



[02]
 Capitell d’Hèracles

MITOLOGIA / Aventures d'herois

Les claus de la interpretació

En un context eclesiàstic com el de la Seu Vella, el sentit d'aquest 
episodi cal cercar-lo en el fet que aquest heroi es va considerar el 
paradigma de la Virtut per haver perseguit el mèrit incansablement a 
través dels seus treballs. En poques paraules, es tracta de la imatge 
del bon cristià.

Fixa't en els detalls

Aquest capitell és un dels que més interès i admiració ha causat entre 
espectadors de l’escultura lleidatana. Hèracles, el més gran del herois 
mítics, és atacat per un lleó i al mateix temps lluita contra un altre 
monstre. El tema remet a un episodi dels seus “dotze treballs”, que va 
haver de realitzar per expirar el crim, comès en un atac de bogeria, en 
què va matar els seus fills. Tant el magnífic tractament del nu, com el 
mateix tema, posen de manifest una voluntat per part dels escultors que 
van treballar a Lleida d'emmirallar-se en les escultures de l'antiguitat 
grecoromana.



[03]
 Cicle de sant Jaume

HAGIOGRAFIA / Vides de sants

Les claus de la interpretació

Aquests capitells són una mostra  de l’èxit que va tenir el culte a sant 
Jaume durant l’edat mitjana a Europa, que portava aparellada la 
peregrinació a Compostel·la. Cové fer notar que la ciutat de Lleida va 
tenir un paper preeminent en els itineraris cap a Galícia com a punt 
de confluència dels camins orientals de la Península Ibèrica i que 
continuaven cap a Fraga i Saragossa. Sant Jaume va tenir molta 
devoció a Lleida i, per tant, no ens ha d'extranyar de trobar aquesta 
representación tant elaborada i sigular.

Fixa't en els detalls

Aquest cicle l'integren tres capitells que es dediquen a les llegendes de 
l'apòstol Jaume. A la peça de l’esquerra hi ha la decapitació del sant per 
ordre d’Herodes Agripa, produïda al segle I a Jerusalem. A continuació 
es representa el trasllat del cos del sant a Galícia en una barca que 
navega sobre les aigues, carregada amb un sarcòfag i els seus 
deixebles. Tot seguit, i tancant la seqüència, a la dreta es recrea 
l'episodi llegendari amb la descoberta de la tomba de l’apòstol.



[04]
 Cicle de Sant Pere

HAGIOGRAFIA / Vides de sants

Les claus de la interpretació

L’escena de la caiguda de Simó el Mag suggereix una lectura 
addicional si es té present que a l’època medieval aquest personatge 
sovint fou considerat com el paradigma dels heretges simoníacs 
(compravenda d'allò espiritual per mitjà de béns materials), als quals 
donà nom. Així, si volem interpretar aquesta peça en clau cristiana, 
hauriem de pensar en un missatge de reprovació als enemics de 
l'església del segle XIII.

Fixa't en els detalls

En aquest cicle es representen dos episodis de la vida de Pere. En 
primer lloc, la Caiguda de Simó el Mag, molt fragmentada a causa de la 
remodelació de l’espai que va impulsar la família Montcada en època 
gòtica. En qualsevol cas, la narració ens explica que Simó, per 
demostrar el seu poder, es va elevar amb la seva màgia, però les 
oracions de Pere i Pau el van fer caure i poc després va morir. A 
l'escena del cosat hi ha la crucifixió de Sant Pere, identificat per la 
inscripció "SS. PETRUS", el qual està subjecte a la creu, cap per avall, 
segons narra la tradició.



[05]
 Cicle de la curació del leprós 
i la resurrecció de Llàtzer

LA BÍBLIA / Vida de Jesús

Les claus de la interpretació

Davant d'aquest grup convé que ens preguntem si tenen res a veure 
els dos episodis. I la resposta és que sembla ser que sí, ja que a 
l'època medieval, com avui dia, Sant Llàtzer era el patró dels malalts 
de lepra. Per tant, la connexió d'aquestes escenes es revelava, als 
ulls del fidel de l'època medieval, com una exhortació a la pietat per 
als qui patien aquella malaltia, tant estigmatitzada per la societat 
d'aleshores.

Fixa't en els detalls

Al capitell simple de la dreta hi figura la resurrecció de Llàtzer, 
personatge bíblic que, mort per una malaltia de causa indeterminada, va 
ser ressuscitat per Jesús al cap de quatre dies. Podem veure la figura 
de Jesús com li diu que surti del seu sarcòfag. Al doble capitell central 
hi ha narrat, en dieferents fases, talment com si es tractés d'una 
seqüència cinematogràfica, l'episodi de la curació del leprós, també 
portada a terme per Jesús, al qual distingim perquè és l'únic 
personatge que porta nímbe crucífer.



[06]
 Cicle de l’entrada de Crist a 
Jerusalem

LA BÍBLIA / Vida de Jesús

Les claus de la interpretació

El fet de que trobem aquesta història bíblica pertanyent a la passió a 
l'absis principal de la Seu Vella, o sigui, a l'espai preeminent del 
temple, possiblement tingui a veure amb la importància que va tenir 
antigament a la ciutat del Segre, com a tot l'Occident medieval, la 
festivitat del dia de Rams, que commmemora aquest episodi amb la 
celebració de processons pels voltants de la catedral. No et sembla 
que aquest apòstols també van en processó?

Fixa't en els detalls

Jesús, amb nimbe crucífer, apareix avançant sobre un ase cap a la 
ciutat de Jerusalem, representada al capitell del costat. Darrere hi té 
les figures dels apòstols, que l'acompanyen en processó en la seva 
entrada triomfal a la Ciutat Santa, on és rebut pels seus seguidors, que 
estenen les seves vestimentes en senyal de respecte i mouen branques 
d'olivera.
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7. 5. Mòduls expositius de les portades 
Per bé que les portades són exteriors, tindran el seu espai expositiu a l’interior del 
temple (per motius de climatologia, seguretat, etc.). Serà un conjunt de quatre mòduls 
independents amb il·luminació interior amb punts LED i fàcilment movibles perquè 
incorporaran rodes. Això oferirà la possibilitat de crear diferents distribucions i fins i 
tot col·locar-les per separat en diferents punts del temple. Aquesta proposta preveu, 
però, que s’ubiquin a l’espai interior del transsepte sud. Cadascuna de les estructures 
versarà exclusivament sobre una les portes (Sant Berenguer, Anunciata, Fillols) excepte 
en el cas de les tres portes dels peus del temple, que es tractaran de forma conjunta.  



  

   60 

Patrimoni escultòric Temple Seu Vella/ Lleida 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  

   61 

Patrimoni escultòric Temple Seu Vella/ Lleida 

 MÒDUL 1: PORTADA DE SANT BERENGUER 
CARA 1 CARA 2 

GUIÓ DE 
CONTINGUTS 

EL BISBE CAÇADOR D’HERETGES 
Sant Berenguer (mort el 1256), el caçador d’heretges, era un 
bisbe dominic en lluita contra els enemics de l’església, o sigui, 
les heretges. Aquest panell explicarà qui era aquest personatge, 
quina era la missió dels dominics i quan i perquè es van establir a 
Lleida. 
EL SECRET DEL CRISMÓ TRINITARI 
Un dels elements decoratius més destacats de la portada és el 
crismó. S’explicarà en què consisteix (superposició de lletres X, P 
i S, que formen el monograma de Crist) i el perquè de la seva 
col·locació en aquest punt, sobre les portes d’entrada al temple 
(era un símbol de victòria sobre l’enemic musulmà usat en els 
territoris [re]conquerits). 

UNA PORTADA POC LLUÏDA... 
La sobrietat de la portada és una conseqüència de què no s’encara a la 
ciutat, sinó a la muntanya. Aquesta menor visibilitat va fer que se li 
plantegés una decoració menys lluïda. Però, atenció, si ens hi fixem en 
detall, és més rica del que sembla. 

