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1. INTRODUCCIÓ I CONTEXT URBANÍSTIC 
 
El present document és l'informe tècnic per la Declaració de l'església de Sant 
Andreu de Montblanquet, nucli agregat de Vallbona de les Monges, com a Bé 
Cultural d'Interès Local (BCIL). A questa església també se la coneix en alguns 
documents com església de Sant Andreu i Sant Roc. 
 
El municipi de Vallbona de les Monges té un patrimoni molt significatiu, si bé fins a 
l'aprovació definitiva del POUM el 21-12-2012 únicament els recintes declarats 
BCIN (Castell de Montesquiu, Castell de Rocallaura i Monestir de Vallbona de les 
Monges) tenien la protecció adequada. La Generalitat de Catalunya tenia 
inventariat bona part del patrimoni cultural immoble del municipi des del anys 80, 
però fins a l'aprovació del POUM no hi hagut un Catàleg exhaustiu dels bens a 
protegir, que a més a més dels 3 recintes BCIN ha inclòs amb la seva fitxa 
corresponent, 43 elements catalogats, 5 àmbits de patrimoni arquitectònic i el 
patrimoni de la Guerra civil. Tots aquests elements tenen la protecció que els hi 
atorga el POUM, però cap d'ells té la categoria de BCIL. 
 
Amb posterioritat a l’aprovació del POUM es constata que a la finca urbana privada 
que confronta amb la façana oest, el planejament li permet edificar una planta, que 
inclús es podria adossar a la nau de l’església. S’encarrega un informe justificatiu 
del valor patrimonial de l’església a l’arquitecte Carles Pubill i es redacta una 
Modificació puntual del POUM aprovada definitivament el 18-12-2019 que impedeix 
noves construccions sobre rasant i deixen en volum disconforme les actuals. 
S’adjunta aquest informe en un annex. 
 
Coincidint amb la redacció i l'aprovació del POUM, tan la web municipal com 
l'Oficina de turisme han contribuït decisivament en la difusió del patrimoni i dels 
serveis que ofereix el municipi, de tal manera que aquest territori no sigui conegut 
únicament pel monestir de Vallbona de les Monges. 
 
L’església es situa al punt més  alt del nucli de Montblanquet davant d’una placeta 
elevada uns 3 metres del carrer Major. Actualment ocupa tota la parcelꞏla cadastral, 
aproximadament 120 m2, però en plànols cadastrals més antics s’observa que la 
parcelꞏla arribava fins a l’alineació del carrer Major i allotjava també la sagristia i la 
rectoria adossades al edifici històric.  
 
El POUM va qualificar l’àmbit estricte de l’església com Equipament amb la clau 
EQ. Tota la cara nord i gairebé tota la est es espai lliura públic amb la clau ELL. 
Bona part de la cara sud a on hi ha l’únic accés es ara via pública. A l’extrem sud 
est i al sud oest toquen a l’església dues finques privades i edificades que tenen la 
qualificació de nucli antic amb clau N i a la cara oest es la mateixa propietat que la 
finca que toca l’església pel sud oest i després de la modificació del POUM no es 
pot edificar sobre rasant i queda amb la clau N0. Veure plànols i annexos. 
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2. TECNIC REDACTOR 
 
Joan Gangolells Feixas, arquitecte colꞏlegiat 9826/4, en exercici de la professió des 
de 1979. 
 
2.1. Intervencions en patrimoni religiós 

 Església del Carme de Cervera 
 Església de Sant Jaume de la Mora 
 Església de Sant Salvador de Granyanella i urbanització del cementiri vell 

annex 
 Església de Santa Maria de Fonolleres i urbanització de l'espai annex 
 Església de Sant Pau de Tordera 
 Església de Sant Pere de la Curullada. Projecte 
 Església de Santa Maria de Granyena. Escalinata d'accés. 
 Ermita del cementiri vell de Granyena i urbanització del cementiri vell i plaça 

del Castell 
 Ermita del Pedregal del Talladell 
 Ermita de Sant Marçal de la Figuerosa 
 Església de Sant Antoni de Tàrrega. Projecte 
 Església de Sant Miquel de Verdú 
 Monestir de Vallsanta de Guimerà. Consolidació ruïna 
 Església de Sant Miquel de Castelltallat. Projecte 

 
 
2.2. Intervencions més significatives en patrimoni civil 

 Universitat de Cervera 
 Hospital Berenguer de Castelltort de Cervera 
 Seu del Consell Comarcal de l'Urgell 
 Centre Comarcal de Cultura de Tàrrega 
 Conversió del Molí de Baix de Vallbona de les Monges en alberg 
 Seu de l'Ajuntament de Begues i plaça annexa en colꞏlaboració amb Josep 

