SOLICITUD Y POSTERIOR DECLARACIÓN DE BCIN

13 Junio 2006: solicitud a la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat de Catalunya
de protección del antiguo cementerio judío de Montjuic y declaración como Bé Cultural d’Interès
Nacional (BCIN), Lloc Històric o Conjunt Històric segons Llei del Patrimoni Cultural Català (Llei
9/1993. DOGC n. 1807, 11/10/1993)

“Ens adrecem a vostè per tal d’exposar la nostra profunda preocupació per la
manca de protecció en que es troba l’antic cementiri jueu de l’època medieval, a la
muntanya de Montjuïc de Barcelona. Aquesta eventualitat el va fer vulnerable al llarg
de molts anys i, també en l’actualitat, a qualsevol intervenció que es faci sobre el lloc i
el seu entorn. La qüestió s’agreuja si tenim en compte la significació com un element
evocador de la memòria històrica que té aquest cementiri com un element evocador de
la memòria històrica judaica -una cultura viva amb criteris propis sobre el culte
funerari i els cementiris- que trascendeix la ciutat de Barcelona i abasta tot el territori
de Catalunya, i al mateix temps, per tractar-se d’un lloc de marcat caràcter sagrat.
Escrivim en busca de la solució més idònia i segura per a aquesta zona sepulcral.
Les dues característiques destacades, antiguitat i extensió, acompanyats pel gran
número de lloses amb inscripcions funeràries descobertes fins ara (1946 i 2001), fan
d’aquest conjunt el més gran, més significatiu i representatiu de la memòria de la
comunitat jueva durant l’època medieval a l’àmbit de Catalunya i, fins i tot, de la
Mediterrània occidental.
Així mateix, sol·licitem, com a mida cautelar, 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 incoació d’expedient de
declaració demanada.”
15 de Marzo 2007, publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de la
resolución del Departament de Cultura de declarar al antiguo cementerio judío de Montjuïc,
Bien Cultural de Interés Nacional "lugar histórico".

A partir de este hito, comienza una fase de trabajo con la DGPCGC para la elaboración de los
criterios, respaldados y consensuados, para usos permitidos en el recinto del cementerio, que
se incorporarán en el documento final de declaración.
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