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PROPOSTA PER A L’ÀMBIT ESTATAL

A partir dels fets de Lucena i Tàrrega, ens vàrem posar en contacte amb la Federació de
Comunitats jueves d’Espanya, amb la convicció que la protecció dels antics cementiris, és un
tema urgent i d’àmbit estatal.
Vàrem posar al seu abast la nostra experiència a Catalunya, i ens vàrem oferir a col·laborar
estretament i coordinar esforços.
LA TRADICIÓ JUEVA SOSTÉ QUE:
- els cementiris s’han de respectar per sempre
- un cementiri antic i en desús, té igual valor i significat que un d’actual
- està prohibit construir-hi damunt o usar el recinte
- està prohibit excavar
- està prohibit exhumar cossos
- en el cas lamentable d’exhumacions, els cossos han de tornar a enterrar-se SENSE
DEMORA en un cementiri jueu
SITUACIÓ ACTUAL
A partir de 1492, els cementiris han quedat sense cap protecció, excepte el de Vitòria (gràcies
un compromís datat llavors, firmat amb les autoritats locals).
Amb la construcció de la Ronda a Lucena y prèviament a una promoció immobiliària a Tàrrega,
s’han destrossat els seus cementiris jueus medievals, causant danys irreversibles i un enorme
dolor en el poble jueu de tot el món. Això havia passat abans en altres ciutats: Barcelona,
Girona, Sevilla, València, Menorca, etc.
Per causa del creixement i el desenvolupament urbanístic, cada vegada hi ha més risc de
trobar un cementiri jueu, que no se’l respecti i que se produeixin danys irreparables.
PROPOSTES
A nivell legal
Par tal de poder garantir la protecció i el respecte que mereixen les necròpolis jueves, cal que
se segueixin els criteris propis de la tradició jueva i es resolguin les contradiccions que
existeixen entre la llei de patrimoni i la de llibertats religioses.
A nivell tècnic
- identificar tot els cementiris jueus en el territori de l’estat
- generar un inventari amb tota la informació sobre la seva extensió i límits, amb la major
exactitud possible
- identificar el destí i localització dels cossos exhumats en excavacions passades
- nomenar una comissió mixta, que inclogui representació de les comunitats jueves, per tal
de dur a terme la feina en col·laboració i amb els millors resultats
- establir el procediment a seguir per donar a conèixer aquests solars, i per a saber com
actuar en cas que siguin de titularitat pública o privada, SEMPRE amb el respecte que
mereixen els criteris propis del judaisme
- garantir la protecció i el manteniment de tots aquestos recintes
- definir el procediment en cas que es trobi una necròpolis fora d’inventari, o mentre duri el
procés de completar-lo

El Juliol de 2007 ens va rebre el Sr. Fernández Bermejo, Ministre de Justícia, amb qui vam
poder comentar en detall aquesta situació i els nostres suggeriments.
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