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J. BALLABRIGA
❘ LLEIDA ❘ Les comarques de Llei-
da –amb la Cerdanya lleidatana
inclosa– compten en l’actualitat
amb 590 béns culturals immo-
bles declarats d’interès nacional,
la categoria de protecció legal
més rellevant del patrimoni ator-
gada per l’administració de la
Generalitat i reconeguda per l’es-
tat espanyol.

La Noguera, amb 100 decla-
racions; la Segarra, amb 93; i
el Pallars Jussà, amb 56, figuren
al capdavant en béns monumen-
tals d’interès nacional en una
llista que tanquen laVal d’Aran,
amb 14, i el Pla d’Urgell, amb
sol 10. Lamajoria d’aquests béns
immobles especialment prote-
gits són monuments o conjunts
històrics, encara que també hi
ha zones arqueològiques i pa-
lentològiques.

Encara que Lleida voregi les
600 declaracions d’interès naci-
onal, no és tan fàcil aconseguir-
la. El primer pas és incoar (obrir)
un expedient amb un motiu ra-
onat, iniciat d’ofici per la Gene-
ralitat o bé a instàncies d’una al-
tra administració pública o de
qualsevol persona física o jurí-
dica.A partir d’aquí comença un
conscienciós examen en el qual
es redacten tot tipus d’informes,

favorables o no, amb informació
històrica, arquitectònica, artís-
tica o arqueològica, si és el cas.
Això sí, l’expedient haurà d’in-
cloure de forma inexcusable dos
informes vinculants externs de
la mateixa administració: un de
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC)
i un altre del consell assessor del
Patrimoni Cultural Català. I és
imprescindible que els dos siguin
favorables a la declaració.Amb
tots aquests requisits superats es
dóna la llum verda a la declara-
ció.

En principi, el procés no
s’allarga massa. Però a Catalu-
nya s’arrossega un retard de dè-
cades des de la transferència de
competències al Govern de la
Generalitat el 1980. En aquell
moment, l’Estat va transferir un
gran paquet d’expedients inco-
ats i sense tancar, alguns dels
quals continuen encara oberts.
De fet, el mes passat es va resol-
dre, 38 anys després i amb re-
sultat desfavorable, un d’aquests
expedients que seguien oberts,
el de l’església de SantVíctor de
Fígols, a l’Alt Urgell. La Gene-
ralitat assegura que en el termi-
ni d’un any s’acceleraran tots els
expedients oberts, més de 60,
molts dels quals a Lleida, per po-
sar-se al dia.

Les comarques de Lleida compten amb gairebé 600 béns culturals declarats d’interès nacional, la majoria com a

monument encara que també hi ha conjunts històrics i zones arqueològiques i paleontològiques. Aquesta declaració

suposa la protecció més alta legal, amb permisos especials en el cas d’obres i preferència en les subvencions.
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El patrimonimés
protegit de Lleida
Les comarques lleidatanes compten en l’actualitat amb un total de
590 béns culturals immobles declarats d’interès nacional

CULTURA

BÉNSCULTURALS IMMOBLES

Monument històric. Construcció o una altra
obramaterial produïda per l’activitat humana que
configura una unitat singular.

Conjunthistòric.Agrupació de béns immobles
que constitueix una unitat coherent, amb entitat
pròpia, encara que cada un individualment no tin-
gui valors rellevants.

Lloc històric. Paratge natural on es produeix
una agrupació de béns immobles que formen
part d’una unitat coherent per raons històriques
i culturals a què es vinculen esdeveniments o re-
cords del passat o que contenen obres de l’home
amb valors històrics o tècnics.

Zona arqueològica. Lloc on hi ha restes de la
intervenció humana que només és susceptible de
ser estudiat en profunditat amb la metodologia
arqueològica.

Zona paleontològica. Lloc on hi ha vestigis
fossilitzats que constitueixen una unitat coherent
i amb entitat pròpia, encara que cada un indivi-
dualment no tingui valors rellevants.

Zona d’interès etnològic. Conjunt de vesti-
gis, que poden incloure intervencions en el pai-
satge natural, edificis i instal·lacions, que conte-
nen en el seu si elements constitutius del patri-
moni etnològic de Catalunya.