RECURSOS 
MUSEOGRÀ-
FICS 

El panell es dividirà en dues parts (una corresponent a cadascuna 
de les qüestions). La primera explicació es resoldrà mitjançant 
una composició de text i imatges. Per a la segona s’instal·larà una 
pantalla tàctil acoblada al panell que plantejarà una activitat: Hi 
haurà un mapa del nord-oest peninsular (que és la zona on 
majoritàriament apareix aquest símbol) què hi tindrà assenyalats 
diferents localitats que tenen temples romànics amb crismons. 
En clicar a sobre de cadascuna hi apareixerà la planta del temple 
en la qual l’usuari haurà de buscar on es troben ubicats els 
crismons (a sobre de les portes). Si segueix la lògica de 
l’explicació s’adonarà que tots se situen a les portes. 

Per tal que el visitant s’adoni dels detalls que presenta, el panell oferirà 
una composició fotogràfica amb imatges a gran resolució amb parts de la 
portada, que s’identificaran mitjançant paraules (no hi haurà textos 
descriptius) 
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 MÒDUL 2: PORTADA DE L’ANUNCIATA 

CARA 1 CARA 2 
GUIÓ DE 
CONTINGUTS 

EL MISSATGE QUE AMAGA LA PORTADA DE L’ANUNCIATA 
- Imatges: Antigament aquesta portada tenia les figures de Maria 
i de l’Arcàngel conservades avui al MLLDC als nínxols laterals. 
- Inscripció: La porta té una inscripció en llatí que presenta la 
salutació de l’arcàngel, que complementa l’escena de l’anunciació. 
- Símbol: Amb aquesta designació ens referim a un nou crismó 
trinitari, com el de la porta de Sant Berenguer. 
- Missatge: Aquest panell vol explicar que la combinació 
d’aquests elements permet veure-hi un programa complex, que 
es relaciona amb el paper de Maria com a intercessora entre Déu 
i els homes. 

UN PALAU QUE JA NO EXISTEIX, PERÒ TU HI PODRÀS ENTRAR... 
Aquí s’explicarà que en època medieval, davant per davant de la façana sud 
del creuer, s’hi ubicava el Palau Episcopal, que va funcionar com a tal des 
de 1203 fins a la guerra de Successió espanyola (1701-1715), quan es va 
enderrocar. Aquesta proximitat evidencia la importància de la porta de 
l’Anunciata. Arran d’unes excavacions arqueològiques (1995) es coneixen 
alguns aspectes de la morfologia d’aquest edifici, així com també dels 
dibuixos i gravats antics. 

RECURSOS 
MUSEOGRÀ-
FICS 

Panell amb imatges i text. Es dividirà en diferents apartats, 
cadascun d’ells específicament dedicat a un dels punt assenyalats 
més amunt. La última compartimentació farà una lectura unitària 
del conjunt de la portada. 

El panell tindrà acoblada una petita pantalla Interactiva amb la 
reconstrucció hipotètica del palau episcopal basada en els resultat de les 
excavacions arqueològiques, en els dibuixos, gravats i les estructures 
conegudes d’altres edificis semblats. L’usuari podrà recórrer el seu 
interior mitjançant vistes panoràmiques i veure com s’unia amb la catedral 
a través d’un pas elevat, entre altres aspectes . 
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 MÒUDL 3: PORTADA DELS FILLOS 
CARA 1 CARA 2 

GUIÓ DE 
CONTINGUTS 

PERQUÈ ES CONEIX AMB AQUEST NOM? La porta dels Fillols era 
anomenada així perquè era l’accés que utilitzaven els neòfits que 
antigament anaven a ser batejats a l’antiga capella de Sant Joan 
Baptista, annexa a la porta dels Fillols per la part oest 
L’ESCOLA DE LLEIDA 
Centrada en la construcció de la seu de Lleida, es caracteritzà 
per la complexitat —filigranada o geomètrica— de la decoració, 
especialment de les portalades. En són exemples les esglésies 
d’Agramunt, Vilagrassa, Santa Coloma de Queralt, etc. L’influx de 
l’escola es féu sentir per terres d’Osca i Saragossa i arribà fins a 
València, on es patentitzà a la portalada de Palau, de la seu 
LA LLUITA DEL CAVALLER I LA FERA 
una de les representacions més interessants de la porta és 
aquella què trobem al fris del muntant esquerre, en el qual s’hi 
representa el combat entre un cavaller que ataca a un lleó amb 
una llança. 

LA CROERADA I LA MARE DE DÉU DELS FILLOLS 
Al segle XIV la portada va ser objecte d’una significativa remodelació en 
què se li va adossar un porxo previ, conegut com ‘croerada’. També s’hi va 
instal·lar, a l’espai de sobre la porta, la imatge d’una Mare de Déu, la dels 
Fillols, que avui es conserva a l’església de Sant Llorenç de Lleida. 
LES TOMBES QUE ENVOLTEN LA PORTA 
Als anys 90 es va fer una l’adequació de l’entorn de la Porta dels Fillols. En 
el marc d’aquesta actuació es va fer una excavació arqueològica durant la 
qual van aparèixer gairebé un centenar d’esquelets i restes de ceràmica 
andalusina.  
UNES ESCALES CONTROVERTIDES 
La part més polèmica del projecte de restauració de la portada va ser la 
nova escalinata, que va rebre crítiques per la inclinació, l’alçada, els 
materials, la diferenciació cromàtica i també per la col·locació d’una 
barana provisional en el decurs de les obres 

RECURSOS 
MUSEOGRÀ-
FICS 

El panell tindrà un text que explicarà les característiques de 
l’Escola de Lleida i un gràfic amb la descripció de les arquivoltes. 
Inclourà també una pantalla interactiva amb una aplicació que 
permetrà descobrir les diferents portes de l’Escola de Lleida. 
Tindrà un joc en què l’usuari haurà de trobar els motius que es 
repeteixen en cadascuna d’elles, el que li permetrà adonar-se que 
aquestes portes segueixen uns patrons. 

El panell tindrà imatges i text en el que s’explicarà l’evolució de la portada 
des de que va ser concebuda al segle XIII i fins a l’actualitat. Es pretén que 
el visitant copsi que una forma d’aproximació a la catedral pot ser a través 
de conèixer l’evolució de les seves pèrdues i mutilacions, així com de les 
reconstruccions i restauracions. 
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 MÒDUL 4: PORTADES DELS OCCIDENTALS 
CARA 1 CARA 2 

GUIÓ DE 
CONTINGUTS 

EL GRAN PORTAL RELEGAT A UN SEGON PLA 
Aquest gran portal, integrat per tres portes, històricament no ha 
desenvolupat la funció d’entrada principal al temple degut a 
l’annexió del claustre a l’església pel seu sector est (el claustre 
se sol encabir a l’angle que hi ha entre les naus i el creuer) 
perquè la morfologia del terreny va impedir l’adopció de la 
configuració estàndard. 

LES MÈNSULES PERDUDES 
Entre els elements més curiosos de l’escultura de les portades i de tot el 
temple hi ha les seves mènsules (peces sortints del mur que sostenen els 
ràfecs), que presenten un conjunt de cares de monstres, personatges, 
animals i tot un món de criatures insòlites. Però sovint passen 
desapercebudes perquè la seva visibilitat és complicada per la distància 
etc. Malauradament, les portades occidentals del temple les han perdut 
gairebé totes. Aquest panell proposarà una activitat per a què el visitant 
s’adoni d’aquest fet. 

RECURSOS 
MUSEOGRÀ-
FICS 

Es mostrarà una composició amb les plantes de diferents temples 
i la ubicació comú del claustre (en planta), al costat de la planta 
de la Seu Vella. Això permetrà copsar la singularitat del conjunt 
en aquest aspecte. També s’explicarà el perquè d’aquesta 
ubicació. 

