
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE CULTURA

ACORD GOV/55/2013, de 30 d’abril, pel qual es declara bé cultural d’interès nacional, en la categoria de
zona arqueològica, la sinagoga de Besalú, a Besalú.

Per la Resolució CLT/758/2012, de 4 d’abril (DOGC núm. 6117, de 27.4.2012), es va incoar expedient de
declaració de bé cultural d’interès nacional, en la categoria de zona arqueològica, a favor de la sinagoga de
Besalú, a Besalú.

S’han complert tots els tràmits preceptius en la instrucció d’aquest expedient d’acord amb els articles 8 i
següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.

A l’expedient consten els informes favorables del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Català i de l’Institut
d’Estudis Catalans.

Durant la tramitació de l’expedient no s’han presentat al·legacions.

Per tot això, a proposta del conseller de Cultura, el Govern

 

Acorda:

 

—1 Declarar bé cultural d’interès nacional, en la categoria de zona arqueològica, la sinagoga de Besalú, a
Besalú (Garrotxa), segons la descripció i la ubicació que consten en l’annex 1 d’aquest Acord.

La delimitació de la zona arqueològica, la justificació de la qual consta a l’annex 2, es detalla en el plànol que
es publica amb aquest Acord.

—2 Publicar íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Boletín Oficial del Estado aquest
Acord, de conformitat amb el que preveu l’article 12 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni
cultural català, i notificar-lo a les persones interessades i a l’Ajuntament on radica el bé.

 

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició
davant del Govern de la Generalitat de Catalunya en el termini d’un mes, o bé recurs contenciós administratiu
davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar, en tots dos
casos, de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o de l'endemà de la notificació
corresponent.

 

Barcelona, 30 d’abril de 2013

 

Jordi Baiget i Cantons

Secretari del Govern

 

 

Annex 1

Ubicació i descripció
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Les restes d’aquest conjunt sinagogal s’estenen per la banda de llevant de la plaça del Micvé en el sud-est del
nucli urbà d’aquesta vila, entre l’actual carrer del Pont Vell i la riba del riu Fluvià.

Es tracta, realment, d’un conjunt arqueològic molt ben conservat, que comprèn les restes de la sinagoga
medieval, els banys rituals de purificació (el micvé), coneguts des de l’any 1964, sota una fàbrica de tints, i les
restes del pati i de la sala d’oracions, que s’han posat al descobert al llarg de les intervencions arqueològiques
efectuades entre els anys 2002 i 2003.

És un dels pocs testimoniatges fins ara coneguts (que configuren l’edifici de la mateixa sinagoga, de la segona
meitat del segle XIII, juntament amb el micvé) documentats a Catalunya i a la península, no solament a través
de les seves restes arqueològiques, sinó també per les evidències arxivístiques d’època medieval. És, sens
dubte, la sinagoga més emblemàtica.

Els treballs d’adequació i museïtzació de la sinagoga i del seu entorn han comportat bàsicament dues fases:

1. En la primera es van centrar en l’espai concret de la sinagoga amb l’objectiu de recuperar la seva fisonomia
original a fi de facilitar la comprensió de l’estructura constructiva del s. XIII. En aquesta fase es van recuperar
elements relacionats amb les activitats hidràuliques de l’edifici conegut com Lo Tint l’any 1601.

2. En la segona, es van ampliar a l’adequació de la plaça i l’obertura del Portal dels Jueus, en la façana fluvial.

La revaloració d’aquest nou espai patrimonial amplia i enriqueix la monumentalitat de Besalú, que conserva
també restes d’època iberoromana en la zona de la Devesa, algunes de les quals s’han integrat en el paisatge
urbà.

L’any 1966 la vila de Besalú fou declarada conjunto histórico-artístico, per la qual cosa el centre històric de la
vila i el conjunt dels monuments són declarats bé cultural d’interès nacional en la categoria de conjunt històric.
Tanmateix, pels seus valors intrínsecs, la sinagoga ha merescut també la incoació de l’expedient de declaració
de bé cultural d’interès nacional en la categoria de zona arqueològica, per Resolució del conseller de Cultura
CLT/758/2012, de 4 d’abril (DOGC núm. 6117, de 27.4.2012).

 

 

Annex 2

Justificació de la delimitació

 

En conjunt considerem que reuneix tots els requisits per ser declarada bé cultural d’interès nacional, en la
categoria de zona arqueològica, fonamentant-nos en els aspectes següents:

1. Es tracta d’un conjunt arqueològic, que inclou el micvé, en un estat de conservació excepcional. Per tant,
amb moltes probabilitats es tracta la sinagoga medieval més ben coneguda de manera física i tangible, no
solament a través de les seves restes arqueològiques sinó també per les evidències arxivístiques d’època
medieval, de les fins ara conegudes a Catalunya, i sens dubte la més emblemàtica.

2. La singularitat del jaciment li atorga una especial importància, ja que tenim molt poques estructures de la
mateixa tipologia i sobretot pel seu bon estat de conservació.

2.1 És un dels pocs testimoniatges fins ara coneguts pertanyents a un conjunt sinagogal (configurat per
l’edifici de la pròpia sinagoga medieval de la segona meitat del segle XIII, juntament amb el micvé)
documentats a Catalunya i a la península, no solament des del punt de vista arqueològic, sinó també
documental.

2.2 Destaquen la seva monumentalitat i el grau de conservació pel fet que hi trobem pràcticament la planta
completa de la sinagoga i la plaça annexa, i sobretot per l’estat en què es troben els banys de purificació en el
soterrani de l’edifici.

2.3 La seva intel·ligibilitat i la capacitat discursiva, que ja avui dia permeten una museïtzació total, faciliten la
comprensió de les restes conservades.

L’àrea afectada queda ubicada en l’espai ocupat per la plaça dels Jueus, entre la façana fluvial del riu Fluvià i la
línia paral·lela al carrer del Pont Vell, definida pels punts en ED 50, que relacionem a continuació.
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ID Coord_X Coord_Y  ID Coord_X Coord_Y

1 475367,82 4672116,57  7 475337,74 4672115,10

2 475363,20 4672111,37  8 475339,99 4672114,07

3 475357,46 4672104,50  9 435343,58 4672118,34

4 475350,00 4672109,55  10 475346,57 4672120,89

5 475347,01 4672105,29  11 475345,10 4672123,59

6 475336,02 4672112,11  12 475355,16 4672132,03

 

(Vegeu la imatge al final del document)

Sinagoga.pdf
 

 

(13.122.052)
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