PROTECCIÓ CEMENTIRI JUEU MEDIEVAL A MONTJUÏC

10 Maig 2006, sol·licitud a l’Ajuntament i a la Generalitat, firmada per les tres comunitats,
d’informació sobre les obres en el cementiri de Montjuïc i de la creació d’una comissió de
seguiment per evitar que se excavi el cementiri sense la nostra participació (com va succeir en
el 2001).
21 Juliol 2006, al·legacions als projectes del Passeig dels Cims i Mirador del Tir al Vol, amb
aquest text:
Pel respecte que mereixen els propis criteris sobre el ritus funerari i els cementiris jueus que com hem referit és una cultura viva present tant a la ciutat de Barcelona com a
Catalunya-, i al constituir avui dia un paratge natural, sol·licitem, la paralització immediata
de les obres previstes per tal d’evitar que la zona on es troba ubicada la necròpolis i el seu
entorn poguessin patir danys irreversibles mentre es decideix i resol la qualificació i
tractament correctes que s’han de donar a aquest àmbit.

20 de Novembre 2006, la Regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament, desprès de varies reunions,
es compromet a:
1. eliminar del projecte els lavabos i el quiosc previstos originalment, així com qualsevol
altre tipus de construcció en l’àrea dels projectes;
2. tots els fonaments necessaris per a la construcció de rampes es faran sempre per
sobre la cota actual del terreny;
3. si durant l’execució dels treballs aparegui cap resta de la necròpolis, l’Ajuntament es
compromet a comunicar-me immediatament en tant que representant de les comunitats
en aquest tema, per tal que elles participin en la decisió del què s'ha de fer;
4. contractar serveis d’arqueologia pel seguiment dels aspectes compromesos del
projecte, per tal de donar total garantia de no afectar al que hi ha al subsòl;
5. demanar als arquitectes del projecte del jardí que incorporin el factor "memòria" que les
comunitats acabaran definint conjuntament amb ells, i a tal fi es convocaran unes
reunions i es fixarà un calendari de treball;
6. trobar un nom més adequat pel nom del parc (el previst és Parque del Campo de Tiro)
7. incloure les comunitats jueves en el procés participatiu que s’obrirà pel Pla d’Usos del
Montjuïc, i que puguin –entre altres- proposar quins haurien de ser els elements de
memòria a incorporar-hi al projecte i el nou nom del jardí.

Durant el període transcorregut abans de les eleccions municipals de 2007, es va fer un
seguiment per garantir que no es facin les obres que havien començat.
La revisió del projecte queda interromput davant la noticia de declaració de Bé Cultural
d’Interès Nacional. Les converses es tornaren a fer amb el responsable de Urbanisme del nou
equip de govern municipal.
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