Mora/Johan van Dessel  i  Patrick Vonck 
 
 
2.3. Altres 
 

 Fitxes del patrimoni arquitectònic de Tàrrega i nuclis agregats. 
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3. NORMATIVA 
Els béns culturals d'interès local (BCIL) són una figura de protecció de nova 
creació, reservada a l'administració local i aplicable únicament als béns immobles, 
que introdueix l'article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català, i que equival a la segona categoria de protecció del patrimoni cultural de la 
llei, anomenada béns catalogats. Recordem que, segons l'article 15 de la Llei, els 
béns catalogats són aquells béns integrants del patrimoni cultural català que, tot i 
llur significació i importància, no compleixen les condicions pròpies dels béns 
culturals d'interès nacional, i que han d'ésser inclosos en el Catàleg del Patrimoni 
Cultural Català. Mentre la Generalitat es reserva la potestat de catalogar els béns 
mobles d'aquesta categoria (art. 16.1), la llei adjudica a l'administració local la 
catalogació dels béns immobles, mitjançant la seva declaració com a BCIL. 
 
Segons la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, gaudeixen de la categoria de 
BCIL i estan inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 
 
 Tots els béns que hagin estat declarats BCIL a partir de l'aprovació de la Llei 

9/1993 (art. 17). 
 
 Tots els béns radicats a Catalunya que estiguin inclosos en catàlegs de 

patrimoni cultural incorporats en plans urbanístics en el moment de l'entrada 
en vigor de la Llei 9/1993 (disposició addicional 1a). 

 
 

3.1. Procediment de declaració 
La figura del BCIL permet als ajuntaments catalogar béns immobles de rellevància 
local mitjançant un procediment de declaració singular. El procediment de 
declaració de BCIL és senzill i està regulat per l'article 17 de la Llei 9/1993, del 
patrimoni cultural català. 
 
La competència per declarar BCIL recau en els ajuntaments (de municipis de més 
de 5.000 habitants) o en els consells comarcals (quan es tracti de municipis de 
menys de 5.000 habitants). El procediment consisteix en un expedient 
administratiu, acompanyat de l'informe favorable d'un tècnic en patrimoni cultural. 
L'acord l'ha d'aprovar el plenari de la corporació, i aquesta ho ha de comunicar al 
Departament de Cultura perquè s'inscrigui el bé en el Catàleg del Patrimoni Cultural 
Català com a bé catalogat. 
 
3.2. Desenvolupament del procés de declaració 
La llei no diu absolutament res més de com s'han de tramitar els BCIL. L'articulat 
no preveu tampoc cap reglament que desenvolupi aquesta figura, ni s'esmenta en 
cap dels decrets publicats que desenvolupen reglamentàriament la llei. Per 
exemple, no es regula com ha de ser l'expedient de declaració, ni es defineix que 
és un tècnic en patrimoni cultural, ni se sap en què consisteix l'informe que ha de 
fer el tècnic. 
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En aquest sentit, recomanem : 
 

 L'expedient administratiu de declaració d'un bé com a BCIL ha de consistir, 
principalment, en l'informe favorable redactat per un tècnic, que ha 
d'acreditar formació i experiència professional en l'àmbit del patrimoni 
cultural. 

 Aquest informe ha de contenir una descripció acurada del bé, amb el seu 
context històric, i una justificació dels valors (artístics, histories, etnològics, 
simbòlics, etc.) que s'alꞏleguen per justificar la catalogació o protecció del 
bé. Igualment és necessari concretar el nivell de protecció de l'immoble, si 
és total o parcial, i les condicions de rehabilitació, i concretar quines parts 
no es poden alterar. En els BCIL, la catalogació proposada es pot concretar 
sobre diverses parts del bé immoble: per exemple , la declaració total del bé 
(un edifici); la declaració parcial del bé (una part d'un edifici), o la declaració 
d'un element singular del bé (la façana d'un edifici). En qualsevol cas, si per 
exemple algunes parts del bé es consideren susceptibles de ser 
rehabilitades o enderrocades, s'ha de detallar l'abast de les obres que s'hi 
poden realitzar, per tal que es pugui fonamentar una possible autorització o 
denegació d'una solꞏlicitud de llicència municipal d'obres. També s'hi han 
d'incorporar els criteris de manteniment i de conservació (per exemple, 
cromatismes), que afectin les façanes i la fesomia exterior del bé. Totes 
aquestes condicions hauran de ser d'obligat compliment per part de la 
propietat. 

 L'informe i l'expedient han d'anar acompanyats de documentació 
complementaria, gràfica, bibliogràfica i cartogràfica: plànols de situació; 
planimetria arquitectònica del bé, si és possible -plantes i seccions-; 
fotografies antigues i actuals; documentació cadastral i urbanística, i dades 
en relació amb la propietat; documentació històrica; etc. 

