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 Nota de premsa 

     

El claustre llueix de nou en la seva màxima esplendor després de la restauració  

de les galeries est i sud duta a terme en els últims dos anys 

 
L’arquebisbat de Burgos, l’Obra Social 

”la Caixa” i la Fundación Caja de Burgos 
inauguren el claustre alt restaurat de la 

catedral 
 

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

Caja de Burgos han inaugurat avui les galeries est i sud 

restaurades  del claustre alt de la catedral de Burgos. 

 

• Les tres institucions van signar el 2013 un acord de col·laboració 

que establia una inversió d’1,15 milions d’euros per part de l’Obra 

Social ”la Caixa” i la Fundación Caja de Burgos per a l’execució de 

les obres de restauració de la catedral de Burgos, patrimoni de la 

humanitat. 

 

• El conveni s’inclou dins les línies d’actuació que porten a terme de 

manera conjunta les dues entitats en els camps social, educatiu, 

medi ambiental i cultural. 

 

 

Burgos, 19 de juny de 2015. L’arquebisbe de Burgos, Francisco Gil Hellín; el 

president de la Fundación Caja de Burgos, José María Leal, i el director 

territorial de ”la Caixa” a Castella i Lleó i Astúries, José Manuel Bilbao, han 

inaugurat aquest matí el claustre alt restaurat de la catedral de Burgos. 

 

La Fundación Caja de Burgos, l’Obra Social ”la Caixa” i l’arquebisbat de Burgos 

van signar el 2013 un acord de col·laboració que establia una inversió d’1,15 

milions d’euros per a la rehabilitació de les galeries sud i est del claustre alt, ja 

que presentaven humitats als murs i les voltes, i la riquesa estatuària i 

decorativa estava un estat molt avançat de deteriorament.   
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Els problemes més importants es devien a l’acumulació de brutícia i a les 

filtracions d’aigua, que havien provocat grans taques d’humitat i una acusada 

pèrdua de policromia en els elements escultòrics i els sepulcres. Els treballs de 

restauració han consistit a netejar la pedra, cosir pedres fracturades i reintegrar 

tant els volums perduts com les policromies. 

 

Les obres executades entre novembre del 2013 i maig del 2015 han retornat 

les policromies originals a escultures, elements d’ornamentació i portades, i 

també a sepulcres, murs i voltes; també s’ha aconseguit fer més lluminosa 

l’estança amb la neteja de les vidrieres; i s’ha restituït el color original a les 

escultures, a l’ornamentació vegetal dels murs i a les escenes centrals de les 

portades. 

 

Així doncs, el claustre alt de la catedral de Burgos exhibeix avui, després dels 

treballs de rehabilitació impulsats per la Fundación Caja de Burgos i l’Obra 

Social ”la Caixa”, tota la bellesa original dels seus elements arquitectònics i 

artístics. Llueix, més que mai, com l’exemple més bonic del gòtic espanyol del 

segle XIII i, gràcies a la seva recuperació integral, s’ha convertit en una de les 

catedrals més ben conservades i difoses d’Europa. 

 

 

Aposta pel patrimoni  

 

La implicació de ”la Caixa” i la Fundación Caja de Burgos s’emmarca en 

l’activitat que duen a terme conjuntament per desenvolupar projectes socials i 

culturals que contribueixin a millorar la qualitat de vida dels burgalesos. 

L’actuació en el claustre alt de la basílica burgalesa constitueix una nova 

mostra del compromís d’ambdues entitats amb la conservació i recuperació del 

patrimoni historicoartístic.  

 

Gràcies als successius convenis subscrits amb el capítol de la catedral des del 

1987, Caja de Burgos ha portat a terme, entre altres actuacions importants, la 

recuperació de les galeries oest (acabada el 2011) i nord (2012) del claustre alt 

de la seu. D’altra banda, la col·laboració de ”la Caixa” ha fet possible la 

restauració de les galeries sud i est.  
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Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Carmen Alsina: 947 258 403 - 639 205 716 / mcalsina@lacaixa.es 

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

Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  

 

Departament de Comunicació de la 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 

 


