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L'AJUNTAMENT INFORMA

Ripoll  va presentar aquest passat divendres a l'Institut d'Estudis Catalans -en un acte 
organitzat per l'Associació d'amics de l'art romànic de Catalunya-, el procés endegat per 
tal que la portalada del Monestir sigui declarada Patrimoni Mundial
Aquest  divendres  21  de  desembre  a  l'Institut  d'Estudis  Catalans  a  Barcelona,  en  un  acte 
coorganitzat amb els Amics de l'Art Romànic. “La portalada de Ripoll, Patrimoni de la Humanitat” fou 
el títol de la conferència que oferiren l'alcalde ripollès, Jordi Munell, i la Sra. Carme Polo, assessora 
del projecte, en un acte que començà a les set del vespre a la sala Pere i Joan Corominas. Una 
vuitantena  de  persones  hi  assistiren,  entre  elles  algunes  persones  vingudes  des  de  Ripoll.
Cal recordar que l'objectiu de l'Ajuntament de Ripoll és que el 2013 coincidint amb la Capitalitat de la 
Cultura Catalana, la portalada passi a formar part de la llista indicativa de la Unesco per esdevenir 
patrimoni mundial. Es tracta de la llista que elabora el Ministeri espanyol de Cultura per proposar a 
la  UNESCO elements  a  reconèixer.  Actualment,  només  se'n  poden  proposar des  de  cada  estat 
membre, dos per any un dels quals de caràcter natural i l'altre patrimonial o immaterial. És un pas 
imprescindible tot i que el fet de formar part de la llista no és cap garantia, de fet, hores d'ara n'hi 
ha  una  vintena d'inclosos  i  pendents  que  l'UNESCO  els  declari  patrimoni  de  la  humanitat.
En els darrers mesos s'ha treballat per deixar a punt el projecte de la candidatura. A més, s'ha 
aconseguit  el  suport  del  Parlament  de Catalunya  i  el  del  Congrés espanyol; així  com el  suport 
institucional del conseller de Cultura Ferran Mascarell.
Jordi  Munell  va  destacar  els  motius  i  els  principals  objectius  que  es  busquen  amb  aquesta 
Declaració, fent esment al reconeixement que suposarà a la tasca feta en un monument singular i 
únic que en els darrers 60 anys ha rebut tot tipus d'intervencions -unes més encertades que les 
altres- de cara a la seva preservació futura; i que actualment amb els recents estudis i la situació  
actual  està  conservat  dins  una  "vitrina"  climatitzada  i  controlada  permanentment.  També  va 
destacar la celebració l'any 2013 del  Simposi  internacional  sobre la portalada de Ripoll a partir 
d'una`proposta original del Centre d'Estudis Comarcal del Ripollès; el president del qual va assistir a 
l'acte.
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