 
Qualsevol persona física o jurídica pot impulsar la catalogació d'un bé per tal 
d'assolir el nivell de protecció propi dels béns catalogats, tot proposant a 
l'ajuntament la seva catalogació urbanística o la seva declaració com a BCIL. La 
iniciativa pot partir d'una persona a nivell particular o d'una associació, o del mateix 
ajuntament o del Consell Comarcal, o fins i tot del propietari mateix. 
 
En els municipis de més de 5.000 habitants, és l'ajuntament qui ha de preparar 
l'expedient i l'informe. La proposta de declaració serà debatuda i si s'escau- 
aprovada pel ple de l'ajuntament, que la pot tramitar com un punt ordinari. 
 
En els municipis menors de 5.000 habitants, la proposta de declaració ha de 
ser elevada pel Ple municipal al Consell Comarcal. El Ple del Consell debatrà i -
si s'escau- aprovarà la proposta, que podrà ser tramitada com un punt 
ordinari. 
 
Si la corporació ho desitja, pot obrir prèviament un període d'informació pública. 
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La corporació corresponent ha de trametre l'acord del Ple al Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, per tal que doni d'alta el BCIL en el Catàleg 
del Patrimoni Cultural Català. 
 
3.3. Efectes de la catalogació 
La declaració d'un bé coma BCIL comporta l'aplicació immediata del règim de 
protecció que la Llei 9/ 1993, del patrimoni cultural català, estableix per als béns 
catalogats immobles, i que hauria d'estar complementat i detallat en l'expedient de 
declaració aprovat. En qualsevol cas, la llei prohibeix expressament la destrucció 
d'un BCIL (article 25 .2) . Qualsevol norma addicional de protecció d'aquests béns 
s'ha d'establir mitjançant els instruments determinats per la legislació urbanística 
(article 39). L'administració competent per a l'autorització d'obres en un BCIL -i per 
a la concessió de la llicència d'obres corresponent- és l'ajuntament. 
 
3.4. Obligacions i drets dels ajuntaments respecte dels BCIL 
En qualsevol cas, la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, estableix per als 
ajuntaments altres drets i deures en relació amb BCIL, més enllà del dret a la 
declaració (article 17), que ja hem desenvolupat, o del deure de comunicar-la a la 
Generalitat (article 17.3). 
 
L'ajuntament, en cas d'incompliment del deure de conservació dels BCIL, pot 
prendre mesures per obligar la propietat a fer les obres necessàries de conservació 
(o executar- les subsidiàriament, a càrrec dels obligats) (article 67), o de reparació 
dels danys causats per obres ilꞏlícites (article 68), i també pot suspendre les obres, 
si aquestes incompleixen la llei, així com prendre altres mesures cautelars i/o 
sancionadores (article 77). 
 
La llei reconeix també als ajuntaments i consells comarcals els drets de tempteig i 
de retracte sobre els BCIL (article 26.5). 

Els ajuntaments també tenen altres deures genèrics (que no tan sols afecten els 
BCIN o els BCIL sinó tot el patrimoni cultural català), com el deure de colꞏlaboració 
(de totes les administracions públiques) per vetllar i protegir el patrimoni (articles 3.1 
3.2) . Ajuntaments i consells comarcals estan obligats a comunicar a la Generalitat 
les situacions de perill per al patrimoni (article 3.3). També són competents per 
procedir a l'expropiació per l'incompliment del deure de conservació (articles 64 i 
67.4). 

Els ajuntaments també tenen capacitat sancionadora en aquesta matèria, d'acord 
amb els procediments administratius que estableix la mateixa llei en el títol IV 
(articles 67-79). La llei contempla multes coercitives; sancions (a infraccions que es 
classifiquen com a lleus, greus i molt greus); decomís de materials, i mesures 
cautelars (com la suspensió d'obres). 

En matèria de subvencions, la llei no contempla un dret específic dels ajuntaments 
a ser- ne beneficiaris (articles 54 i 55). 
 
Pel que fa als drets genèrics dels ajuntaments i consells comarcals (és a dir, que 
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afecten tot el patrimoni cultural català, més enllà dels BCIL), hem d'esmentar el dret 
de ser informats per la Generalitat de les actuacions que es duguin a terme en el 
marc de la llei (article 3.4). 
 
3.5. Obligacions i drets dels propietaris de BCIL 
La Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, estableix un conjunt d'obligacions per 
als titulars dels BCIL (que també afecten els ajuntaments quan en són els 
propietaris). Ates que un dels propietaris més notables és l'església catòlica, la Llei 
li dedica un article, el 4, per subratllar l'obligació de l'Església de vetllar pel 
patrimoni eclesiàstic i de colꞏlaborar amb les diverses administracions amb aquesta 
finalitat. 
 
