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EL ROMÀNIC DE LA VALL DE BOÍ compleix
10 ANYS com a Patrimoni Mundial de la Humanitat
El 2010 és un any de celebració a la Vall de
Boí, ja que es compleixen 10 anys des que
el 30 de novembre de l’any 2000, la UNESCO va inscriure el conjunt romànic català
de la Vall de Boí a la llista dels llocs considerats Patrimoni Mundial.
Per commemorar l’aniversari, el Patronat
de la Vall de Boí i el Centre del Romànic de la Vall de Boí
han preparat un complet programa d’actes culturals i
lúdics que tindran lloc durant tot l’any. La primera iniciativa és la presentació oficial d’un logotip amb motiu de l’aniversari i un titular, que actuarà de concepte paraigua de
totes les accions.
El marc ideal per a un conjunt monumental únic
El 30 de novembre de l’any 2000, quan les nou esglésies
romàniques de la Vall de Boí van ser declarades Patrimoni
Mundial de la Humanitat per la UNESCO (el conjunt de
temples dels segles XI i XII format per les esglésies de Sant
Climent i Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa
Eulàlia d’Erilll la Vall, Sant Feliu de Barruera, la Nativitat de
Durro, Santa Maria a Cardet, l'Assumpció de Coll i l’ermita
de Sant Quirc de Durro), les seves campanes van repicar a
l’uníson i feren sortir al carrer tots els habitants dels pobles

d’aquesta part del Pirineu lleidatà. "Un exemple pur i
homogeni" -va declarar en el seu dia el comitè de la UNESCO- del que és l’art romànic en el seu entorn natural. I és
que la vall ofereix un marc rural incomparable que atorga
un valor afegit a la bellesa pròpia del Romànic i a la conservació del conjunt patrimonial, essent alhora un dels
aspectes que dóna identitat al municipi de la Vall de Boí.
Així, la celebració del desè aniversari servirà per donar a
conèixer millor la riquesa de la Vall en el seu conjunt i
mostrar al món com els seus habitants l’han sabut conservar sense renunciar a les comoditats ni a una de les principals fonts d’ingressos de la zona: el turisme.
El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el
balneari de Caldes de Boí, les pistes d’esquí de Boí Taüll
Resort són, juntament amb el conjunt
d’esglésies romàniques, els principals
atractius turístics de la Vall. n
Més informació:
Centre del Romànic de la Vall de Boí:
www.centreromanic.com
Tel. 973 69 6715
Patronat de la Vall de Boí:
www.vallboi.com

