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El 30 de novembre de l’any 2000 el Comitè del Patrimoni
Mundial de la Unesco acorda inscriure “Les esglésies catala-
nes de la vall de Boí” a la llista del patrimoni mundial. La ins-
cripció en aquesta llista confirma el valor excepcional i uni-
versal d’un lloc cultural o natural que ha de ser protegit en
benefici de la humanitat.
El procés de la demanda i el reconeixement de la Unesco
van suposar una important promoció per a la vall de Boí i el
seu conjunt romànic, format per les esglésies de Sant Cli-
ment i Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia
d’Erill la Vall, Sant Feliu de Barruera, la Nativitat i Sant Quirc
de Durro, Santa Maria de Cardet i l’Assumpció de Cóll. 
La declaració de patrimoni mundial va ser l’impuls necessari
per consolidar el procés de posada en valor d’aquest con-
junt patrimonial que s’havia iniciat l’any 1992, quan des de
l’ajuntament i el Patronat de la vall de Boí es van posar en
funcionament les primeres accions de promoció turística de
les esglésies romàniques del municipi.
La declaració de patrimoni mundial també va comportar el
compromís de totes les administracions vinculades al con-
junt patrimonial per tal de garantir-ne la seva conservació i
difusió. Així, l’any 2003 es crea el Consorci Patrimoni Mun-
dial de la vall de Boí, format  per l’ajuntament de la Vall de
Boí, el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, la Diputació de
Lleida, la Generalitat de Catalunya i els bisbats de Lleida i
d’Urgell.
La seu del Consorci és el Centre del Romànic de la vall de
Boí (CRVB), situat al poble d’Erill la Vall. 
Els objectius del CRVB giren al voltant de la conservació,
interpretació i difusió del conjunt romànic com a element de
desenvolupament econòmic de la zona.
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Des de la seva posada en funcionament les principals accions que s’han desenvo-
lupat des del CRVB són: el servei d’obertura al públic de les esglésies de la vall,
que actualment reben una mitjana de 130.000 visites anuals; els diversos serveis
de visites guiades que s’ofereixen durant tot l’any, amb una mitjana de 13.000
visites; la inauguració l’any 2007 de l’espai d’interpretació del conjunt romànic,
que rep unes 15.000 visites anuals, i la promoció del conjunt.
Paral·lelament, en aquests deu anys s’han restaurat les esglésies de Sant Climent
de Taüll (2001), la Nativitat de Durro (2003), Santa Maria de Cardet (2006) i el cam-
panar de Sant Feliu de Barruera (2007). S’ha consolidat l’estructura arquitectònica
de Santa Maria de Taüll (2007) i s’han fet obres d’excavació arqueològica a Sant
Climent de Taüll (2010). 
Actualment, a través del programa Romànic Obert, estan a punt de començar les
obres de restauració de l’Assumpció de Cóll.
El segell de qualitat que dóna la declaració de patrimoni mundial, el bon estat de
conservació de les esglésies, la promoció turística del conjunt i els diversos ser-
veis que  s’ofereixen des del CRVB han estat les claus perquè el romànic de la vall
de Boí sigui actualment un dels principals productes turístics, no només de la vall
de Boí, sinó també de les marques turístiques Pirineu, Ara Lleida i Catalunya. 
Tot això, segurament, no hagués estat possible sense la declaració de patrimoni
mundial de la Unesco, però tampoc no ho hauria estat sense la implicació de les
administracions per tirar endavant el projecte, o sense el suport i la complicitat de
la població local.
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