Aquestes obligacions dels propietaris, promotors i posseïdors respecte dels BCIL, a 
part de respectar els criteris de protecció de la declaració en les intervencions que 
impulsi, són, entre d'altres, preservar i mantenir el bé per assegurar-ne els valors, i 
garantir que el seu ús sigui compatible amb la seva conservació (article 25.1); 
permetre l'accés dels especialistes a efectes d'estudi (article 25.3) i comunicar a 
l'ajuntament i al consell comarcal la intenció de transmetre o alienar el bé, a fi que 
el consistori pugui exercir els drets de tempteig i retracte (article 26.5). 
 
Pel que fa als béns catalogats mobles, els propietaris han de comunicar al Catàleg 
del Patrimoni Cultural Català tots els actes tècnics o jurídics que afectin el bé 
(article 16.3), així com notificar- ne el trasllat a la Generalitat (article 44). 

 
Els propietaris també tenen altres deures genèrics, que no tan sols afecten els 
BCIL sinó tot el patrimoni cultural català, com el deure de conservació (article 21.1), 
el d'informació sobre l'ús i l'estat de conservació dels béns a les administracions 
(article 21.2), o el de comunicació a la Generalitat de la seva possessió (article 40). 
També han de comunicar les transmissions dels béns a la Generalitat, per tal que 
pugui exercir els drets de tempteig i retracte (article 22), i permetre'n la inspecció a 
les administracions (article 70.1). Les persones i les entitats que es dediquen 
habitualment al comerç de béns integrants del patrimoni cultural català han de portar 
un llibre-registre de les seves transaccions (article 41.1). 
 

Finalment, els particulars també tenen els deures genèrics d'exigir a les 
administracions el compliment de la llei, i de comunicar-hi les situacions de perill 
que afectin el patrimoni cultural (article 5). 
 
Les infraccions a aquestes obligacions estan sancionades pels procediments 
administratius que estableix la mateixa llei en el títol IV (articles 67-79), que poden 
impulsar tant la Generalitat com l'administració local. La llei contempla multes 
coercitives; sancions (a infraccions que es classifiquen com a lleus, greus i molt 
greus); decomís de materials; mesures cautelars (com la suspensió d'obres), o 
ordenar la reparació de danys causats. 
 
La llei també estableix per als propietaris de BCIL una sèrie de drets o de garanties, 
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com el de gaudir de beneficis fiscals (article 59.1). Pel que fa al procés de 
declaració, tot i que la llei no ho contempla específicament, cal deduir que la 
propietat té dret a ser escoltada i informada. Qualsevol afectació d'una propietat, 
sigui en sòl urbà, no urbanitzable o urbanitzable, ha de ser notificada a la propietat 
per tal que pugui ajustar-se a les condicions de protecció que marca la llei, sense 
caure en cap possible infracció. 
En relació amb el patrimoni cultural en general (inclosos els BCIL), els propietaris 
també tenen dret a rebre subvencions i ajuts (article 54) i a eixugar deutes a 
l'administració mitjançant pagaments amb béns culturals (article 58). 
 
 
4. ESGLÉSIA DE SANT ANDREU DE MONTBLANQUET 
 
4.1. Dades generals  
 

Lloc/adreça Montblanquet. Municipi de Vallbona de les Monges. Urgell 
Emplaçament Carrer Major 
Coordenades 41.49376  1.11374 
Tipologia Edifici 
Ús actual Religiós 
Ús anterior Religiós. 
Titularitat Arquebisbat de Tarragona 
Dades 
Cadastrals 

X:2555605CF4925N0001ET 

Estil Romànic-gòtic 
Segle XIII 
Estat 
conservació 

Mitjà 

Protecció Catàleg POUM fitxa CBP37 
Núm. Inventari
Generalitat 

30146 

Accès Fàcil 
Promotor BCIL Ajuntament de Vallbona de les Monges 

 
 
4.2. Història 
Segons J.M. Sans i Travé, cal identificar aquests temple amb l’església del Tallat, 
que el 1150 Ramon de Cervera i la seva muller Ponceta, senyors de Montblanquet, 
donaren al capellà Pere de Pinós. Cal dir que en aquesta època el lloc de 
Montblanquet rebia també el nom del Tallat, i el fet que el santuari de Santa Maria 
del Tallat fos fundat al segle XIV fa pensar que l’església del Tallat donada per 
Ramon de Cervera i Ponceta fou, amb moltes probabilitats l’església de Sant 
Andreu de Montblanquet. 
 
