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INTRODUCCIÓ



FA 60.000 ANYS
ELS DINOSAURES

POBLAVEN AQUEST
TERRITORI

ICNITES A LA 
VALL D’ARIET 

I RESTES FÒSSILS 
A LA REGIÓ



ASSENTAMENTS    
I PERIÒDES

1. PALEOLÍTIC

11. NEOLÍTIC

3. IBÈRIC

8. ROMÀ

15. CASTELLS

18. ROMÀNIC



RESTES MURALLA IBÈRICA D’ANTONA



CASTELLS MEDIEVALS

GREALÓ

ARTESA DE SEGRE

COMIOLS



MOSTRES DEL ROMÀNIC

LA VEDRENYA SANT BARTOMEU

VERNET MONTMAGASTRE



ELS INICIS I 
PROJECCIÓ



FACTORS QUE 
INDUEIXEN A LA 

CREACIÓ DEL MUSEU

• Creació del Patronat d’Antona impulsat per 
Mn. Alòs.

• Recopilació de material històric desenvolupada 
pel Club de Lectures.

• Voluntat del Dr. Maluquer de Motes de que no 
es diversifiqués el treball de les diferents entitats.



MUSEU-ARXIU COMARCAL DE LA NOGUERA
a Artesa de Segre

Amb aquests elements, l’any 1972 es crea el



Des de la creació del 
Museu a l’any 1972 fins 
al 1980, els esforços 
inicials s’aboquen en 
restaurar l’antic edifici 
comunal per a convertir-
lo en seu permanent 
d’exposicions i lloc 
d’estudi. Tot i això, 
l’activitat del grup era 
intensa.

CONDICIONAMENT 
DE L’EDIFICI

Conferència del Dr. Maluquer de 
Motes a la seu del Club de Lectures 

d’Artesa de Segre. 1974. 



El setembre del 
1980, fent-ho 
coincidir amb la 
festa major, 
s’inaugura l’espai 
físic d’exposicions 
amb la configuració
de Museu.

INAUGURACIÓ



PROPÒSIT FUNDACIONAL

• La Història
• L’Etnografia
• L’Arxiu
• La Natura
• La Geografia

Investigació i treball 
en els àmbits de



El decret 222/1982 de la Generalitat de Catalunya que 
regulava la creació de la Xarxa de Museus Comarcals de 
Catalunya fa que no es pugui utilitzar el nom de Museu 
Comarcal.

Un altre cop, amb una visió que anava més enllà de les 
fronteres municipals es bateja amb el nom de

MUSEU DEL MONTSEC 
D’ARTESA DE SEGRE 

(MMAS)



PER INICIAR EL FONS DEL MUSEU, VAREN FER 
DONACIONS ELS SEGÜENTS COL.LABORADORS

• Àngel Guiu
• Antoni Macià
• Joan Macià
• Fotos Sisquet
• Antoni Bonet
• Antoni Amigó
• Ramon Solé
• Àngel Vidal
• Casimir Brescó

• Antoni Galceràn
• Josep Capell
• Antoni Fons
• Dr. Ignasi Solé
• Joan J. Maluquer
• Eusebi Guimet
• Miquel Solé
• Jaume Pijoan



Amb motiu del Xè
aniversari de la 
inauguració del Museu i 
donat el recent traspàs 
del Dr. Maluquer de 
Motes (1915-1988), se 
celebra a Artesa de Segre 
la XXVI Jornada de 
Treball del Grup de 
Recerques de les Terres 
de Ponent. També el 
Museu dedica el núm. 6 
de la seva revista a 
homenatjar-lo



L’EDIFICI



L’històric edifici del 
Museu del Montsec 
d’Artesa de Segre 
està situat al cor del 
casc antic de la 
ciutat. 

Al carrer de les Carniceries



L’immoble està distribuït en tres plantes:

- Un semi soterrani amb doble accès, des de la planta 
principal i des del carrer. En aquest espai s’hi fan les 
exposicions temporals.

- La planta principal, a 1,50 metres del terra del carrer on 
es mostra l’exposició permanent.