Es proposarà una activitat per a què el visitant descobreixi la infinitat de 
mènsules del temple. El panell mostrarà una composició fotogràfica amb 
un gran nombre de mènsules d’altres punts del temple, així com la cornisa 
de la porta central despullada d’aquests elements. Es demanarà al visitatn 
que faci una composició amb mènsules de diferents tipus... 
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7. 6. Taula interactiva multiusuari 
La proposta E/Seu/Cultures contempla la instal·lació d’una taula interactiva multiusuari 
que s’ubicarà a la part occidental interior del temple, al davant de la porta central, o 
sigui, en un espai ampli i allunyat del sector oriental -on es concentra la major part de 
les escultures que es museïtzaran- per tal que no interfereixi en la visita. 

En essència, una taula interactiva multiusuari és una pantalla tàctil que permet la 
interacció de diversos usuaris a l’hora (amb la taula i entre ells). Admet la manipulació 
d’elements gràfics (3D, fotos, vídeos, textos) i d’informació que es pot explorar 
mitjançant diferents procediments (ampliar, girar, desplegar, desplaçar, encavalcar, 
etc.) d’una manera intuïtiva i espectacular. El seu ús està basat en la simplicitat i permet 
una interacció sense un aprenentatge previ respecte el seu funcionament.  

Els continguts que s’incorporaran a aquest dispositiu seran complexes. La seva 
estructura i organització s’haurà de determinar de manera detallada per tal d’adaptar-
se a les possibilitats que ofereix el dispositiu. També es tindran en compte els límits no 
només de la taula en sí, sinó de la museografia interactiva en general (HERNÀNDEZ et al., 
2010). En qualsevol cas, es preveu que inclogui els mateixos continguts que la web 
(representació virtual 3D, possibilitat des desplaçament per l’interior, ampliació 
d’imatges, dades específiques, etc.) però també altres funcions, més vistoses i lúdiques 
(activitats o jocs, etc.) adreçades a un públic visitant més jove. 
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7. 7. Plànol amb la ubicació de les unitats expositives 
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7. 8. Plànols de les unitats expositives 
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7. 7. Projecte d’il·luminació 
Per tal de poder visualitzar les escultures in situ de la manera més lluïda possible es 
preveu refer la il·luminació de l’interior del temple. A l’actualitat, aquesta il·luminació 
juga totalment en contra de l’òptima visualització dels capitells interiors. En efecte, 
trobem tota una sèrie de punts d’il·luminació situats just per sobre dels capitells, sobre 
els ràfecs que creen els cimacis de les peces, que a vegades estan enfocats cap a les 
parts baixes del temple, de manera que sovint enlluernen al visitant quan es disposa 
observar certes peces. 

Aquesta proposta contempla, per tant, l’elaboració d’un nou projecte i la seva instal·lació. 
Naturalment, aquest projecte haurà d’estar elaborat per tècnics experts i en aquesta 
proposta ens cenyim a establir un criteri essencial que haurà de regir el projecte des 
d’un punt de vista museogràfic: la instal·lació d’una il·luminació que enfoqui directament a 
les peces des d’un punt baix i que en propiciï la creació de jocs de llums i ombres per tal 
de realçar-ne el volum i les qualitats de la pedra. 

Atès que aquesta és una intervenció de gran abast que supera el marc de la nostra 
proposta, es deixa tan sols apuntada en tant que recomanació. Per això tampoc no es 
contempla en el pressupost que es presenta. 

 



  

   71 

Patrimoni escultòric Temple Seu Vella/ Lleida 

8. CENTRE DE VISITA VIRTUAL 

8. 1. Concepció general 
Aquesta proposta fa una aposta decidida per a la utilització de les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC) per a l’exploració de les escultures de la catedral 
mitjançant la seva presentació a través de la fotografia digital d’alta resolució, entre 
altres recurosos. Les fotografies, i molta més informació, estaran disponibles a Internet 
per mitjà d’una pàgina web que hem anomenat centre virtual.  

El centre virtual tindrà com a característica essencial la interactivitat de l’usuari. Així, li 
oferirà l’oportunitat de manipular imatges de capitells i portades, que podrà visualitzar 
des de diferents punts de vista. A més a més tindrà accés a gran quantitat de continguts 
virtuals de qualitat, en l’elaboració dels quals hi podrà participar.  

Un dels aspectes més espectaculars serà la possibilitat de tenir una visió de 360º de 
l’interior del temple. L’aplicació situarà a l’usuari en diversos punts de la catedral a 
partir dels quals podrà descobrir els seus tresors escultòrics. Durant el seu recorregut, 
l’internauta també tindrà la possibilitat d’accedir a les fitxes dels diversos elements que 
componen el conjunt.  
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8. 2. Continguts 

8. 2. 1. Estructura dels continguts 
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8. 2. 2. Descripció dels continguts dels diferents apartats 

La pàgina web tindrà uns continguts sensiblement més desenvolupats que els que s’han 
esmentat per als plafons de la visita presencial. És evident que el suport virtual té unes 
possibilitats infinitament majors que uns mòduls expositius com els que hem presentat, 
de manera que es pretén que aquest espai web s’exploti al màxim. Per bé que, com ja 
s’ha insistit, el centre virtual donarà molta importància a les imatges, com és evident 
també hi haurà textos. Aquests s’adaptaran als principis de lectura textual al web, que 
imposa unes condicions especials. Així, en la redacció de continguts es tindran en 
compte el principi d’exploració (estructura de la informació en forma de xarxa), concisió 
i objectivitat. A continuació es fa una breu explicació dels continguts que hi haurà als 
principals espais d’aquesta pàgina web. 

EL PROJECTE 

En aquesta secció hi haurà la presentació del propi projecte. Serà un apartat explicatiu 
que tindrà la intenció d’exposar amb tot detall no només la finalitat i els valors generals 
de la proposta, sinó també qui son els promotors i gestors, les formes de participació, 
els requisits necessaris per participar, etc., tot amb la finalitat de que l’usuari disposi de 
la màxima informació possible de la proposta. 

MAPA DEL LLOC 

Consistirà en la característica llista de les pàgines del lloc web accessibles pels usuaris, 
que apareixeran organitzades de forma jeràrquica.  
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IDIOMES 

Es preveu que el centre virtual es presenti amb quatre idiomes (català, castellà, francès, 
anglès), atès que es pretén que l’oferta no només arribi al públic català, sinó també 
internacional. De fet, aquests són el mateixos amb què es presenta la pàgina web del 
Turó de la Seu Vella, de la que dependrà el centre virtual. Entenem que la presència de 
diferents idiomes millora la imatge i mostra una conscienciació per part de l’organització 
envers les necessitats dels usuaris. D’altra banda, augmenta les possibilitats per a què 
els usuaris s’hi interessin. Finalment, i com és manifest, té l’avantatge que ofereix major 
difusió i abast de la informació que es presenta. 

LA CATEDRAL 

Com resulta evident, abans de conèixer amb detall al patrimoni escultòric del temple 
convindrà oferir-ne una contextualització adequada. En aquest apartat hi haurà una 
presentació referent als aspectes arquitectònics i topogràfics de la catedral. També 
s’explicaran les qüestions de caràcter històric (el moment de creació de la catedral, 
l’evolució constructiva, els processos de degradació i recuperació del monument, etc.). 
Les informacions per a l’elaboració d’aquest apartat s’extrauran de l’extensa bibliografia 
de què disposem i de la que se’n presenta una selecció de títols en el capítol 18 d’aquesta 
proposta. 
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LES ESCULTURES 

Aquest serà l’espai amb més contingut de la proposta i, de fet, és el que justifica la 
creació del centre virtual. Aquí es on es mostrarà tota la informació relativa a les 
escultures i on l’usuari podrà accedir a la informació concreta relativa a cadascuna 
d’elles. El punt de partida per a sistematitzar la informació que contindrà aquest espai 
web ha estat l’elaboració d’un registre d’informació (base de dades) que conté una 
numeració interna per a cadascun dels capitells de l’interior del temple (200 en total), 
així com la seva localització i la identificació dels temes que presenten, informació que 
s’ha inclòs en un ANNEX que s’adjunta al final del projecte. Aquest annex representa un 
volum rellevant de treball que, d’altra banda, ha permès tenir organitzat tot el conjunt de 
capitells per al tractament de la informació.  