A la darreria del segle XIII l’església de Montblanquet, junt amb la de Montesquiu, 
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consta en la relació d’esglésies i parròquies que contribuïren a la dècima papal 
recaptada a l’arxidiòcesi de Tarragona als any 1279 i 1280. 
 
L’església de Montlbanquet era sufragània de la parròquia de Sant Llorenç de 
Rocallaura i al segle XV era de colꞏlació de l’abadessa de Santa Maria de Vallbona. 
 
 
4.3. Descripció 
 
4.3.1. Cos principal 
Edifici de petites dimensions de transició del romànic al gòtic, amb l'estil que s'ha 
anomenat cistercenc, construït al segle XIII amb una sola nau i amb l'orientació 
més habitual de l'època, est-oest en el seu eix longitudinal amb absis situat a l'est i 
porta d'accés situada a la façana sud. Està coberta amb volta de canó lleugerament 
apuntada i les seves parets perimetrals tenen una amplada aproximada d'1,50 
metres.  
 
L’any 1984 es enderrocar la rectoria i sagristia adossada a la façana sud que ara 
queda gairebé exenta. 
 
4.3.2. Campanar 
Campanar d'espadanya d'un sol ull situat en prolongació de la paret frontal de 
l'església i coronat per un arc adovellat amb coberta a dues aigües i una campana. 
No s'inicia just sobre el carener, ja que la façana oest es prolonga en gairebé tota la 
seva amplada fins a una alçada de uns 2 metres. 
 
L'espadanya mostra un canvi de tipologia una vegada iniciada, si bé els carreus de 
la part superior es veuen idèntics a la de la part inferior i possiblement la seva 
finalització no es va produir després d'una llarga intervenció de la construcció. 
 
4.3.3. Absis 
L'absis és carrat, tipologia poc habitual en l'època de construcció d'aquesta 
església, separat del cos de l'església per dos arcs presbiterials i cobert amb volta 
de canó lleugerament apuntada. Aquests arcs presbiterials defineixen la seva 
reducció d'alçada i amplada respecte el cos principal. El presbiteri ocupa 
estrictament l'espai de l'absis. 
 
Es conserven fotos dels anys 20 amb un retaule del segle XVIII i amb tres imatges. 
Una d’elles hauria sigut en algun moment la de Sant Andreu de l’escola de Cascalls 
(segle XIV)que es conserva al Museu Diocesà de Tarragona. Desaparegut el 
retaule es van fer tres bases de pedra per les imatges encastades a la paret i ara la 
imatge central es una reproducció Mare de Deu de la Llet, l’original de la qual 
també es troba al Museu Diocesà de Tarragona. 
 
4.3.4 Cor 
És un afegit. possiblement del segle XVIII, fet amb dos arcs rebaixats que suporten 
un embigat de fusta. L'escala d'accés és de pedra i la seva construcció va requerir 
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retallar una part de la imposta. La colꞏlocació de la barana d'aquest cor també va 
requerir retallar una altra part de la imposta. 
 
Sota seu hi ha una pica baptismal assentada sobre una base de pedra. 
 
4.3.5. Capelles laterals 
Hi ha dues capelles laterals disposades en el gruix dels murs.  
 
La primera d'elles es troba al presbiteri formant un arc de mig punt i conté un segon 
altar adossat a la paret.  
 
La segona és de majors dimensions , formada per un arc rebaixat en el qual en el 
seu eix hi ha una rosassa. Conté un tercer altar i l'accés a l'església amb la porta i 
el cancell. 
 
4.3.6 Sagristia 
És el petit espai que queda dintre de la paret que havia estat l'accés a la sagristia i 
rectoria, enderrocats als anys 80 i que estaven situades a l'actual placeta davant de 
l'església. 
 
4.3.7. Porta d'accés 
Portada típicament romànica, situada a la façana sud, en el punt de poc gruix del 
mur degut a la capella lateral esmentada. Té un arc de mig punt fet amb grans 
dovelles. La porta i el cancell són moderns. 
 
4.3.8. Rosassa 
De petites dimensions i situada al mig de la capella lateral, i per tan desplaçada de 
la porta d'entrada a l'església, és d'estil gòtic i de traceria calada gòtica senzilla. 
Està format per quatre peces que defineixen els quatre lòbuls interiors. Està bastant 
malmès i no disposa del vitrall que apareix en una foto vella. 
 
4.3.9. Impostes 
Les de l’àbsis son revestides i molldurades. Al costat nord de l’església son 
rectangular, lleugerament arrodonides, sense revestir i es van trencar en el seu 
moment en el punt d’entrega de la barana del cor. Al costat sud només hi ha 
imposta a la zona del cor perquè l’arc de la capella lateral es més alt hi ho 
impedeix. Part d’aquest tram també es va trencar per permetre el pas de l’escala al 
cor. 
 