- El primer pis dedicat a l’arxiu i espai d’estudi, equipat 
amb un sistema informàtic connectat a Internet.



20 ANYS DE MUSEU



20 ANYS DE MUSEU

1980 1990 2000



20 ANYS DE MUSEU

1980 1990 2000



L’edifici fou construït l’any 
1560 i va ser reformat el 
1840 amb diners provinents 
de la desamortització del 
1834.

Interpretació de la 
Casa de la Vila (1876 –
1924) feta per el pintor 
Brunet a l’any 1976. 
Original en colors.



USOS DE L’EDIFICI AL LLARG DE LA HISTÒRIA

• Va ser construït al 1560 per fer les funcions de Casa de la Vila.
• Durant la primera meitat del s. XIX va ser una presó.
• Des del 1876 fins a principis dels anys 20 compartia les 
funcions d’escorxador, ajuntament, jutjats i escoles de nens i de 
nenes.
• Entre el 1939 i el 1947 era caserna de les forces que lluitaven
contra els maquis.
• Al 1950 es va habilitar com a granja de porcs, pollastres i 
conills.
• Va ser al 1972 quan el Dr. Maluquer, en veure la possible 
destrucció de l’edifici el recupera per a instal.lar-hi el Museu.



Escut municipal que presidia l’arc de 
la porta de l’edifici del museu

Actualment està penjat sota el balcó de l’Ajuntament, 
després d’haver patit la mutilació de les seves inscripcions



La rehabilitació de l’edifici va 
comptar amb la col.laboració de:

• L’Ajuntament d’Artesa de Segre
• El Club de Lectures
• El Patronat d’Antona, i
• Altres particulars



La rehabilitació de l’edifici va 
comptar amb la col.laboració de:

• L’Ajuntament d’Artesa de Segre
• El Club de Lectures
• El Patronat d’Antona, i
• Altres particulars



Donades les limitacions d’espai 
que planteja l’actual edifici, 

l’Ajuntament d’Artesa de Segre 
ha adquirit els terrenys 

adjacents per tal de construïr-hi 
l’ampliació amb una estructura 

més funcional adaptada a les 
necessitats del moment.



LA PRIMERA 
EXPOSICIÓ

PERMANENT



Donada la riquesa arqueològica de la regió, el MMAS disposa 
d’un important fons de materials trobats als jaciments de la 
comarca amb peces que daten des del neolític.

Aquesta varietat i quantitat de troballes posibilita la mostra d’una 
rica col.lecció que complementa l’estudi de la història local i 
comarcal amb la tasca didàctica.

Aquests materials es mostraven en 8 vitrines a la sala principal del 
Museu.



VITRINA 1

La tècnica neolítica (4.500 – 2500 a. C.)

S’hi exposaven materials provinents de la Roureda de 
Vernet fabricats a partir de còdols recollits a la ribera 
del Segre.  Destrals, tascons, pics, gúbies, cisells... 
treballats amb la tècnica del repicat i polit que servien 
per artigar i conrear la terra.



VITRINA 2

Edat del Bronze (2.500 – 1.100 a. C)

Aquí hi vèiem destrals de bronze, materials recollits en 
els poblats del neolític final i primers del bronze de 
Colldelrat i d’un altre poblat de la mateixa época,
destruït a principis dels anys 80, situat a Tudela-Mafet. 
També s’hi podia veure una mostra de molins del tipus 
barquiforme.



VITRINA 3

Cultura ibèrica clàssica (s. VI al II a. C.)

Mostres de la cultura ibèrica recollides al poblat del Molí
de l’Espígol de Tornabous i al d’Antona. S’hi exposava
terrissa ibèrica pintada del s. III a. C. a més d’altres 
materials d’aquesta cultura.



VITRINA 4

Época romana (s. II a. C. fins al V d. d. C.)

Vitrina amb poques representacions ja que d’aquesta 
cultura, tot i que s’han trobat vàries mostres, no està
gaire estudiada.



VITRINA 5

Época romana tardana, preromànica i romànica 
(s. V al XII)

Material recollits a Santa Cecília (Torreblanca) trobats 
per membres del Patronat d’Antona, a més d’altres 
elements representatius d’aquesta época.



