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Nota de premsa 

          
 

Les dues institucions signen un acord de col·laboració amb l’arquebisbat  
de Burgos per a la rehabilitació de les galeries sud i est del Claustre Alt 

 
 

L’Obra Social ”la Caixa” i l’Obra Social de 
Caja de Burgos invertiran 1,15 milions 
d’euros en la restauració de la Catedral 

 

 

• L’Obra Social ”la Caixa”, l’Obra Social de Caja de Burgos i 

l’arquebisbat de Burgos firmen un conveni de col·laboració per a la 

restauració de la Catedral de Burgos, patrimoni de la humanitat, en 

els propers anys. 

 

• L’acord signat preveu la inversió d’1,15 milions d’euros fins a l’any 

2016 per a les obres de rehabilitació de les galeries est i sud del 

claustre alt de la Catedral de Burgos. 

 

• Aquest conveni forma part de les línies d’actuació que porten a 

terme de manera conjunta les dues institucions en els camps 

social, educatiu, mediambiental i cultural, amb una inversió d’1,5 

milions d’euros durant el 2013 per al desenvolupament de projectes 

a la província. 

 

 

Burgos, 11 de juny de 2013. José María Leal, president de Caja de Burgos; 
José Manuel Bilbao, director territorial de ”la Caixa” a Castella i Lleó i Astúries, i 
Francisco Gil, arquebisbe de Burgos, han signat aquest matí un conveni de 

col·laboració per a la restauració de les galeries est i sud del Claustre Alt 

de la Catedral Burgos. 
 
L’acord amb l’arxidiòcesi de Burgos s’emmarca en l’obra social conjunta que 

impulsen les dues entitats per al desenvolupament de projectes socials i 
culturals que contribueixin a millorar la qualitat de vida dels burgalesos. En 
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aquest sentit, ”la Caixa” i Caja de Burgos inverteixen aquest any 2013 un total 
d’1,5 milions d’euros en programes d’obra social conjunta, fruit dels acords 
derivats de la integració de Banca Cívica a CaixaBank, al marge de la qual 
ambdues entitats mantenen la seva obra social pròpia. 
 
El compromís amb la conservació i recuperació del patrimoni 

historicoartístic és un dels signes d’identitat de l’actuació de les dues entitats. 
És per això que, en el marc d’aquesta acció conjunta, una de les iniciatives 
previstes en l’àmbit cultural és la col·laboració amb l’arquebisbat de Burgos per 
a la conservació i la recuperació d’aquest important patrimoni catedralici, 
declarat patrimoni de la humanitat el 1984. 
 
L’acord estableix una inversió en els quatre anys vinents (fins al 2016) 

d’1.150.000 euros, a càrrec de l’Obra Social ”la Caixa” i l’Obra Social de Caja 
de Burgos, per a la rehabilitació de les galeries sud i est del Claustre Alt de 

la Catedral de Santa Maria la Major de Burgos.  
 
Per la seva banda, l’arxidiòcesi de Burgos s’encarregarà de portar a terme les 
tasques de restauració del claustre, que data de la segona meitat del segle XIII i 
que està considerat com un dels més importants d’Espanya pel seu estil gòtic i 
la seva riquesa escultòrica i decorativa. 
 
El conveni signat avui dóna continuïtat i intensifica la tradicional 

col·laboració per a la restauració de la Catedral, que en els darrers anys ha 
permès restaurar les galeries nord i oest del Claustre Alt. També s’ha iniciat la 
rehabilitació de les galeries est i sud, treballs que ara es podran intensificar 
gràcies a la important aportació econòmica que contempla aquest conveni. 
 
Des del 1987, any en què es va iniciar la col·laboració de Caja de Burgos amb 
la diòcesi, l’entitat ha invertit ja més de 6,5 milions d’euros en la 
conservació, l’estudi i la difusió del patrimoni catedralici i diocesà. Gràcies a 
aquestes aportacions, s’ha pogut actuar en l’inventari artístic de l’arxidiòcesi, en 
el Museu del Retaule, en el Taller Diocesà de Restauració i en el Palau 
Arquebisbal.  
 
També s’ha restaurat el cadirat del cor de la catedral, i entre 2001 i 2004 es va 
portar a terme una intervenció integral a la nau principal. Cal afegir a aquestes 
actuacions la restauració del claustre baix i la seva adequació com a àrea 

d’interpretació, a la qual s’han incorporat les obres d’art contemporani 
donades per la Caja de Burgos, com a part del projecte “Siglo XXI. Arte en la 
Catedral”. 
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Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

María Victoria Romero: 947 258 160 / 679 346 436 / maria.v.romero@lacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 629 791 296 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 
 

Sala de Premsa Multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 

Departament de Comunicació de Caja de Burgos  

Ana Carretero: 947 258 214 / 608 729 451 / acarretero@cajadeburgos.com 
 
Sala de Premsa 

http://www.cajadeburgos.com/institucional/notas-de-prensa.html 
 