També s’ha realitzat una presa sistemàtica d’imatges, les quals, cal deixar-ho ben clar, 
no tenen un caràcter professional. La intenció de la creació d’aquest corpus d’imatges 
no és la de ser incloses al centre virtual per tal de que les visualitzin els usuaris, sinó 
que són merament identificatives. Les imatges que es mostraran a la pàgina web seran 
fetes per un fotògraf professional. La visualització en pantalla de la informació que es 
presenta a l’annex (i tota la que s’anirà generant en la producció del projecte) s’haurà 
d’adaptar a un disseny còmode i atractiu per als usuaris. Per tal d’oferir una visió 
aproximada de com serà l’aparença en pantalla, a l’apartat 8. 3 de la proposta es 
desenvolupa una possible organització que servirà de guia als dissenyadors de la pàgina 
web. 
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CENTRE DE DOCUMENTACIÓ 

Aquest espai tindrà com a finalitat generar recursos i coneixement. Aquí es pretén unir 
l’ús de les eines que proporcionen les TIC amb les experiències metodològiques 
tradicionals. Així, aquest espai pretendrà potenciar la transferència de coneixements 
adquirits tant pel grup de treball del projecte com per una sèrie col·laboradors externs 
(d’universitats, de museus, usuaris). Amb això el projecte es dotarà d’un caràcter obert 
que donarà lloc a la generació d’informació complementaria i de qualitat.  

Per a crear aquest espai de participació, que serà un apartat del centre de 
documentació, el primer pas serà presentar el projecte al departament d’Història de 
l’Art i Història Social de la Universitat de Lleida i al Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, 
per tal de demanar la col·laboració dels professors, professionals i estudiants que hi 
estiguin interessats. Els qui proporcionaran les idees sobre què fer seran els mateixos 
creadors dels continguts (elaboració d’articles, creació de microprojectes, recopilació 
de dades, vídeos, etc.).  

D’altra banda, a la mateixa pàgina web hi haurà una crida als usuaris que hi desitgin 
participar i se’ls explicarà com fer-ho. Per tal d’assegurar que els emissors tinguin la 
necessària competència, per participar en aquest espai serà necessari obtenir una clau 
d’accés a la intranet de la pàgina web. Amb això els participants podran editar i 
actualitzar ells mateixos els continguts dels que siguin responsables. El centre de 
documentació també comptarà amb un espai destinat a la bibliografia existent sobre la 
temàtica del projecte, articles i altres documents en PDF, enllaços d’interès, etc. 
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8. 3. Aparença en pantalla 
Es considera essencial que el portal tingui un bon disseny, ja que això podrà ser un 
factor que potenciï l’interès per a revisitar-lo i també podrà motivar la visita in situ. En 
aquest disseny es minimitzarà el text i es potenciarà la navegació intuïtiva centrada en la 
visita virtual.  

Després de la pàgina inicial de presentació de la proposta, 
un dels punts a partir dels quals l’usuari podrà començar 
la navegació serà el que a l’esquema que es presenta més 
amunt s’ha anomenat VISITA ON LINE visió 360º. Aquí es 
partirà d’una imatge de l’interior del temple a la qual se li 
sobreposar un model en planta de la catedral, similar a la 
que es presenta a la imatge de la dreta. 

Mitjançant el desplaçament del cursor per sobre d’aquesta 
planta es podran anar visualitzant múltiples perspectives 
interiors del temple (punts en color taronja), en la qual 
també es destacarà la posició dels capitells amb els temes 
més interessants (punts en color groc), amb la finalitat de 
presentar-los en el seu context arquitectònic, i amb la qual 
l’usuari podrà descobrir o escollir directament les 
escultures. 
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Com s’ha dit, els usuaris podran explorar tota la informació relacionada amb cada peça. 
Quan se seleccioni un element es mostrarà la informació específica amb què es 
relaciona en una finestra independent en format de fitxa (espai que hem anomenat LES 
ESCULTURES). La fitxa tindrà una aparença similar a la que es presenta en aquesta 
pàgina. 

La part esquerra de la pantalla estarà fonamentalment 
dedicada a la LOCALITZACIÓ de les peces en el context del 
temple. La peça que s’està consultant en tot moment se 
situarà tant a través d’una planta general que marcarà 
l’entorn de la peça (en l’exemple que es mostra és en 
concret un pilar del transsepte) com d’una ampliació 
d’aquesta zona (ressaltada amb fons blanc). També hi 
apareixeran les diverses imatges que es podran 
visualitzar de l’element per tal de que l’usuari esculli 
l’angle de visualització. Clicant en una de les vistes, la 
seleccionada s’ampliarà a gran resolució al costat dret 
de la pantalla. La part dreta serà la dedicada a la 
IDENTIFICACIÓ i a la DESCRIPCIÓ de la peça. A part de la 
imatge amb gran format hi haurà una descripció i 
l’explicació artística de l’element visualitzat, així com 
altres informacions que s’estimin oportunes. 
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8. 4. Aplicació per a telèfons intel·ligents 
Aquesta proposta també contempla la creació de la versió de la web pensada per a 
telèfons mòbils intel·ligents o smartphones. La solució que es proposa és l’accés a la 
web/centre vistual a través d’una aplicació específica disponible per descarregar en els 
diferents formats, que consistirà en la creació d’una simple interfície web adaptada a 
pantalla petita, de manera que es preveu que sigui un sistema de cost baix que a més a 
més es podrà actualitzar fàcilment. 

Durant la visita al monument, l’usuari que disposi de telèfon intel·ligent equipat amb un 
dispositiu de captura d’imatge també podrà accedir a la pàgina web de forma ràpida i 
senzilla, ja que en diferents punts del temple s’hi instal·laran codis QR, com ja s’ha dit. 
Així no li caldrà introduir dades de forma manual en el seu dispositiu mòbil. 

Per tal de que els visitants de la Seu Vella estiguin informats de l’existència d’aquesta 
aplicació se’ls donarà a conèixer al mateix espai d’acollida de visitants, en el moment en 
què adquireixin l’entrada al temple. També s’hi farà referència en els diferents models de 
comunicació que s’han triat per a donar a conèixer el producte (vagi’s el capítol 9).  
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9. PLANIFICACIÓ DE LA COMUNICACIÓ  

La comunicació del producte cultural que es presenta es considera bàsica en aquesta 
proposta. A continuació s’apunten les línies essencials que seguirà el pla de comunicació 
definitiu. És imprescindible deixar ben clar que tot allò que es desenvoluparà en el pla de 
comunicació (missatges, accions, etc.) anirà adreçat al públic que s’ha definit en 
l’apartat 6. 

9. 1. Objectius de la comunicació 
Els objectius del pla de comunicació es relacionen directament amb els objectius 
generals de la proposta (CAPRIOTTI, 2008, pp. 141-143), de manera que, en síntesi, 
aquests consistiran en: 

Eix A. Visita presencial. Donar a conèixer el producte per tal d’animar al públic 
potencial a realitzar la visita presencial a la Seu Vella  

Eix B. Centre virtual. Arribar a un elevat nombre d’usuaris d’Internet per tal de 
que de que com a mínim la pàgina web tingui 3.000 visites que acompleixin els 
criteris preestablerts de durada, nombre d’espais visitats, etc.  
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9. 2. Plantejament de la comunicació 
Aquest apartat fa referència als plantejaments estratègics generals que s’hauran de 
seguir respecte amb els continguts i les formes que regiran la comunicació. El primer 
pas per començar a treballar amb la comunicació és identificar el perfil del nostre 
producte, o sigui, el conjunt de característiques i els beneficis que el defineixen. No hi ha 
dubte que el que persegueix aquesta proposta -i que de fet és també el benefici que 
n’obtindrà el visitant i/o usuari- és que tindrà a l’abast algunes claus d’interpretació 
d’uns continguts que a priori li són desconeguts. Per tant, aquest és el punt fort que 
s’haurà de destacar en la comunicació del producte. 