ALT URGELL

■ La comarca compta amb
42 declaracions de Bé Cul-
tural d’Interès Nacional
(BCIN) amb monuments
històrics com la catedral de
la Seu, l’església col·legiata
de Santa Maria d’Organyà,
l’església de Sant Climent i
les muralles de Coll de Nar-
gó, la Torre Colomer a les
Valls deValira i nombrosos
castells, com els de Banat
(Alàs i Cerc);Arsèguel; la
Clua,Altés iAguilar (Basse-
lla); Cabó; Cava; Montani-

sell iValldarques (Coll de
Nargó); Tuixén; Castellbò;
Peramola; Bar i Toloriu (el
Pont de Bar); Castellciutat
a la Seu; i Os de Civís, entre
d’altres.

També hi ha declarades
com a BCIN vuit zones ar-
queològiques, com la Roca
dels Moros de Peramola; la
Torre delTuró de Ciutat; el
Castell d’Escú i el Solà de
l’Ànima, a Coll de Nargó; i
el Castell deTorres (munici-
pi d’Alàs i Cerc).

42

Catedral de
Santa Maria
de la Seu
d’Urgell.
Monument.

NOGUERA

■ La Noguera és la comar-
ca lleidatana amb un major
nombre de declaracions de
béns culturals immobles
d’interès nacional, un cen-
tenar, la majoria monuments
històrics. Destaquen el mo-
nestir de Santa Maria de
Bellpuig de lesAvellanes, a
Os de Balaguer, municipi
que també compta com a
BCIN el seu castell medie-
val i el deTragó, a més de les
zones arqueològiques de la

Cova delsVilasos i l’Abric
del Corral d’Esmet.

Balaguer compta amb les
declaracions de l’església de
Santa Maria, el Castell For-
mós, el convent de Sant Do-
mènec i, com a zona arque-
ològica, el Pla d’Almatà. El
castell i col·legiata de Sant
Pere d’Àger, elTúmul de Se-
ró aArtesa de Segre i els cas-
tells de Camarasa,Montso-
nís i Ponts són altres monu-
ments protegits.

100

Monestir de
les
Avellanes.
Monument

històric.

PLA D’URGELL

■ La comarca més jove de
Lleida, creada el 1988, és la
que compta amb un menor
nombre de monuments his-
tòrics declarats com a béns
culturals d’interès nacional,
tan sols una desena.

A Barbens destaca l’antic
edifici de la Comanda de
l’Orde delTemple, així com
el conjunt format pel castell
i l’església del Bullidor, a
més de la creu de terme
d’aquest mateix emplaça-

ment. Les zones del castell
de Linyola i del deTorregros-
sa formen part també
d’aquesta llista de béns im-
mobles especialment valo-
rats i protegits.

Igualment, destaquen les
restes de laTorre delTelègraf
de Bell-lloc d’Urgell, el ca-
pitell i creu de terme de Cas-
tellnou de Seana, el castell
de Montsuar a Ivars d’Ur-
gell i l’edifici de Cal Castell
del Poal.

10

Edifici de la
Comanda
de Barbens.
Monument

històric.

URGELL

■ L’església de Santa Maria
d’Agramunt, amb una es-
plèndida façana romànica,
és un dels monuments des-
tacats de l’Urgell, comarca
que compta amb 39 béns
immobles declarats d’inte-
rès nacional.

Altres monuments histò-
rics remarcables són el con-
vent de Sant Bartomeu de
Bellpuig, amb declaració es-
pecífica per al sepulcre de
Ramon Folc de Cardona; el

castell i conjunt històric de
Guimerà; el castell i els sec-
tors emmurallats deVerdú;
l’ermita de Sant Eloi deTàr-
rega, municipi en el qual
també destaquen els castells
de la Figuerosa,Altet, Cla-
ravalls i Riudovelles; el Pi-
lar d’Almenara i l’edifici de
l’ajuntament d’Agramunt, i
el monestir deVallbona de
les Monges. Com a zona ar-
queològica, el Molí d’Espí-
gol deTornabous.

39

Església de
Santa Maria
d’Agramunt.
Monument.

SEGARRA

■ Després de la Noguera, la
Segarra és la segona comar-
ca de Lleida en nombre de
declaracions de béns d’inte-
rès nacional, amb un total
de 93.

Entre els monuments his-
tòrics destaca l’edifici de la
Universitat de Cervera, en-
cara que tota la capital de la
Segarra està declarada com
a conjunt històric.També es-
tan declarades especialment
com a BCIN les esglésies de

Santa Maria i de Sant Pere
Gros.A la comarca destaca
com a zona arqueològica tot
el conjunt romà de Iesso, a
Guissona.

En la categoria de monu-
ments històrics, la Segarra
és rica en castells medievals,
molts dels quals tenen tam-
bé aquesta distinció, com per
exemple els d’Ivorra, Mon-
tornès, les Pallargues, Con-
cabella,Vallferosa, Florejacs,
Sedó i les Sitges.

