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DE SANT PAU

MONESTIR DE SANTES CREUS

SEU VELLA DE LLEIDA

TÀRRACO EMPÚRIES SANT PERE DE RODES
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Catalunya és un país ple de monuments. Des de les cames de 
Leo Messi fins a les escultures de les rotondes, el patrimoni 
és immens. Però, quin és el millor? Qui s’atreveix  a enfrontar 
castells contra claustres? Jaciments contra amfiteatres? Monestirs 
contra hospitals? “Batalla monumental” ho farà tot divertint els 
espectadors, involucrant-hi famosos i gent del territori, descobrint 
misteris, històries increïbles i joies desconegudes.

El popular comunicador Roger de Gràcia, que actualment 
dirigeix i presenta “Estat de Gràcia” a Catalunya Ràdio, és el 
mestre de cerimònies d’aquesta batalla singular, en què es 
presentaran dos monuments i se’ls posarà cara a cara. Aquí 
entraran en joc Candela Figueras i Ivan Medina, els reporters 
que viatjaran en paral·lel a cada localització: cadascun haurà de 
buscar les millors armes i històries per fer que el seu monument 
sigui el guanyador de cada programa, per mitjà dels vots dels 
espectadors.

Els dotze monuments que competiran a “Batalla monumental” 
són les restes arqueològiques d’Empúries i de Tàrraco, el castell 
de Miravet i el castell de Cardona, l’església de Sant Climent de 
Taüll i el monestir de Sant Pere de Rodes, la Pedrera i el Recinte 
Modernista de Sant Pau, el monestir de Santes Creus i el de 
Poblet, i la Seu Vella de Lleida i la Catedral de Girona.

Les catalanes i els catalans seran el jurat de “Batalla 
monumental”: l’audiència decidirà el guanyador de cada 
setmana votant a través de les xarxes socials de @BatallaTV3 
a Instagram, Twitter i Facebook. Els sis monuments finalistes 
passaran a la gran final, que es disputarà en un programa 
especial en directe, en què competiran per ser el Monument 
Favorit de Catalunya.

A més de la participació dels espectadors, també es comptarà 
amb la intervenció de personatges populars vinculats 
emocionalment amb cada monument, com Xavier Sala i Martín, 
Custo Dalmau, Benedetta Tagliabue, Javier Mariscal, Joan Roca, 
Fermí Fernàndez, Sebastià d’Arbó o l’actriu de la popular sèrie 
“Les de l’hoquei” Laia Fontan, que posaran el seu gra de sorra 
per fer decantar les votacions del públic.

El programa, dirigit per Uri Garcia (“Joc de cartes”, “Casal Rock”, 
“El 23F des de dins”, Premi Ondas 2001) i produït per Sàpiens 
(Som*) (“Sota terra”, “Manual de supervivència”, “La mort de 
Guillem”), mostrarà cadascun dels monuments seleccionats amb 
una bellesa, intensitat i profunditat mai vistes fins ara, d’una 
manera entretinguda i rigorosa.

Acord de la CCMA i el Departament de Cultura per promoure 
continguts audiovisuals

“Batalla monumental” és una producció de TV3 amb 
la col·laboració de Sàpiens (Som*) i la participació del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
Aquest projecte va ser seleccionat per la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, amb el suport del Departament de 
Cultura, a la convocatòria per fomentar produccions audiovisuals 
i reactivar el teixit empresarial d’aquest sector.

La CCMA i el Departament de Cultura van formalitzar la 
col·laboració per al foment de noves obres audiovisuals i 
cinematogràfiques catalanes per a l’any 2020, d’acord amb els 
objectius comuns de promoció cultural i lingüística que tenen tots 
dos organismes, en el marc de la qual el Departament de Cultura 
farà una aportació a la CCMA de 6.000.000 d’euros.

Diumenge, 10 de gener, a les 22.45, TV3 estrenarà el programa “Batalla monumental”, que 
triarà el monument favorit dels catalans. Durant vuit capítols, amb Roger de Gràcia com a 
mestre de cerimònies i amb Candela Figueras i Ivan Medina com a reporters, una dotzena de 
monuments d’arreu del territori competiran per convertir-se en el favorit dels catalans i les 
catalanes.



Batalla del romànic: 
Sant Climent de Taüll i Sant Pere de Rodes

La “Batalla monumental” d’aquest capítol es lliurarà entre dos 
colossos del romànic català: l’església de Sant Climent de Taüll i 
el monestir de Sant Pere de Rodes. La Candela viatjarà fins a la 
Vall de Boí per defensar l’església de Sant Climent de Taüll i l’Ivan 
remuntarà els revolts de la Costa Brava per arribar al monestir de 
Sant Pere de Rodes. 