Una vegada identificada aquesta fortalesa, el pas següent es definir el missatge central, 
consistent en una frase que resumeixi l’essència de la proposta i amb el que es 
pretendrà atraure l’atenció dels visitants i usuaris, així com el seu enfocament o estil 
comunicatiu. Ateses les característiques del producte, el tractament del missatge es 
plantejarà d’una forma neutra i impersonal. El punt de partida serà establir un contrast 
entre el concepte de “pedra”, que és al material de què estan fets les escultures i que 
aparentment transmet unes idees d’inacció i incomunicació, amb altres conceptes 
directament vinculats amb la comunicació, la comprensió, etc. Així, algunes possibles 
expressions que podrien definir el missatge principal podrien ser: “Un món de pedra”, 
“Les pedres s’expliquen”, “Les pedres ens parlen” o altres d’aquest estil. L’avantatge de 
concebre un missatge com aquest és que es podrà aplicar indistintament tant a la 
comunicació de a la visita in situ com a la comunicació de a la visita virtual. 
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9. 3. Suports/instruments 

9. 3. 1. Comunicació Web 2.0 

Aquesta proposta considera essencial la planificació de l’estratègia de comunicació a 
través de les xarxes socials. És per això que es preveu la creació d’un perfil a Facebook, 
un a Twitter i un a Flickr. Aquests perfils seran gestionats per un membre de la mateixa 
plantilla del Turó de la Seu Vella, a qui se li assignarà la responsabilitat de administrar-
los i promoure’ls. Se seleccionarà una persona que se senti còmoda amb aquesta tasca i 
que tingui un bon coneixement de les eines. Convé aclarir que aquestes eines tindran un 
paper totalment diferent del de la pàgina web (visita virtual). Les xarxes socials no 
divulgaran la mateixa informació ja publicada a la pròpia web, sinó que se centraran en 
la comunicació i la participació activa i immediata dels usuaris. Cal remarcar les 
principals fortaleses que presenta l’ús d’aquestes xarxes: que és totalment gratuït i que 
permet la transferència i difusió de forma ràpida i àgil.  

L’objectiu principal de l’ús de Facebook serà que els usuaris facin comentaris i donin 
opinions sobre la proposta. Per tal d’aconseguir-lo, convindrà que la persona que 
assumeixi la dinamització d’aquesta xarxa orienti els seus comentaris a què els usuaris i 
visitants expliquin les seves experiències, opinions, sensacions. Això permetrà establir 
un diàleg i obtenir alguns inputs que ajudaran als gestors a fer-se una idea (al marge de 
les informacions que s’obtinguin a través del sistema d’avaluació) de si la proposta 
avança o no de manera positiva. La funció de Twitter serà diferent i estarà principalment 
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centrada a oferir missatges informatius i a retuitejar notícies d’interès per al conjunt 
monumental i/o més genèriques relacionades amb continguts culturals de la ciutat de 
Lleida, etc. A través del perfil a Flickr s’animarà als participants a pujar fotografies de 
les seves visites (escoles, grups, individuals), de les activitats que hagin realitzat al 
monument, dels detalls que hagin descobert, etc. Com a idea per dinamitzar aquest espai 
es podran organitzar concursos de fotografies sobre diverses temàtiques, etc. 

9. 3. 2. Fulletons 

Atès que no tot el públic destinatari fa ús de les xarxes socials, també es preveu 
comunicar la proposta a través de mitjans tradicionals. Els fulletons presentaran el 
missatge principal i també contindran una informació clara i directa i no tindran gaire 
text. S’il·lustraran amb fotografies amb la finalitat d’atraure l’atenció i oferir una 
primera impressió al visitant potencial i que aquest desitgi visitar la presentació 
museogràfica. Es distribuiran a les oficines de turisme de la ciutat, als principals centres 
museístics (el MLLDC, la Panera, Caixaforum, etc.) i a d’altres entitats que actuaran com 
a difusores. 

9. 3. 3. Ràdio 

Durant la campanya de llançament el producte es difondrà a través de les dues 
emissores més escoltades a Lleida, que segons l’Estudi General de Mitjans, primera ona 
de 2012, són Catalunya Ràdio (57.000 oients) i RAC 1 (31.000 oients). Això serà a través 
de falques diàries de divendres a diumenge durant les dues primeres setmanes. 
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Periòdicament, durant el desenvolupament de la proposta, es desenvoluparan breus 
campanyes de comunicació a la ràdio. 

9. 3. 4. Premsa 

La forma de comunicació que s’utilitzarà en premsa serà a través d’anuncis. A les terres 
de Ponent el diari local de major tirada és el Segre, amb 101.000 lectors diaris segons 
l’Estudi General de Mitjans, primera ona de 2012 (el que suposa un 28 % de la població de 
la província de Lleida). Pel que fa a la premsa gratuïta, el més llegit és el diari Bon Dia, 
amb 34.000 lectors diaris de dilluns a divendres (9,7 % de la població). És per això que 
s’han escollit aquestes dues publicacions per a anunciar el producte cultural. Els anuncis 
apareixeran en la campanya inicial de comunicació del projecte i, posteriorment, de 
manera periòdica a la secció de cultura. 

9. 4. Actes / activitats 
S’apunten tot seguit una sèrie d’accions a desenvolupar en la comunicació de la 
proposta.  

■ Serà indispensable realitzar un acte de presentació davant dels mitjans de 
comunicació local. Això permetrà estar present als mitjans i donar a conèixer la 
proposta sense un cost addicional.  
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■ També hi haurà un acte de presentació institucional en el qual es convidaran els 
patrocinadors, els polítics locals, l’associació dels Amics de la Seu Vella, etc. 

■ Atès que el públic a qui va dirigida la proposta es comprèn en una ampla franja d’edat 
en la que es poden tenir fills petits, també es plantejaran activitats destinades als 
infants, com ara tallers o conta-contes. Aquestes activitats les definirà i les portarà a 
terme el personal del Turó de la Seu Vella que habitualment es dedica al públic infantil. 

■ Com que també es pretén que el contingut de la proposta generi l’interès d’un públic 
expert es planificaran unes jornades o un congrés, de tres dies de durada, i durant el 
primer anys de funcionament del projecte, en qual es convidaran experts en temes 
vinculats (escultura medieval, comunicació del patrimoni històric, etc.). 

■ S’organitzaran visites guiades que se centraran en el tema de la proposta. 

9. 5. Temporització de la comunicació 
La definició del calendari de la comunicació s’inclou en el cronograma de l’apartat 13.2 de 
la proposta. Aquesta planificació permet determinar quines són les èpoques més 
rellevants per al nostre producte. Això també ens facilita la tasca de planificació de les 
activitats vinculades (comunicació, jornades, visites, etc.).  
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9. 6. Publicacions 
Aquesta proposta entén les publicacions com un complement a la difusió i també com 
una eina de divulgació del patrimoni escultòric del temple ilerdenc. En tant que 
monument de primer ordre, la Seu Vella ja té una important producció bibliogràfica, però 
aquesta té un caràcter eminentment científic. Per contra, les publicacions destinades a 
la divulgació són molt més escasses. A continuació s’apunten els títols més rellevants 
que es troben a la venda, els quals, tot i que fan referència al monument en un sentit 
general, també tracten en algun dels seus apartats les escultures interiors del temple. 

Guia 

MACIÀ, Montserrat: La Seu Vella de Lleida: Guía històrica i arquitectònica, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1997. 

Catàleg d’exposició 

AA. VV. :Seu Vella. L’esplendor retrobada, Barcelona, Generalitat de Catalunya: Departament de Cultura, 2003. 

Monografies 

LORÉS, Immaculada: La Seu Vella i el turó, Lleida, Pagès editors, 2007.  

REY CASCALES, Manel; PIQUÉ, Núria; MACIÀ I GOU, Montserrat: La Seu Vella de Lleida, Lleida, Pagès, 2004. 
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No existeixen, però, títols que tractin les escultures del temple de forma específica. 
Enfront d’aquesta mancança es proposa l’edició de dos títols, un d’ells que es dirigirà a 
un públic ampli (una guia breu), mentre que l’altre anirà adreçat a un públic que tingui un 
interès més particular en el tema (un catàleg il·lustrat).  