VITRINA 6

Complexe arqueològic d’Antona

Troballes realitzades en aquest jaciment des del 1960 on 
hi destaca terrissa grisa i una gran tenalla per 
reconstruïr.



VITRINA 7

Material alt medieval

Aquí s’hi mostraven materials de terrissa recollits a la 
mateixa Artesa de Segre, la Roca del Cudós, el Castellot 
de Sant Jordi, etc.



VITRINA 8

Continuïtat i permanència del poblament de la Noguera

S’hi reunien materials de diversos llocs i fragments de 
decoració en guix de Montmagastre; terrisses catalanes 
del s. XIII; materials del s. XIX procedents del Grealó, 
entre altres objectes.



PUBLICACIONS



El setembre del 1984 es publica el primer 
número de la revista

Fulls del Museu del Montsec 
d’Artesa de Segre

amb el subtítol de

Informatiu Cultural Comarcal

L’edició va anar a càrrec del MMAS i del 
Club de Lectures i va comptar amb la 
col.laboració de l’Ajuntament i de la 
Diputació de Lleida.



Sr. Jaume Ferrando
Sr. Vicent Roca

Sr. Pere Blanch Rebolleda
Sra. Montserrat Mirada

Sra. Divina Mateu
Sr. Jesús Martí

Sr. Felicià Espinal

La Direcció d’aquesta revista va anar a 
càrrec del Dr. Joan Maluquer de Motes 
i la redacció estava formada per:



Des del 1984 fins al 
1997 es varen 

publicar 9 butlletins



Des del 1984 fins al 
1997 es varen 

publicar 9 butlletins



Núm. 1
Setembre 1984

Sumari:

• Presentació i objectius
• Redacció
• Donants del Museu
• Història de l’edifici del 
Museu
• Guia del Museu: Secció
Arqueologia, Secció Arxiu, 
Secció Natura (Parc Natural 
del Montsec), Secció Etnologia
• Baldomà
• Antona: Parc arqueològic 
d’Artesa de Segre



Núm. 2
Desembre 1984

Sumari:

• Editorial
• Donatiu del Sr. Joan 
Maluquer i Wahl (La Peixera)
• El nostre romànic
• El Dr. Pla i Armengol, 
metge, fill d’Alentorn.
• Antona. Parc natural 
d’Artesa de Segre
• Noticies culturals



Núm. 3
Abril 1985

Monògràfic amb el treball:

Un jaciment paleolític a la 
comarca de la Noguera

(Alós de Balaguer)



Núm. 4
Setembre 1986

Sumari:

• Sepulcres megalítics a 
Vilanova de Meià
• Nou jaciment de l’edat del 
Bronze
• Nota sobre una moneda 
visigòtica a la vall del Segre
• Dos sivelles romanes



Núm. 5
Setembre 1986

Treball monogràfic amb el 
títol

Evolució de la població
d’Artesa de Segre i comarca

Autor:
Marcel.lí Pedrós i Puigarnau



Núm. 6
Octubre 1990

Treball monogràfic amb el 
títol

Mig segle de recerques 
prehistòriques a les valls de la 
Noguera Pallaresa i del Segre 
a les vores del Montsec



Núm. 7
Setembre 1991

Sumari:

· Un jaciment paleolític a la 
comarca de la Noguera. 
Autor: Dr. Maluquer

· Noves aportacions al 
coneixement de la 
cova del Parco
Autors:
Josep M. Fullola
Pilar Argüelles
Manuel Millán



Núm. 8
Abril 1992

Treball monogràfic amb el 
títol

La crisi feudal, el poder de la 
burgesia i els camperols 
d’Artesa al s. XV

Autora:
Teresa-Maria Vinyoles i Vidal



Núm. 9
Agost 1997

Montmagastre: Història, art i 
dispersió

Articles:
• Motiu
• “Decreto”
• Objectes més importants 
dipositats al Museu Diocesà de 
Lleida
• Els gravats murals de 
l’església de Sant Miquel de 
Montmagastre
• Proposta d’intervenció
arquitectònica