4.3.10. Fornícules 
Hi ha una fornícula a un lateral del fons de l’àbsis que ja era parcialment visible en 
les fotos dels anys 20 i que parcialment es va afectar per fer un dels suports de les 
imatges a la paret. Esta emmarcada amb dos peces de pedra treballada més clara 
que la resta de l’església. 
 
En un lateral de la paret del fons hi ha també una fornícula que continua amb un 
forat cap a la base de l’església, ara ple de runa. 
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4.3.11. Finestres 
Petita finestra al centre de l’àbsis, de forma doble esqueixada i coronada per un arc 
de mig punt adovellat. Aquesta finestra havia estat tapiada almenys des de la 
construcció del retaule. Al lateral de l’àbsis hi ha una finestra molt semblant a la 
primera que per la part de fora sembla nova o molt restaurada. Coincideix amb la 
part de l’església que tenia adossada la sagristia i rectoria. 
 
A la part alta de la façana oest hi ha un altra finestra, circular per dins i rectangular 
per  fora amb una petita extensió sobre la part superior. Es una forma atípica i fa 
pensar que en algun moment l’exterior fos en forma de creu com era més habitual 
en finestres d’aquesta època.   
 
4.3.12. Fris exterior 
El fris i les mènsules ocupen tota la façana nord i només una part de la façana sud. 
A l’altra part van se retallades arran de paret per la construcció de la rectoria. No 
està gens clar que aquest fris actués en algun moment com a ràfec de la teulada i 
sembla que des l’origen aquesta ja es va construir a un nivell superior 
 
4.3.13. Teulada 
La teulada actual es una reconstrucció moderna executada de forma molt correcta 
amb lloses de pedra i ràfec de formigó, executada en un nivell més baix a la zona 
de l’àbsis. 
 
La teulada antiga, segons fotos no tenia ràfec i estava construïda tota a un únic 
nivell. 
 
 
 
A continuació s’adjunta documentació gràfica de les vistes i els diferents elements 
descrits en aquest punt, primerament de fotografies antigues de l’església i el seu 
entorn i seguidament fotografies actuals. 
 
 

     
Francesc Blasi  1926                 Desconegut. Anys 20 
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Desconegut Anys 20               Joan Tous 1965 
 
 
 
 
 

   
Francesc Blasi 1926              Josep Salvany. Anys 20 
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Joan Tous 1965      R.M. Piquer 1985 
 
 

      
Façana oest                Façana nord 
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  .  
Façana est          Façana sud 
 
 
 
 

      
Rosassa              Absis 
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  .   
Cor          Capella Absis 
 
 
 
 

      
Capella lateral           Fornícula absis 
 
 
 
 

      
Fornícula posterior            Finestra oest 
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Pila baptismal           Detall d’imposta 
 
 
 
 

  .   
Ràfec de formigó            Fris i mènsules 
 
 
 
5. ESTAT ACTUAL 
 
5.1. Exterior 
L’edifici té un grau de conservació mitjà amb algunes patologies pròpies de la 
manca de manteniment. 
 
El fris i les seves mènsules no presenten cap problema, a part de l’estètic, en tot el 
tram que es van retallar arran del mur per tal de construir en el seu moment la 
sagristia i rectoria. El tram de fris i de les mènsules que han quedat a la façana sud 
i tot el de la façana nord, té peces molt degradades i irrecuperables. S’hauria de 
visualitzar de prop per dictaminar el seu risc i establir els criteris d’intervenció. 
 
La teulada, que es va reconstruir amb lloses de pedra, presenta un bon estat visual. 
S’hauria de revisar l’entrega al mur de l’inici de l’espadanya i el mur que es 
prolonga sobre els arcs presbiterials i que divideix la teulada del cos principal de la 
de l’absis. Més preocupant és l’estat del ràfec de formigó d’aquesta teulada 
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reconstruïda. Té símptomes de carbonatació importants i pot tenir desprendiments 
si no s’actua aviat. 
 
La rosassa té part de la decoració interior trencada i també algunes peces de la 
teuladeta de maó massís que el protegeix. S’hauria de restaurar i la la vegada 
restituir el vitrall 
 
L’espadanya presenta un estat correcte excepte la part que es troba sobre la 
imposta que s’hauria de restaurar. També s’hauria de protegir el coronament dels 
murs que formen l’escalonat de l’espadanya, prèvia retirada de sediments 
 
Finalment destacar la presència d’un fanal i unes “palomilles elèctriques” a la 
façana sud que la desllueixen notablement. Caldria realitzar una reurbanització de 
la placeta que dignifiqui aquesta façana i a la vegada resolgui l’enllumentat de 
l’espai. Aquesta reurbanització haurà d’incloure una excavació arqueològica amb 
datació de les troballes i un tractament del paviment respectuós amb l’església. 
 
