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Nota de premsa 

 
L’entitat financera inverteix gairebé 6 milions d’euros en les 32 
intervencions previstes a la demarcació de Lleida del Programa 
Romànic Obert 
 
 

L’Obra Social ”la Caixa” i la Generalitat 
inicien a Lleida les actuacions de 

restauració i millora del romànic català  
 

 

• L’Obra Social ”la Caixa” i la Generalitat de Catalunya promouen el 

Programa Romànic Obert, que té com a objectiu donar un impuls a 

la restauració, millora i prevenció d’aquest important llegat 

patrimonial. 

 

• Gràcies a aquesta iniciativa per a la conservació del patrimoni 

arquitectònic català, s’està actuant a les esglésies romàniques de la 

Vall de Boí –declarades Patrimoni Mundial per la UNESCO l'any 

2000- i a les esglésies de Santa Maria de Gerri de la Sal i de Santa 

Maria d'Arties, a la Vall d'Aran, entre molts altres elements 

patrimonials. 

 

• La inversió de 18,2 milions d’euros per part de l’Obra Social ”la 

Caixa” ha permès engegar les intervencions en un total de 78 

monuments del patrimoni de Catalunya, i accelerar la rehabilitació, 

millora i difusió de l’art romànic català. 
 
• Aquesta actuació s’inscriu en la política d’ambdues institucions de 

cooperar en la realització conjunta d’iniciatives d’interès social i 

cultural. 

 

 

Lleida, 26 d'octubre de 2010. La Generalitat, a través del Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació, i l’Obra Social ”la Caixa” promouen el 
Programa Romànic Obert, que té com a objectiu «donar un impuls renovat a la 
posada en valor, revisió, millora i prevenció d’aquest important llegat 
patrimonial». Així consta en el conveni de col·laboració entre ambdues 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura  
i Mitjans de Comunicació 
Oficina de Comunicació i Premsa 

 

 

 2 

institucions que van signar el gener del 2009 el president de la Generalitat, 
José Montilla, i el president de ”la Caixa”, Isidre Fainé.  
 
Aquesta línia d’actuació iniciada per l’Obra Social ”la Caixa” per a la 
conservació del patrimoni arquitectònic català, sobre la base d’una proposta 
formulada pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, disposa d’una 
inversió de 18.275.000 euros per dur a terme dues accions paral·leles: una de 
dirigida a la restauració i millora de monuments i elements romànics, i l’altra, a 
la difusió d’aquests béns patrimonials.   
 
Aquesta inversió per part de ”la Caixa” ha permès iniciar les actuacions en un 
total de 78 monuments i elements del patrimoni romànic català. Les actuacions 
que s’hi fan inclouen, a més de treballs de restauració i conservació, 
intervencions arqueològiques, de sanejament, senyalització i adaptació a 
persones amb dificultats de mobilitat.   
 

 

Actuacions a vuit comarques lleidatanes 

 
Les comarques del Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Noguera són les tres 
que tenen un nombre més alt de monuments en què s’intervé i les que reben 
més inversió econòmica. Al Pallars Sobirà s’actua en set monuments, amb una 
inversió d’1,73 milions d’euros; mentre que a la Noguera el pressupost és d’1,2 
milions d’euros, cosa que permet dur a terme diverses accions a cinc elements 
del patrimoni romànic. A l'Alta Ribagorça, el Programa Romànic Obert actua en 
nou monuments, entre els quals hi ha les esglésies romàniques de la Vall de 
Boí, per un valor de 1,2 milions d'euros. 
 
Al Pallars Jussà, són cinc les intervencions iniciades per valor de 573.600 
euros; i a l'Alt Urgell i la Segarra, es porten a terme dues actuacions a 
cadascuna de les comarques per un import de 305.000 euros i 230.000 euros, 
respectivament. L'església de Santa Maria d'Arties, a Naut Aran, i l’església de 
Santa Maria d'Agramunt, a l'Urgell, són les altres dues actuacions previstes en 
el Programa Romànic Obert a la demarcació de Lleida. 
 
Divuit mesos després de la signatura del conveni entre ambdues institucions, ja 
es treballa en tots els elements i monuments romànics previstos a les 
comarques lleidatanes, amb l’única excepció de l'Església de Sant Miquel de 
Conques a Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà), on encara queda pendent la 
signatura del conveni que ha de permetre iniciar els treballs.  
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Així, les actuacions del Programa Romànic Obert  a les comarques lleidatanes 
es troben en diferents fases. Ja s’han finalitzat els treballs de recuperació de 
les restes de pintures murals a l'absis de l'Església d'Orcau, a Isona i Conca 
Dellà i la restauració de les pintures de l'església de Sant Vicenç, a Estamariu. 
 
En aquests moments, hi ha tres monuments en els quals ja es duen a terme 
treballs, i un més, l'Església de Sant Climent de Taüll, en el que s'estan 
efectuant les excavacions arqueològiques prèvies a la restauració. 
 
És previst que abans que acabi l’any 2010 s’iniciaran quatre actuacions més. 
L’any 2011 s’engegaran les actuacions en deu elements romànics més de les 
comarques lleidatanes, i pròximament es podran iniciar quatre projectes més 
dels quals ja s’ha acabat la redacció del projecte de restauració, millora o 
conservació. Finalment, hi ha set monuments en què les actuacions no 
començaran fins a l’any 2012 o 2013.  
 
Difusió 

 
Paral·lelament, el Programa Romànic Obert estableix una sèrie d’accions de 
difusió, com ara una exposició itinerant per donar a conèixer el patrimoni català 
i promoure el turisme cultural en la qual s'està treballant. Aquesta mostra, tindrà 
una part extensiva en el territori amb elements de realitat augmentada en 
alguns dels béns restaurats dins del programa on el visitant, a través dispositius 
digitals (tipus mòbil o similar), podrà obtenir més informació del monument. 
 
El conveni també preveu la creació d’una plataforma digital que difongui el 
romànic català i que plantegi eines col·laboratives i de participació. Aquest 
projecte s’inicia ara i es començarà a posar en funcionament al llarg del primer 
trimestre de l’any entrant. El domini romanicobert.cat, ja operatiu, inclou de 
moments la informació general del programa i el llistat d’intervencions 
patrimonials. 
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Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Josué García - 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 

Jesús N. Arroyo - 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 

Oficina de Comunicació i Premsa del Departament de Cultura 
Rambla de Santa Mònica, 8. 08002 Barcelona. Tel: 933 162 732 -  
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