 

 

 

 PUBLICACIONS  
 GUIA BREU CATÀLEG IL·LUSTRAT 
DESCRIPCIÓ Oferirà les pautes principals per a descobrir les escultures. 

Tindrà un format adient per a què el visitant la pugui portar durant 
la visita al temple. 

Serà un llibre amb textos que aportin continguts aprofundits i que 
també pugui ser llegit visualment, en el sentit que permeti apropar-
se als detalls de les peces.  

DISTRIBUCIÓ I 
VENDA 

‘Botiga del Turó’, situada a l’entrada principal de la Seu Vella.  ‘Botiga del Turó’ 
Principals llibreries de la ciutat del Lleida. 

CARACTERÍSTIQUES Format acabat: 120 x 180 mm; plegat i enquadernat llibre (rústic 
cosit solapes). 
Coberta: 250 x 180 mm; suport: Incada Silk de 220 g; impressió 4 
+ 0 tintes; plastificat (P. p. MAT 1/c). 
Interior: 32 pàgines; mida pàgina: 120 x 180 mm; suport: estucat 
semi-mat Unionpapel de 115 g; impressió: 4 + 4 tintes. 
Tirada: 1000 exemplars. 

Format acabat: 210 x 297 mm; plegat i enquadernat llibre (rústic 
cosit solapes). 
Coberta: Mida: 630 x 297; suport: Incada Silk de 220 g; impressió 4 
+ 0 tintes; plastificat (P. p. MAT 1/c). 
Interior: 200 pàgines; mida pàgina: 210 x 297 mm; suport: estucat 
semi-mat Unionpapel de 115 g; impressió: 4 + 4 tintes. 
Tirada: 1000 exemplars. 
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PPAARRTT  IIVV..  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓ  
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10. ASPECTES JURÍDICS 

10. 1. Protecció i propietat de la Seu Vella  
La Seu Vella té una protecció patrimonial de Monument Històric, declarat Bé Cultural 
d’Interès Nacional per Reial Ordre de 12 de juny de 1918, publicada a la Gaceta de 17 de 
juny de 1918. Actualment, l’edifici de la Seu Vella és propietat de la Generalitat de 
Catalunya en virtut del Real Decret 896/1995 de 2 de juny, mentre que l’entorn (àmbit en 
el qual està ubicat el recinte murat i l’edifici de La Suda) és propietat de l’ Ajuntament de 
Lleida. 

10. 2. Gestió del Turó i de la proposta  
El conjunt patrimonial del Turó de la Seu Vella de Lleida està gestionat per un consorci, 
que integren les dues administracions propietàries dels béns patrimonials: la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant el Departament de Cultura (titular de la Seu Vella) i l’Ajuntament 
de Lleida (titular del Castell del Rei, el conjunt emmurallat i la resta de terrenys i serveis 
que l’envolten). 
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La composició del Consorci respon al criteri de paritat de les institucions titulars dels 
béns del Turó (Ajuntament de Lleida i Generalitat de Catalunya), les quals fan un torn 
rotatori de dos anys en la presidència i la vicepresidència.  

El màxim òrgan de govern és el Consell General, en el que les dues institucions tenen el 
mateix nombre de vocals. Hi ha dos òrgans consultius: un Consell Cívic i Social, òrgan de 
representació civil on hi ha, per exemple, els representants de l’església o dels Amics de 
la Seu Vella, entre altres entitats i institucions. L’altre és un Consell Científic. Un 
representant de cadascun d’aquests òrgans consultius participa al Consell Científic. 

La part executiva la composen els treballadors del Consorci. Actualment la plantilla és un 
equip de nou treballadors comptant amb un director, i un equip multidisciplinari. Les 
funcions d’aquest equip són fonamentalment de difusió, gestió, control i administració del 
conjunt patrimonial. Tots nou, menys un, cobreixen els horaris complets, i això vol dir que 
a més de les seves tasques com a tècnics, també atenen en torns o jornades els 
visitants, ja sigui al taulell o com a guies. A més hi ha empreses contractades per la 
neteja i per la seguretat exterior del conjunt. 

L’existència d’un sistema de gestió perfectament organitzat per a la Seu Vella fa que no 
haguem de pensar en un sistema propi de gestió per a aquesta proposta, sinó que es 
tractarà d’una actuació integrada al comitè executiu, i per tant tindrà com a última 
responsable la direcció del consorci. 
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11. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

A continuació es presenta un organigrama amb les persones necessàries per portar a 
terme el projecte i les responsabilitats i tasques que li correspondran a cadascuna 
d’elles. Es contemplen només aquelles tasques que no seran realitzades de forma 
externa -a excepció de les que realitzarà el coordinador del projecte (que s’incorporarà 
a l’equip durant el temps de vigència del projecte, realitzant mitja jornada)-, de manera 
que aquestes persones se cercaran entre el personal del Consorci de la Seu Vella. 

 

 



  

   92 

Patrimoni escultòric Temple Seu Vella/ Lleida 

12. AVALUACIÓ 

12. 1. Presentació de l’avaluació 
El projecte s’avaluarà al llarg de la seva vigència per tal de detectar possibles 
mancances, descoordinacions, etc., mitjançant una avaluació contínua. També hi haurà 
una avaluació final, un cop acabat el període de tres anys, que servirà per determinar en 
quina mesura s’han assolit els objectius i si ha funcionat la gestió. Això permetrà 
determinar si el seu funcionament ha de prosseguir, si s’ha de canviar (reorientar 
objectius, estratègies, actualitzar, innovar, etc.) o si ha de finalitzar. A continuació es fa 
una orientació mitjançant taules de com es portarà a terme l’avaluació en relació amb 
els objectius. Els ítems que apareixen són:  

Tipus d’avaluació: Contempla l’avaluació quantitativa (provinent de xifres) i 
qualitativa (provinent d’apreciacions, opinions, etc.).  

Indicadors: Es presenten mitjançant conceptes quantificables i permeten 
mesurar l’estat del projecte i el grau d’assoliment dels objectius.  

Fonts de verificació: Són els instruments a través dels quals s’obtindran les 
dades a partir de les quals s’efectuarà l’avaluació. 
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AVALUACIÓ 
Objectiu 1. 1. Incrementar el nombre de visitants al temple en un 5% durant el primer any de funcionament del projecte 

Tipus d’avaluació QUANTITATIVA 

Indicadors Nombre de visitants al temple 

Font de verificació Dades facilitades per l’ens gestor del monument 

Objectiu 1. 2. Aconseguir uns índex positius de valoració de la intervenció museogràfica in situ 

Tipus d’avaluació QUALITATIVA 

Indicadors Enquestes 

Font de verificació Resultats de les enquestes 

Objectiu 2. 1. 
Aconseguir que la pàgina web tingui com a mínim 3.000 visites durant el primer any de funcionament i que en els quatre anys 
successius aquest nombre no disminueixi en un percentatge major al 5% 

Tipus d’avaluació QUANTITATIVA 

Indicadors Nombre de visites realitzades a la pàgina web 

Font de verificació Dades recopilades per la gestió interna de la pàgina web 

Objectiu 2. 2. 
Fer que hi hagi un ús de la visita a la web considerat satisfactori tant per part dels gestors (durada de la visita, nombre d’espais
visitats, etc.) com per part dels usuaris (valoració) 

Tipus d’avaluació QUANTITATIVA I QUALITATIVA 

Indicadors Quantificació de la durada de la visita, nombre d’espais visitats, etc. i enquestes 

Font de verificació Dades recopilades per la gestió interna de la pàgina web i enquestes on line 
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12. 2. Plantejament i estructura de les enquestes 
Com s’ha vist en la taula anterior, una part del procés d’avaluació, tant de la visita virtual 
com presencial, es realitzarà a partir de l’anàlisi de les opinions i valoracions dels 
visitants. Aquestes impressions es recolliran mitjançant enquestes, la definició de les 
quals constitueix, doncs, una part important de la fase d’avaluació (PÉREZ, 1998, p. 88-
105).  

