19 - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER PROTEGIR SANT JERONI DE LA MURTRA.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels 27 regidors assistents, aprova la declaració
institucional següent:
“A la Vall de Betlem, entre els municipis de Badalona i Santa Coloma de Gramenet, hi trobem
una joia del gòtic català, el Monestir de Sant Jeroni de la Murtra.
És indiscutible la importància històrica i artística d’aquest tresor de l’arquitectura gòtica
fundada l’any 1416 que va ser l’escenari de la històrica trobada entre els Reis Catòlics i
Cristóbal Colón l’abril de 1493.
L’any 1974 es va declarar monument històric artístic i per part de la Generalitat de Catalunya,
el 2014, es va declarar el monestir “Bé cultural d’interès nacional”, fet que garanteix la seva
preservació i protecció sempre comptant amb criteris tècnics i històrics i també de qualsevol
modificació que pugui afectar al paisatge i s’assegura ,també, qualsevol modificació
urbanística de l’ entorn de Sant Jeroni.
El monestir de Sant Jeroni de la Murtra és de titularitat privada i és un espai obert al públic
malgrat que el seu estat de degradació és a hores d’ara molt important.
Darrerament hem tingut coneixement que s’ha posat a la venda la part del monestir que
formen el claustre i la capella, les casetes d’estiueig i la malmesa antiga hostatgeria, entre
d’altres.
Ja fa un temps que hi ha el projecte d’un Pla Director que permeti definir els usos i conservació
del monestir, però per diferents motius no acaba de cristal·litzar.
El Ple Municipal de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, valora positivament que
l’Ajuntament de Badalona hagi impulsat l’opció de compra del monestir dins d’un enteniment
social i polític per consolidar un acord, amb el suport si fos necessari d’altres institucions, que
permeti que en un futur la part majoritària del monestir pugui ser de titularitat pública.
Així mateix, l'Ajuntament de Santa Coloma recolza la decisió presa per l’Ajuntament de
Badalona i d’iniciar els tràmits necessaris per desenvolupar i culminar el Pla Director del
Monestir i prendre les mesures adients i oportunes per garantir la protecció i preservació del
valor històric, arquitectònic, cultural i religiós del Monestir de Sant Jeroni de la Murtra.”