A la façana nord caldrà fer una rasa de drenatge. 
 
5.2. Interior 
A l’interior s’ha sorrejat bona part de l’absis però la seva capella lateral té un 
desafortunat rejuntat amb morter que s’hauria de corregir. 
En el cos principal de l’església s’ha d’unificar el tractament de paraments i volta i 
treure els pegots d’arrebossat que queden. 
 
A la capella lateral s’hauria de restituir el vitrall del rosetó trencat en un intent de 
robatori i eliminar el cancell que impedeix una correcta visió de l’arc d’aquesta 
capella. O en el seu defecte, substituir-lo per un de vidre. 
 
 
 
6. JUSTIFICACIÓ PER A LA SEVA DECLARACIÓ COM A BÉ CULTURAL 
D’INTERÈS LOCAL ( BCIL) 
 
Tot seguit es mostraran els diferents motius que justifiquen la declaració de 
l’església de Sant Roc de Montblanquet com a Bé Cultural d’Interès Local. 
 
6.1. Interès històric 
Segons J.M. Sans i Travé cal identificar aquest temple amb l’església del Tallat ja 
mencionada al 1150. Es tracta, doncs, d’una de les construccions  més antigues del 
municipi que ens ha arribat als nostres dies sencera i amb poques modificacions 
tipològiques. 
 
6.2. Recuperació patrimonial 
Tot i que en els últims 50 anys s’han realitzat actuacions significatives com la 
reconstrucció de la coberta i l’enderroc de la sagristia i rectoria adossades, és 
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necessari poder-hi intervenir de manera global tan interiorment com exteriorment 
així com poder evitar que les finques privades, parcialment adossades, a l’edifici 
puguin fer activitats que desmillorin aquest patrimoni. La seva protecció legal ha de 
vetllar perquè això sigui possible. 
 
6.3. Un nou recurs turístic 
La protecció de l’església juntament amb les intervencions que siguin adients 
poden convertir-la en un actiu d’interès per al municipi lligat als altres elements 
històrics més representatius: el Monestir de Vallbona de les Monges i el Santuari 
del Tallat. Altres atractius no vinculats al patrimoni històric poden ser el Balneari de 
Rocallaura, el museu del cinema i l’espai museístic del Molí de Baix també hi poden 
contribuir de forma important sense oblidar l’encant del paisatge del municipi i dels 
propis nuclis urbans. 
 
 

7. NIVELL DE PROTECCIÓ 
 
Nivell de protecció proposat: CONSERVACIÓ. 
 
Nivell de protecció per als elements o conjunts lliures de modificacions substancials 
que els desfigurin, els quals cal preservar i revalorar globalment. 
 
En termes generals són permeses les actuacions encaminades a la seva 
conservació i posta en valor i a la recuperació d’aquells aspectes que s’hagin vist 
alterats. 

L’atribució d’una protecció amb nivell de conservació pot suposar restriccions d’ús. 
 
En el cas del patrimoni arquitectònic, aquest nivell de protecció afecta aquells edificis 
o elements de singular valor, BCIL o BPU, bé perquè conserven la seva fesomia 
original, bé perquè, tot conservant-la en els aspectes bàsics, han perdut la 
coherència unitària genuïna a causa d’intervencions sobre la construcció original, 
d’un procés de degradació o d’un canvi d’ús. 
 
En aquests edificis i elements, les actuacions permeses seran les de restauració 
dels seus valors primitius mitjançant projectes unitaris de reforma i/o restauració. El 
grau de protecció, en el cas dels edificis, afectarà la composició i elements 
constitutius de façanes principals i secundàries visibles des del carrer, volums 
generals –és a dir, límits exteriors dels edificis, cobertes, i aquells espais interiors 
que, en cada cas particular, tinguin un valor espacial i artístic, com ara vestíbuls, 
escales, sales nobles, torres, etc. 
 
Aquest nivell de protecció implica també la conservació in situ dels elements 
d’interès que, es troben en l’edifici., com poden ser arcs, llindes, elements 
escultòrics, paviments, vidrieres, elements ceràmics, peces d’ofici, pintures murals 
exteriors o interiors, etc. 
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8. ACTUACIONS PREVISTES 
 
Les actuacions permeses s’encaminaran a la conservació i posada en valor de 
l’església. 
 
El seu grau de protecció és general, i per tant, totes les intervencions i actuacions 
han d’anar encaminades a conservar i a potenciar, i millorar la interpretació 
l’element protegit. 
 
Es permetrà actuacions de manteniment, consolidació, conservació, restauració, 
rehabilitació, reestructuració dels elements originals, i qualsevol intervenció en cap 
cas suposarà l’alteració de les característiques i valors de l’element original a 
conservar. 
 