93

Edifici de la
Universitat
de Cervera.
Monument

històric.
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■

El règimdeprotecció dels béns d’interès

nacional afecta la parcel·lació, demolició o

edificació a la zona, per a la qual cosa cal un

permís especial de la comissió de Patrimoni

LaNoguera, amb100béns immobles declarats

d’interès nacional, i la Segarra, amb93, figuren

al capdavant de les comarques de Lleida, una

llista que tanca el Pla d’Urgell, amb10

La declaració d’unbé cultural d’interès nacional

suposa la protecciómés alta legal per al

monument o conjunt històric, i també

preferència en les subvencions

CULTURA

ALTA RIBAGORÇA

■ La majoria de declaraci-
ons de BCIN corresponen,
evidentment, a les esglésies
romàniques que formen part
del conjunt Patrimoni de la
Humanitat de laVall de Boí
de la Unesco des de fa tret-
ze anys.

Les principals són Sant
Climent i SantaMaria deTa-
üll, Sant Joan de Boí, Sant
Feliu de Barruera, Santa Eu-
làlia d’Erill laVall, la Nativi-
tat de Durro i l’Assumpció
de Cóll. La declaració afec-

ta tant el monument per si
mateix com tot un entorn de
protecció.

També compten com a
béns culturals d’interès na-
cional els conjunts històrics
de Cardet, Barruera, Boí,
Durro, Erill laVall i Cóll.

D’altra banda, el munici-
pi del Pont de Suert té 11
declaracions demonuments,
incloses les de les esglésies
de Sant Climent d’Iran, San-
ta Maria deViu de Llevata
i Sant Salvador d’Irgo.

49

Sant
Climent de
Taüll.
Monument i

entorn.

CERDANYA

■ L’església romànica de
Santa Maria deTalló (Bell-
ver de Cerdanya), edifici do-
cumentat ja el segle X, és un
dels béns culturals d’interès
nacional més destacats de la
Cerdanya pertanyent a la
província de Lleida.

Aquesta zona de la co-
marca compta amb 23 de-
claracions de BCIN, la ma-
joria al municipi de Bellver,
com el castell d’aquesta lo-
calitat, les torres de Cadell
i de la Presó, i les esglésies

de Sant Julià de Pedra i San-
ta Eugènia de Nerellà, a més
de l’Abric de laVall d’Ingla
en la categoria de zona ar-
queològica.

També estan catalogats
com a monuments històrics
BCIN els castells d’Arànser,
la Llosa, Lles,Travesseres i
Valiella, al municipi de Lles
de Cerdanya, i també el de
Montellà. La Casa dels Ba-
rons i la Bastida (Prullans) i
la Força de Prats completen
la llista.

23

Església de
Santa Maria
de Talló. A
Bellver de

Cerdanya.

LES GARRIGUES

■ La fortalesa dels Vilars
d’Arbeca, una edificació úni-
ca al món iber a Catalunya,
construïda fa 2.800 anys, va
ser declarada Bé Cultural
d’Interès Nacional el 1998
atès el seu alt valor histò-
ric i arqueològic.

Tant o més com la Roca
dels Moros del Cogul, un
dels enclavaments amb pin-
tures més destacades de l’art
rupestre llevantí, amb testi-
monis gràfics des de l’èpo-
ca ibera fins a la romana, i

que forma part d’un conjunt
declarat Patrimoni de la Hu-
manitat per la Unesco el
1998.

La comarca compta amb
24 declaracions de BCIN
més, la majoria en la cate-
goria de monuments histò-
rics, sobretot castells medi-
evals com ara els de l’Alba-
gés, l’Albi, les Borges, el Co-
gul, l’Espluga Calba, la Flo-
resta, la Granadella, Puig-
gròs,Tarrés, elVilosell iVi-
naixa.

26

La fortalesa
dels Vilars
d’Arbeca.
Zona

arqueològica.

PALLARS JUSSÀ

■ La comarca del Pallars
Jussà compta amb 56 decla-
racions de béns immobles
d’interès nacional, com la
col·legiata de Santa Maria
i castell de Mur (a la foto).
S’ha de destacar que el Jus-
sà compta amb les úniques
declaracions de tot Lleida
de zones paleontològiques,
als municipis d’Abella de la
Conca i d’Isona i Conca De-
llà, davant de la riquesa dels
seus diversos jaciments de

fòssils i, sobretot, icnites
(petjades de dinosaure).