A continuació es presenten dues sèries que mostren l’orientació de les preguntes per 
avaluar la museïtzació in situ i el centre virtual (quines informacions volem conèixer). A 
l’avaluació també es preguntarà sobre la complementarietat entre la visita presencial i 
la visita virtual. Aquestes sèries no són definitives, sinó que resten supeditades a la 
construcció del model d’avaluació definitiu. Per complimentar les dades sobre visitant 
s’aprofitaran les enquestes per preguntar sobre l’edat, la formació i altres aspectes que 
es vulguin conèixer sobre els usuaris i visitants. 
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12. 2. 1. Tipus de preguntes sobre la museïtzació in situ 

PRESENTACIÓ I FORMAT DE LA VISITA 
- Creus que el recorregut físic de la visita és clar i es pot seguir bé? 

- Creus que el sistema de plafons i senyalització és atractiu i facilita la comprensió dels continguts? 

- Creus que els textos de l’exposició són fàcilment assimilables? 
CONTINGUTS TEMÀTICS 
- Quins han estat els temes que més t’han interessat? 

- Creus que la informació donada és suficient o s’hauria d’aprofundir més? 

- Quins temes que no han estat tractats t’hauria agradat que hi fossin? 
EINES DE DIFUSIÓ 
- Com has conegut l’existència de la pàgina web? 

- Quina valoració fas del tríptic de la visita? 

- Quina és la teva opinió sobre la pàgina web com a sistema de difusió? 

- Consideres recomanable aquesta exposició? 

- Consideres aquesta exposició millor que altres que has vist? 
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12. 2. 2. Tipus de preguntes sobre el centre virtual 

ESTÈTICA/DISSENY 
- Creus que el disseny és atractiu i que estimula l’accés? 

- Com valores la primera pàgina? 

- Quina valoració fas del disseny gràfic de la web? 
PRESENTACIÓ DE CONTINGUTS 
- Creus que les eines de navegació faciliten l’accés als continguts? 

- Creus que la relació entre la informació gràfica i el text és correcta? 

- Quins elements creus que s’haurien de potenciar? 

- Creus que la presentació de la informació està ben estructurada? 

- Creus que la informació del centre virtual reflecteix els continguts de la visita? 

- Creus que hi ha una bona interrelació entre l’exposició i el centre virtual? 

- Creus que el tractament de la informació del centre virtual fa accessibles els continguts? 

- El centre virtual reprodueix el que hi ha a la visita, és a dir, no cal fer-la? 
DIDÀCTICA 
- Creus que el centre virtual és participatiu per als visitants? 

- Els usuaris hi poden experimentar? 
- Com valores la recreació virtual d’espais per a situar les escultures? 
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13. DESENVOLUPAMENT EN EL TEMPS 

13. 1. Durada 
El funcionament d’aquesta proposta durarà tres anys i al mateix temps comprendrà una 
fase d’avaluació final. No obstat, la proposta contempla poc més d’un any previ de 
preparació i elaboració de continguts, així com de la producció museogràfica. 

13. 2. Cronograma / pla de tasques 
El cronograma que es presenta a continuació inclou les dues fases que contempla el 
projecte: desenvolupament i funcionament. Mostra l’ordenament en el temps de les 
tasques necessàries per a la consecució de la proposta d’una forma visual i fàcil 
d’entendre (ROSELLÓ, 2007, pp. 163-167). L’existència d’aquesta planificació haurà de 
facilitar el seguiment i control del projecte, així com la presa de les mesures en el cas de 
que no es produeixi el compliment de tasques establert. Es distingeixen en diferents 
colors el diferents àmbits de treball: 

█ Continguts   █ Activitats   █ Comunicació  █ Avaluació █ Producció museogràfica █ Altres 
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 CRONOGRAMA 
  Desenvolupament del projecte Funcionament 

Mesos/anys  ANY 1  ANY 2  ANY 3  ANY 4 

Gener 
CAMPANYA FOTOGRÀFICA 
(imatges en alta resolució) 
ELABORACIÓ PLA DE PATROCINI 
RECERCA DE PATROCINADORS 

DISSENY I PRODUCCIÓ MUSEOGRÀFICA 
DISSENY DELS FULLETONS 

  
Febrer   
Març INSTAL·LACIÓ MUSEOGRÀFICA 

PREPARACIÓ DE LES JORNADES DE 
CONFERÈNCIES  
(contactar amb els ponents, etc.) 

PREPARACIÓ ACTIVITATS INFANTILS 
ANUNCIS A PREMSA I RÀDIO 

ANUNCIS A PREMSA I RÀDIO 

Abril 
RECERCA I DOCUMENTACIÓ DE 
CONTINGUTS 
 
REDACCIÓ DE CONTINGUTS (unitats 
expositives i centre virtual) 
 
ELABORACIÓ DE LES PUBLICACIONS 
(redacció i maquetació) 

POSADA EN FUNCIONAMENT  
Actes inaugurals 
CAMPANYA DE LLANÇAMENT A PREMSA I 
RÀDIO 
LLANÇAMENT DE LES PUBLICACIONS 

ACTIVITATS INFANTILS ACTIVITATS INFANTILS 

Maig     
Juny  AVALUACIÓ CONTÍNUA AVALUACIÓ CONTÍNUA 
Juliol ANUNCIS A PREMSA I RÀDIO ANUNCIS A PREMSA I RÀDIO ANUNCIS A PREMSA I RÀDIO 
Agost    
Setembre    
Octubre 

CREACIÓ DE LA PÀGINA WEB 
(disseny, implementació de textos, 
imatges, etc.) 

DISSENY I PRODUCCIÓ 
MUSEOGRÀFICA 

JORNADES DE CONFERÈNCIES 
(dos o tres dies de durada)   

Novembre 
ANUNCIS A PREMSA I RÀDIO 

ANUNCIS A PREMSA I RÀDIO 
ACTIVITATS INFANTILS 

ACABAMENT 
AVALUACIÓ FINAL 

Desembre 
AVALUACIÓ CONTÍNUA  AVALUACIÓ CONTÍNUA 

REDACCIÓ DE L’INFORME D’AVALUACIÓ 
FINAL 
PRESA DE DECISIONS 
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14. FINANÇAMENT 

Consorci del Turó de la Seu Vella 

Es preveu que el 33 % del pressupost total de la proposta provingui del mateix 
pressupost del Turó de la Seu Vella. Aquest any 2012 el Turó compta una inversió de 
712.000 euros finançats, a tres parts iguals, per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament 
de Lleida i el Consorci del Turó de la Seu Vella, que hi aporta els beneficis obtinguts amb 
l’explotació turística. A diferència d’etapes anteriors, en què s’han prioritzat les obres 
d’adequació i restauració, aquest 2012 es preveu que els fons es destinin principalment a 
la difusió. Així, la proposta que es presenta encaixa plenament amb aquest nou esperit i 
per tant hauria de ser assumida en el percentatge que s’apunta per aquest ens. Cal no 
oblidar en aquest sentit que un dels objectius d’aquesta proposta és augmentar el 
nombre de visitants a la Seu Vella.  

Patrocini 

Es buscarà patrocini en el sector privat per tal de que costegi una part important del 
total del projecte, en concret d’un 33 %. Amb aquesta finalitat es realitzarà un detallat 
programa de patrocini adreçat a totes les empreses que els permeti col·laborar 
mitjançant diverses formes i per tal de que triïn la que més s’adeqüi a les seves 
possibilitats i intencions (Dennis Rich, dins COLBERT et al., 2003, pp. 207-219). A canvi, 
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les empreses patrocinadores adquiriran una sèrie de drets, tant d’imatge i de 
comunicació, com d’altres avantatges. S’oferiran diverses categories, que s’hauran de 
determinar en el programa definitiu, però que, a tall d’exemple, podrien ser: patrocini 
estratègic, patrocini de publicacions, patrocini de la pàgina web, etc. Els beneficis 
concrets que obtindrien serien, entre altres, invitacions per als actes culturals 
organitzats a la Seu Vella, descomptes en les entrades al monument, menció en les 
publicacions i en els anuncis en premsa i ràdio o agraïments en actes públics. Per tal 
d’implementar una estratègia de captació de fons es prepararà una detallada 
presentació dels arguments positius a favor de donar suport a la proposta, tal com 
l’obtenció d’una revaloració de la imatge de l’empresa, el reforç el seu coneixement, 
arribar a un públic nombrós, etc. (CAMARERO et al., 2004, 169-174). 