En totes les actuacions i intervencions podran utilitzar-se materials tradicionals i no 
tradicionals, no obstant, els materials que corresponguin a elements tradicionals es 
podran addicionar als elements originals i/o catalogats, i els materials no 
tradicionals s’hauran de disposar sempre tot diferenciant clarament els diferents 
elements. Aquests hauran de tenir el màxim de semblança amb els originals. 
 
En totes les actuacions previstes, s’haurà de mantenir: 

 La formalització arquitectònica 
 L’estructura portant 
 El volum 
 La composició dels murs respectant sempre que es pugui els materials 

(textura, cromatismes, i tamanys) 
 Els elements escultòrics o inscripcions, ja siguin dates, noms, escuts, o 

dibuixos. 
 Els elements de conjunt 

 
Totes les actuacions hauran d’anar acompanyades d’un projecte tècnic que les 
justifiqui i s’haurà de donar compliment als articles 8 a 14 del Catàleg dels Bens a 
Protegir del POUM que s’adjunta com annex. 
 
 
 
9. PERMISOS D’INTERVENCIÓ 
 
Qualsevol actuació que es vulgui realitzar en el conjunt, haurà de solꞏlicitar la 
llicència d'obres a l'Ajuntament de Vallbona de les Monges. Aquesta solꞏlicitud 
aniran acompanyada d'un projecte tècnic amb la intervenció a realitzar. 
 
El projecte tècnic, haurà de complir el que es publica en el punt 8 d'aquest 
document i els articles 8 a 14 del Catàleg dels Bens a Protegir del POUM. 
 
Qualsevol intervenció que intervingui en el subsòl, haurà d'anar acompanyat de 
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l'estudi arqueològic corresponent, o el compromís de contemplar en el projecte, el 
seguiment arqueològic, realitzat per un tècnic titulat en la matèria. 
 
 
 
10.PLÀNOLS  
 

 Planta de l’església (Xavier Solé i Benito) 
 Fitxa cadastral 
 Situació (ICGC) 
 Ortofoto (ICGC) 
 Topogràfic nucli urbà de Montblanquet (ICGC) 
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2555605CF4925N0001ET

CL MAJOR AG.MONT 25268 VALLBONA DE LES MONGES [LLEIDA]
Urbano

Año construcción: 1710
Religioso

Superficie construida: 119 m2

7.729,62 €[ 2020 ]:
2.164,26 €
5.565,36 €

ARZOBISPADO DE TARRAGONA R4300001G 100,00% de 
propiedad

CL PALACIO ARZOBISPAL
43003 TARRAGONA [TARRAGONA]

T/OD/OS RELIGIOSO 119

120 m2 Parcela construida sin división horizontal
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AJUNTAMENT DE VALLBONA DE LES MONGES

26/11/2020
titular

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
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2555605CF4925N0001ET

2555606CF4925N0001ST

CL MAJOR AG.MONT 10
VALLBONA DE LES MONGES [LLEIDA]

PALMER BARDAGI DANIEL 34065105N CL MAJOR AG.MONT 10
25268 VALLBONA DE LES MONGES 
[LLEIDA]

25300A006002460000HD

Polígono 6 Parcela 246
CLOT CREU. VALLBONA DE LES MONGES [LLEIDA]

PALMER BARDAGI DANIEL 34065105N CL MAJOR AG.MONT 10
25268 VALLBONA DE LES MONGES 
[LLEIDA]

25300A006000120000HP

Polígono 6 Parcela 12
CLOT CREU. VALLBONA DE LES MONGES [LLEIDA]

AJUNTAMENT DE VALLBONA 
DE LES MONGES 

P2530000E CL SANT BERNAT 7
25268 VALLBONA DE LES MONGES 
[LLEIDA]

2555604CF4925N0001JT

CL MAJOR AG.MONT 8
VALLBONA DE LES MONGES [LLEIDA]

SOLANO RODRIGUEZ SUSANA 38468099R CR REIAL 32 S JUST DESVE
08960 SANT JUST DESVERN [BARCELONA] 
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12.ANNEXOS 
 

 Articles 8 a 14 del Catàleg de Béns a protegir 
 Fitxa de d’Inventari del Patrimoni Arquitectònic amb el núm. 30146 
 Fitxa del Servei Arquitectònic 
 Fitxa CBP 37 del POUM 
 Fitxes de la Modificació del POUM M1a2M a l’entorn de l’església 
 Text de la Modificació anterior 
 Informe sobre l’entorn de l’església realitzat pel senyor Carles Pubill 

 
 
 
Barcelona, gener de 2021 
 
 
 
 
Joan Gangolells Feixas 
Arquitecte 
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