Entre els monuments his-
tòrics destacats, figuren la
basílica de Santa Maria de
Valldeflors deTremp; els cas-
tells de Llordà,Orcau i Con-
ques a Isona; de Sant Ger-
vàs, a Gavet; de Santa En-
gràcia i Orrit, aTremp, i de
Talarn; així com el recinte
fortificat de Salàs i l’esglé-
sia de Santa Maria de Co-
vet.

56

Col·legiata i
castell de
Mur.
Monuments

històrics.

PALLARS SOBIRÀ

■ L’església col·legiata de
Santa Maria de Gerri de la
Sal és un dels monuments
històrics més destacats de
la comarca del Pallars Sobi-
rà, declarada bé cultural
d’interès nacional.

De fet, la mateixa pobla-
ció de Gerri està declara-
da com a conjunt històric,
incloent-hi també com a
monument l’Alfolí de la Sal.

A la resta de la comarca,
que compta amb 40 monu-

ments protegits, destaquen
les esglésies dels Sants Just
i Pastor de Son del Pi, de
Sant Joan d’Isil i de Sant
Llorenç d’Isavarre al muni-
cipi d’Alt Àneu; la Força
d’Àreu, aAlins; el monestir
de Sant Pere del Burgal i
l’església de Santa Maria
d’Àneu, al municipi de la
Guingueta; i els castells de
Sort,Tírvia, Lladorre, Pera-
mea, Rialp i València
d’Àneu.

40

Col·legiatade
SantaMaria
deGerri de
la Sal.
Monument.

SOLSONÈS

■ La catedral de Santa Ma-
ria de Solsona, un complex
d’edificacions que daten des
del segle XII fins al XVIII,
amb estils del romànic al
barroc, encapçala la llista de
béns culturals d’interès na-
cional del Solsonès.

A la capital també desta-
ca l’edifici del Museu Dio-
cesà i el recinte emmurallat.
El monument històric del
santuari del Miracle a Riner
és un altre bé BCIN decla-

rat a la comarca, així com
l’església de Sant Llorenç de
Morunys i el santuari de la
Mare deDéu de Lord; la tor-
re de Perecamps a Llobera;
la Masia de Solanes a Lla-
durs i l’església de Sant Es-
teve d’Olius.

Entre els castells declarats
com amonuments històrics,
es poden esmentar els de
Castellar de la Ribera, la Pe-
dra, Lladurs, Navès, Odèn,
Cambrils iArdévol.

45

Catedral de
Santa Maria
de Solsona.
Monument

històric.

VAL D’ARAN

■ L’església de Santa Maria
d’Arties, originària del se-
gle XII i exemple de l’arqui-
tectura romànica aranesa, és
un dels 14 monuments his-
tòrics declarats com a béns
culturals d’interès nacional
en aquesta comarca lleida-
tana.

En aquest mateix munici-
pi de NautAran, destaquen
també el castell d’Arties, el
recinte emmurallat de Salar-
dú, els edificis de Casa Ro-

sa i Casa Portolà i el Casal
de Brastet.Completen la llis-
ta de BCIN aAran el castell,
la Baronia i el Casteret de
Les; els castells d’Era Cas-
tèra i de Bossòst; el Castell
Lleó a Es Bòrdes; Casa Sirat
a Canejan i laTor deth Ge-
nerau Martinhon, una casa
senyorial del segle XVII en
el centre històric deVielha,
que des del 1984 acull la seu
central del Museu deraVal
d’Aran.

14

Església de
Santa Maria
d’Arties.
Monument

històric.

SEGRIÀ

■ La SeuVella, monument
històric i autèntic referent
de la ciutat de Lleida, és el
principal bé cultural immo-
ble declarat d’interès nacio-
nal a la comarca del Segrià.
També té aquesta protecció
legal el castell de la Suda,
que corona el conjunt delTu-
ró, que aspira a aconseguir
la declaració de Patrimoni
de la Humanitat de la Unes-
co.

El castell de Gardeny, l’es-

glésia de Sant Llorenç, la Ca-
tedral, els edificis de la Pae-
ria i de l’antic Hospital de
Santa Maria estan declarats
també com a BCIN, igual
que les zones arqueològi-
ques de la plaça Sant Joan i
les antigues termes roma-
nes.A la resta de la comar-
ca destaquen els castells
d’Aitona,Corbins,Almenar,
Sunyer i Sarroca, el castell
palau deTorrebesses i Bova-
lar a Seròs.

53

Seu Vella de
Lleida.
Monument

històric i

entorn.
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