
OBERTA UNA ACTUACIÓ D’OFICI PER INVESTIGAR 

L’ENSORRAMENT DE 140 NÍNXOLS AL CEMENTIRI DE 

MONTJUÏC 

Vilà vol conèixer l’abast de l’enfonsament, quina o quines han estat les causes i 

com es garantirà que les famílies puguin recuperar les restes dels seus éssers 

estimats amb totes les garanties i sense errades 

La síndica opina que si l’accident ha estat degut a la mala conservació i a la falta 

de manteniment –fets que vol esbrinar-- se’n podria derivar una responsabilitat 

de l’empresa municipal, Cementiris de Barcelona 

La defensora es posa a disposició de les persones afectades per informar-les i 

tramitar les queixes, si ho consideren oportú 

Barcelona, 18 de setembre del 2017. – La síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà, ha decidit obrir una actuació d’ofici per investigar l’ensorrament que 

s’ha produït al cementiri de Montjuïc i que ha afectat, segons la informació publicada 

per diferents mitjans, a 140 nínxols. L’accident ha suposat la barreja de diferents 

restes òssies, que ara s’hauran de recuperar. 

Vilà opina que si l’enfonsament ha estat degut a la mala conservació i a la falta de 

manteniment –fets que vol esbrinar-- se’n podria derivar una responsabilitat de 

l’empresa municipal, Cementiris de Barcelona, en l’accident. 

Aquesta setmana, la síndica s’adreçarà als diferents departaments de l’Ajuntament 

implicats –també a Bombers-- per demanar tota la informació sobre l’ensorrament. La 

síndica vol conèixer l’abast de l’accident, quina o quines han estat les causes i com es 

garantirà que les famílies puguin recuperar les restes dels seus éssers estimats amb 

totes les garanties i sense errades. 

Així mateix, Vilà preguntarà pel protocol que s’està seguint amb les famílies afectades, 

tant pel que fa a facilitar tota la informació necessària i suport jurídic, com per reparar 

el dany emocional ocasionat. 

Finalment, en la petició d’informació, Vilà demanarà quines actuacions hi ha previstes 

per deixar el cementiri en les condicions òptimes, i si es farà algun estudi de la resta 

de blocs de l’equipament per comprovar-ne la seguretat. 

Vilà es posa a disposició de les persones afectades per informar-les i tramitar les 

queixes, si ho consideren oportú. 