Amb la denominació de Publicacions del Museu-Arxiu 
s’editen les següents obres del Dr. Maluquer

El poblament antic a la 
comarca de la Noguera 

1981

Una indústria lítica a la 
comarca de la Noguera 

1983



L’octubre del 1990 se 
celebra a Artesa de 
Segre la XXVI 
Jornada de treball 
del Grup de 
Recerques de les 
Terres de Ponent, 
dedicades a la 
memòria del Dr. Joan 
Maluquer de Motes 
de les que es varen 
publicar els treballs a 
l’any 1993



REVITALITZACIÓ
DEL MUSEU



Després d’un temps d’inactivitat, al 
1999, l’Ajuntament d’Artesa de Segre 
encomana la creació d’un projecte 
museístic per tal de revitalitzar la 
tasca de difusió de la cultura i la 
història del municipi. Paral.lelament 
adquireix el solar del costat de l’edifici 
amb la intenció de fer-ne l’ampliació.



El projecte museístic per al nou 
direccionament del museu es presentat 
el 3 de juny del 2001. Aquest projecte 
planteja un pla molt elaborat i a l’hora 
ambiciós.

Però l’agost del 2002 els responsables 
de posar en marxa aquest projecte es 
desvinculen de l’entitat.



Llavors, l’Ajuntament d’Artesa 
de Segre proposa a l’Associació
Cultural la Roureda la gestió del 
Museu.

Després de posar en comú els 
interessos de les dues parts, a 
principis del 2003, la Roureda es 
fa càrrec de gestionar-lo.



Amb la recuperació de les vitrines, 
la presentació de l’exposició
permanent, la catalogació
informatitzada de l’extens fons del 
museu i el pla d’acció per al 2003 
s’inicia la posada en marxa de les 
activitats del museu en aquesta 
nova etapa, obrint-se al públic el 
primer de febrer del 2003.



EXPOSICIÓ
PERMANENT

ACTUAL





Amb la recuperació de les vitrines s’ha 
composat una mostra plural dels 
diversos jaciments arqueològics 

d’Artesa de Segre i la seva comarca.



Per la importància de la Cova del Parco, deguda a les 
diferents époques històriques que s’hi ubiquen, podem 
veure tres expositors dedicats a aquest jaciment, els 
quals, presenten materials extrets de les excavacions,
complementant-se amb panells descriptius.

Altres tres vitrines estan dedicades a:

• l’obrador neolític de la Roureda de Vernet

• als tallers de síl.lex de l’Hostal Roig, i

• a la cova dels Picalls. 

Les dues vitrines restants mostren materials trobats a
Baldomà, Mafet, Els Espujals, Antona, Artesa Vella...



Destrals neolítiques Fusaioles ibèriques

Moneda ibèrica Sivella romana



Al centre de la sala hi han exposats dos 
molins, un de vaivé i l’altre circular, 
procedents del jaciment íber d’Antona en 
els que es pot veure una demostració
pràctica de com es molien els cereals.



El conjunt de materials exposats en 
aquesta sala són la clara expresió del 
gran potencial històric i arqueològic 

d’Artesa de Segre i la seva àrea 
d’influència, la qual, des de les petjades 
dels dinosaures de la Vall d’Ariet fins a 
l’actualitat hom troba restes de totes les 

cultures que han anat escrivint la 
història de la humanitat.



EXPOSICIONS
TEMPORALS



L’actual gestora del museu té previst 
fer dues exposicions monogràfiques a 
l’any, éssent la primera d’elles la que 
porta per títol “Montmagastre, un 
tresor del municipi d’Artesa”, la qual, 
ja està visitable a la planta inferior 
del museu. Properament s’obrirà la 
segona d’aquestes exposicions 
dedicada a un element força comú en 
el municipi: els Trulls.



4 aspectes de l’exposició sobre Montmagastre



VISITES



Podeu visitar el Museu: 
Dissabtes de 17 a 19 hores, i

Diumenges de 12 a 14.

L’entrada és gratuïta



Museu del Montsec d’Artesa de Segre


