CREACIÓ COMISSIÓ DE PATRIMONI
> Presentació
Fa un any, en tenir coneixement d’un projecte de l’Ajuntament per a la zona de l’antic cementiri
jueu de Montjuïc, vàrem proposar a les tres comunitats jueves de Barcelona la creació d’una
Comissió de Patrimoni amb el fi de representar de forma unida els interessos comuns en
aquesta matèria. La iniciativa era una novetat y transmetia un missatge d’unitat envers el
col·lectiu jueu de Catalunya i la societat civil en general.
Els presidents de les tres institucions van acceptar aquesta proposta i va ser així que es va
firmar l’acord que la creava.
Avui, un any després i gràcies a aquesta unió, hem pogut assolir grans metes i avançar en un
camí que sens dubte, encara que es tracti de patrimoni històric, ens guiarà en el recorregut que
junts desenvoluparem en el futur.

> Objectius
L’objectiu principal del nostre treball es afermar el nexe entre les comunitats contemporànies
d’aquest país amb la tant rica història jueva que es va crear aquí. A la vegada manifestar
aquesta relació a través d’una col·laboració estreta amb els òrgans de govern que vetllen per
aquest patrimoni, i així ho volem transmetre:

És interès de les comunitats, de continuar la col·laboració amb l’administració pública,
confiant que aportarem tota la riquesa de l’autenticitat necessària per a la comprensió i
transmissió de cada peça del patrimoni que el nostre poble va produir en aquestes terres.
Confiem que les contribucions d’aquesta comissió de patrimoni en tot el relacionat amb la
preservació, difusió i representació del patrimoni jueu a Catalunya, tant el tangible com
l’intangible, podran garantir una qualitat total en les intervencions, les adaptacions d’usos
i la representació dels seus continguts.
Malgrat les dificultats que es presentin, els esforços redundaran un resultat exemplar,
motiu d'orgull per la ciutat i per tota Catalunya, atès que el treball conjunt amb la societat
civil constitueix una “bona pràctica” en la protecció del patrimoni.

> Composició
-

Comunitat Israelita de Barcelona, delega en president T. Burdman
Comunitat Jueva ATID de Catalunya, delega en vicepresident P.A. Ullmo
Jabad Lubavitch Barcelona, delega en Rabí D. Libersohn

> Representants tècnics
-

Dominique Tomasov, arquitecta i David Stoleru, arquitecte

> Col·laboradors
Agraïm les tan valuoses aportacions de:
- Equip intern de cadascuna de les comunitats membre
- Aaron Azagury, B’nai B’rith, lógia Barcelona Nahmanides
- Oriol Granados, arqueòleg; Laura Arias, arqueòloga; Carles Basteiro, advocat;Gail
Sussman, Rimonim Consultants; Chizkiya Kalmanowitz, Atra Kadish
- Els interlocutors amb l’administració pública, sensibles als nostres interessos, han permès
avançar per aconseguir els objectius buscats.
- Generalitat de Catalunya:
Direcció General de Patrimoni; Direcció d’Afers Religiosos; Parlament de Catalunya
- Ajuntament de Barcelona
Regidoria d’Urbanisme; Regidoria de Drets Civils
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