Servei de Premsa
L'AJUNTAMENT INFORMA
La portalada del Monestir de Ripoll inicia el seu camí cap a la UNESCO
El primer pas és entrar a la Llista Indicativa del Patrimoni Mundial
Després que el mes de desembre de l’any 2011 l’ajuntament de Ripoll va aprovar una moció per
tirar endavant la candidatura de “La Portada del Monestir de Ripoll” com un Patrimoni Mundial a la
Unesco, ja s’ha avançat un bon tram de camí. El mes de març de l’any 2012 es va aconseguir que
el Congrés dels Diputats reconegués la importància monumental i artística de la Portada i es va
obtenir el seu suport per a que sigui declarada Patrimoni Mundial i dos mesos després, el mes de
maig es va aconseguir també el recolzament del Parlament de Catalunya, a través d’una resolució
de suport a la candidatura.
Actualment, l’ajuntament ha iniciat els tràmits necessaris per a abordar la presentació de la
candidatura, que en el termini més immediat significa la redacció d’un document per a la Unesco,
que ha de servir per incloure la candidatura en la Llista Indicativa i també en un altre document que
exigeix la Generalitat, des de la Direcció General de Patrimoni, per tal d’assegurar que les
candidatures a Patrimoni Mundial de la Unesco entren amb les millors condicions a la cursa per a la
seva nominació.
Després d’analitzar les característiques del magnífic monument ubicat a Ripoll, la candidatura se
centra en la Portada del monestir i es considerarà exclusivament aquest element, sense incloure
l’església de Santa Maria, ja que l’autèntic valor de l’antic monestir s’ha mantingut en la portada.
Jordi Munell, alcalde de Ripoll creu que és una oportunitat excel·lent per a la Portada i per a Ripoll
com un exemple de bona conservació dels béns patrimonials i per tant de merèixer el
reconeixement de la Unesco. La candidatura pot representar, des del moment que s’inicia i
especialment després de la seva consecució, un augment de l'interès nacional i també internacional
pel territori i la oportunitat d’obrir una gran finestra a la promoció exterior.
Jordi Munell afirma que el camí està ja iniciat, que s'està treballant amb molta il·lusió, que precisarà
del recolzament total de les institucions, però que no estarà exempt de dificultats. L'alcalde ha
volgut destacar la importància que ha tingut la unió de tots els grups polítics, del Patronat del
Monestir, del Bisbat de Vic i dels serveis de Cultura. Tot plegat ha estat un projecte de consens, i ha
afegit que s'està treballant a bon ritme per fer avançar aquesta candidatura per tal que arribi a bon
terme.
Per a conduir i coordinar aquest projecte es confia en Carme Polo, una persona que ja ha dirigit amb
èxit dues altres candidatures catalanes: “Les esglésies romàniques de la Vall de Boí”, que va ser
proclamades Patrimoni Mundial l’any 2000 i “La Patum de Berga” que és un Patrimoni Immaterial
des de l’any 2005. Carme Polo va treballar durant cinc anys a la seu de París de la Unesco, on va
dirigir un programa de pel·lícules culturals sobre llocs del Patrimoni Mundial, sota el títol de “Les
merveilles du monde”. Carme Polo prepararà els documents que cal presentar a la Unesco i
coordinarà les diferents fases que s’han de complir per arribar a presentar la candidatura.
Carme Polo ha manifestat que obtenir la proclamació com a Patrimoni Mundial constitueix un orgull,
un reconeixement a una tasca de preservació ben feta, suposa una mena de "Nobel" per un bé que
te una significació universal. Carme Polo ha destacat que perquè un monument sigui reconegut per
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la Unesco és necessari que compleixi tres condicions: que sigui universal, excepcional i autèntic,
condicions que en el cas de la portada es compleixen.
La declaració d'un nou Patrimoni Mundial comporta de forma immediata ser reconegut com un bé
excepcional i una obra mestra que cal conservar i preservar per a les generacions futures. Significa
pertànyer a una comunitat internacional que aprecia i salvaguarda els bens que tenen una
importància universal i que suposen un exemple excepcional de la diversitat cultural i de la riquesa
natural”
A més, la inscripció d'un lloc dins la Llista del Patrimoni Mundial suposa una major sensibilització del
públic envers el lloc i els seus valors excepcionals, el qual reforça les activitats turístiques del lloc. La
Unesco sap que si aquesta promoció i aquestes activitats es planifiquen i s'organitzen bé -d'acord
amb els principis del turisme sostenible- poden ser una font d'ingressos, tant pel lloc com per a les
comunitats locals.
Ripoll 1 de març de 2013
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