Subvencions públiques 

El 33 % restant es preveu que es financi amb subvencions públiques. En aquest cas el 
projecte es presentarà a diferents convocatòries a les quals es pot acollir:  

- Ayudas y subvenciones del Ministerio de Cultura. Subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para el fomento de proyectos en museos [enllaç 1]. 

- Ayudas y subvenciones del Ministerio de Cultura. Convocatoria 2012. Ayudas en régimen 
de concurrencia competitiva para la dotación de inversiones en los museos [enllaç 2]. 

- Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya. Subvencions per al funcionament i 
activitats dels Museus de Catalunya [enllaç 3]. 

[1] 
http://www.mcu.es/museos/SC/becasAyudasSubvenciones/Mu
seos_ProyectosCulturales11.html 
 
[2] 
http://www.mcu.es/museos/SC/becasAyudasSubvenciones/Mu
seos_dotac_inv_museos11.html 
 
[3] 
http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/men
uitem.2778c407708b60e06f51ec10b0c0e1a0/?vgnextoid=42458a
eee99f3310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=42458
aeee99f3310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&co
ntentid=e7282ff322ba2210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD 
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15. PRESSUPOST 

RESUM DE LES PARTIDES 

ELABORACIÓ DELS CONTINGUTS DE CARTEL·LES I PÀGINA WEB 4.130 € 

DISSENY PÀGINA WEB I APLICACIÓ SMARTPHONE 6.855 € 

INTERVENCIÓ MUSEOGRÀFICA. DISSENY 3.162 € 

INTERVENCIÓ MUSEOGRÀFICA. PRODUCCIÓ I MUNTATGE 16.225 € 

TAULA INTERACTIVA MUSE 8.656 € 

PUBLICACIONS 20.169 € 

COMUNICACIÓ  7.931 €  

TOTAL PRESSUPOST 67.128 €  
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ELABORACIÓ DELS CONTINGUTS DE CARTEL·LES I PÀGINA WEB 
Redacció i adaptació dels textos (cartel·les)  900 €   
Redacció i adaptació dels textos (pàgina web)  1.300 €   
Fotografia i digitalització de les imatges  1.300 €   

Subtotal   3.500 €  
18 % IVA   630 €  

TOTAL PARTIDA    4.130 € 
 
DISSENY PÀGINA WEB I APLICACIÓ SMARTPHONE 
Disseny i implementació dels continguts  3.560 €    
Aplicació adaptació de la web a smartphone   975 €   
Traducció als diferents idiomes (castellà, anglès, francès)  1.275 €   

Subtotal   5.810 €  
18 % IVA   1.045 €  

TOTAL PARTIDA    6.855 € 
 
INTERVENCIÓ MUSEOGRÀFICA. DISSENY 
Disseny de les estructures dels panells  570 €    
Disseny gràfic dels panells  860 €   
Impressió vinil autoadhesiu   1.250 €   

Subtotal   2.680 €  
18 % IVA   482 €  



  

   103 

Patrimoni escultòric Temple Seu Vella/ Lleida 

TOTAL PARTIDA    3.162 € 
 
INTERVENCIÓ MUSEOGRÀFICA. PRODUCCIÓ I MUNTATGE 
Suports museogràfics: panells i cartel·les 
3 Panells metacrilat transparent (situació) 1 x 2 m i suports alumini 2 x 1,2 m 2.100 €   
3 Panells metacrilat transparent (explicació) 1 x 1,4 m i suports alumini 2 x 1,6 m 1.800 €   
13 Panells metacrilat (peces individuals) 0,5 x 0,4 m i suports alumini 2 x 0,5 m 3.900 €    
Suports museogràfics: estructura d’entrada 
Estructura metàl·lica en forma ziga-zaga 1.490 €   
12 Panells encastats de metacrilat 0,4 x 1,9 m  1.080 €   
Mòduls expositius dedicats a les portades  
4 mòduls d’estructura 2 x 2 x 0,6 m i suports per a continguts 2.800 €   
Muntatge i transport 
Equip muntadors suports museogràfics 580 €   

Subtotal  13.750 €  
18 % IVA  2.475 €   

TOTAL PARTIDA  16.225 € 
 
TAULA INTERACTIVA MULTIUSUARI MUSE 
Hardware 4.990 €   
Aplicació bàsica  371 €   
Aplicació a mida  1.855 €   
Transport i instal·lació 120 €   
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Subtotal  7.336 €  
18 % IVA  1.320 €   

TOTAL PARTIDA   8.656 € 
 
PUBLICACIONS 
Guia breu  
Redacció i continguts  550 €   
Disseny gràfic i maquetació  353 €   
Impressió  1.854 €   
Catàleg il·lustrat  
Redacció i continguts  1.100 €   
Disseny gràfic i maquetació  846 €   
Impressió  12.390 €   

Subtotal   17.093 €  
18 % IVA   3.076 €  

TOTAL PARTIDA    20.169 € 
 
COMUNICACIÓ   
Fulletons 
Edició (5.000 fulletons, 210 x 93 mm a tot color davant i darrere) 1.500€   
Radio 
50 falques Catalunya Ràdio Lleida (campanya inicial)  525 €   
50 falques RAC 1 Lleida (campanya inicial) 525 €   
Anuncis en Premsa (primer any) 
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Diari Segre: 2 caps de setmana seguits (campanya de llançament): Anuncis de 2x2 (97 x 84 mm), dissabte i diumenge  796 €   
Diari Segre: 5 caps de setmana repartits al llarg de l’any: Anuncis de 2x2 (97 x 84 mm), dissabte i diumenge 1.990€    
Diari Bon Dia. Dies previs als 2 caps de setmana de la campanya llançament: Anuncis de 2x2 (97 x 84 mm) dijous i divendres 396 €    
Diari Bon Dia. Dies previs als 5 caps de setmana repartits al llarg de l’any: Anuncis de 2x2 (97 x 84 mm) dijous i divendres 990 €   

Subtotal  6.722 €  
18 % IVA  1.209 €  

TOTAL PARTIDA    7.931 € 
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16. SÍNTESI 

Aquest projecte pretén rendibilitzar, des del punt de vista de la recerca, el coneixement i 
la comunicació, el patrimoni escultòric de la Seu Vella de Lleida. Per això aposta per l’ús 
de recursos i instruments que faciliten la participació i l’intercanvi d’informació a través 
mitjans tecnològics, per bé que no deixa de banda una intervenció museogràfica en el 
marc físic del temple que es pot dir que té un caire més tradicional. 

En un altre ordre de coses, el treball no pretén ser un fi en si mateix, sinó que vol ser un 
document que sintetitzi les idees i accions que permetin posar en marxa el projecte. Atès 
aquest caràcter, i que té la vocació de ser una eina utilitzable en la presentació a la 
institució pertinent, en la redacció s’ha cercat la màxima concisió i brevetat.  

Es presenta, així, com una eina que pugui ser compartida i que mostri un mètode de 
treball a les persones que puguin participar en la seva execució. L’estructura del projecte 
marca l’itinerari a seguir, planifica les etapes i en preveu l’avaluació, el que, en definitiva, 
ha de permetre la presa de decisions en relació amb el seu avenç i continuïtat. 

Per acabar, la principal fortalesa que convé destacar és que inclou el resultat d’una tasca 
de recerca d’informació, que es presenta en un annex, la qual constitueix un important 
punt de partida de cara a la possible elaboració del centre virtual que es planteja.  
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PPAARRTT  VV..  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA  
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