L’audiència haurà de decidir quin dels dos conjunts arquitectònics 
més valuosos del romànic català passa a la gran final en aquest duel 
medieval.

Batalla del modernisme: 
la Pedrera i el Recinte Modernista de Sant Pau

Aquesta “Batalla monumental” posarà cara a cara dos dels edificis 
modernistes més fotografiats del món: la Pedrera i el Recinte 
Modernista de Sant Pau. La Candela i l’Ivan faran un viatge en 
el temps i s’enfrontaran per defensar aquests dos monuments 
modernistes de Barcelona.

Els ajudaran a convèncer l’audiència la reconeguda arquitecta 
Benedetta Tagliabue i el dissenyador Javier Mariscal, però qui tindrà 
l’última paraula en aquest duel modernista serà l’audiència, que 
decidirà quin dels dos monuments passa a la gran final.

Batalla de clàssics: 
Empúries i Tàrraco

En el primer capítol, la “Batalla monumental” es lliurarà entre els 
dos jaciments clàssics més espectaculars de Catalunya: Empúries i 
Tàrraco. La Candela viatjarà fins a la Tàrraco romana i l’Ivan, fins a 
l’antiga ciutat d’Emporion, per posar cara a cara dues de les restes 
arqueològiques més icòniques del país. 

En aquesta batalla, els ajudaran a convèncer l’audiència l’actor i 
humorista Fermí Fernàndez i el reconegut economista Xavier Sala 
i Martín. I seran els espectadors els que decidiran el guanyador 
d’aquest duel de clàssics que passarà a la gran final.

Batalla de castells: 
Cardona i Miravet 

La segona “Batalla monumental” serà entre dos dels castells més 
espectaculars de Catalunya: el de Miravet i el de Cardona. La 
Candela visitarà el castell de Cardona i l’Ivan es desplaçarà fins al 
castell de Miravet per enfrontar aquests dos monuments.

El professor Sebastià d’Arbó i l’actriu de “Les de l’hoquei” Laia 
Fontan intervindran en el programa per convèncer l’audiència, que 
serà la que decidirà el castell guanyador d’aquest duel medieval.



La batalla final

Arriba la batalla final entre els sis monuments que l’audiència ha 
anat escollint durant les sis setmanes de programa. En una gala 
en directe presentada per Roger de Gràcia, Candela Figueras i 
Ivan Medina exposaran els arguments a favor de cada monument, 
acompanyats de convidats i experts que ajudaran l’audiència 
a prendre la decisió final. Quin serà el monument favorit de 
Catalunya?

L’última batalla

“Batalla monumental” ja té guanyador! Han estat sis setmanes 
molt renyides entre jaciments arqueològics, conjunts medievals, art 
modernista, monestirs… I és que Catalunya és plena de tresors. En 
aquest capítol especial, la Candela i l’Ivan visitaran el monument 
guanyador per veure la reacció dels habitants de la zona. 

Aquest viatge junts els portarà a recordar els millors moments de la 
temporada i a reviure l’altra cara de “Batalla monumental”, amb les 
panoràmiques més impressionants dels dotze monuments que han 
protagonitzat aquesta temporada.

Batalla de monestirs:
Poblet i Santes Creus

La “Batalla monumental” d’aquest capítol es lliurarà entre els dos 
monestirs cistercencs estrella: el monestir de Poblet i el monestir de 
Santes Creus. La Candela anirà fins al Reial Monestir de Santes 
Creus i, ben a prop d’allà, l’Ivan visitarà el Reial Monestir de Santa 
Maria de Poblet. 

Serà un duel medieval molt renyit, on tots dos monestirs 
s’enfrontaran per ser el favorit de Catalunya, una decisió que 
prendrà l’audiència amb els seus vots.

Batalla de catedrals: 
Catedral de Girona i Seu Vella de Lleida

L’última “Batalla monumental” de la temporada serà entre les 
dues catedrals més “dives” de Catalunya: la Catedral de Girona i 
la Seu Vella de Lleida. La Candela viatjarà fins a Lleida i l’Ivan, 
fins a Girona, per posar cara a cara aquestes dues espectaculars 
construccions en un duel medieval. 

En aquesta batalla, els ajudaran a convèncer l’audiència el cuiner 
amb estrelles Michelin Joan Roca i el dissenyador de moda Custo 
Dalmau.
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