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L’última oportunitat
MANIFEST A FAVOR DEL MUSEU HERMITAGE A BARCELONA
L’art és cultura, és educació, és oportunitat. És un concepte que abraça diverses perspectives social, econòmica-, un dels múltiples fils que conformen el teixit d’una ciutat. Sense l’art i la
cultura, aquest vincle ciutadà-metròpolis seria incomplet.
SÍ! Volem més art i més cultura per Barcelona i els barcelonins. La ciutat no ha posat en marxa
cap gran infraestructura artística en els darrers 20 anys –ni tampoc n’hi ha en perspectiva- i
pateix un dèficit flagrant de grans museus respecte d’altres punts de l’Estat, com Madrid, Bilbao
o fins i tot Màlaga, amb projectes museístics de primera línia.
Des de diversos sectors culturals es va advertint des de fa mesos d’una falta de rumb cultural a
nivell local: falta d’iniciativa pública, de promoció de sinergies, de detecció d’oportunitats, a més
de la manca de recursos públics. En aquest context, ¿per què Barcelona, fins fa poc innovadora,
oberta, amb amplitud de mires i atenta a les oportunitats s’entesta a sumar el museu Hermitage
a una llarga llista de projectes perduts o fracassats abans de néixer?
L’Hermitage és una entitat cultural amb més de 250 anys d’història i una valuosa col·lecció
formada per més de 3 milions de peces artístiques i culturals. ¿Per què des de l’Administració es
dubta a l’hora d’acollir un projecte arrelat a una institució amb una reputació inqüestionable i
que no implica costos pels ciutadans?
El litoral barceloní, somnolent des dels Jocs Olímpics de 1992, està despertant de nou com a
projecte de ciutat i se n’espera una gran transformació, convertint-lo en un entorn futur de gaudi
pels ciutadans. ¿És que l’Hermitage a la Barceloneta no és una infraestructura d’interès general
que, precisament, pot afegir valor a aquest nou espai guanyat per la ciutadania? L’experiència
ens diu que un model farcit de bars i discoteques no és el més idoni. La cultura pot ser un
element vertebrador i clau en la recuperació pel front litoral.
D’altra banda, si Barcelona no aposta per impulsar noves infraestructures o impulsar iniciatives
amb d’un perfil més qualitatiu, com es pretén atraure un nou tipus de turisme? L’Hermitage, en
aquest sentit, pot constituir un eix transformador del perfil de turista començant per la mateixa
Barceloneta, que tant ho necessita. I no només això, és també una inversió en educació, les
escoles en formaran part, i en futur, un punt de trobada pels nous artistes de la ciutat.
En resum, perquè volem més cultura en majúscules al barri de la Barceloneta i a la ciutat i donarlos un impuls des de l’àmbit cultural, les ENTITATS SOTA SIGNANTS demanem a les
administracions que facilitin en tot el possible l’arribada del museu Hermitage a Barcelona,
sense majors dilacions. Recordem que el projecte s’ha elaborat segons el Pla Especial de la nova
bocana del Port de Barcelona aprovat pel mateix Ajuntament!
Ara, més que mai, Barcelona necessita projectes il·lusionants, motivadors i que ens facin sentir
orgullosos de ser barcelonins i barcelonines. Per això diem SÍ a l’Hermitage, perquè la cultura
suma, és futur, és educació, és passió, és treball i seguim rebent suports i creixent, perquè
Barcelona s’ho val!
Signen aquest manifest:
1.
2.
3.

AAVV Barceloneta
Institut Joan Salvat Papasseit
CNAB-Club Natació Atlètic Barceloneta
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4. Barcelona Oberta
5. Pimec Comerç
6. Unió d’Associacions de Veïns del Poble-sec
7. La Salle Barceloneta
8. AAVV Vila Olímpica
9. Espai Gastronòmic Palau de Mar
10. Associació Amics del Passeig de Gràcia
11. AAVV Raval
12. ABCcat
13. AAVV del Poble-sec
14. Associació Rambla Catalunya i Travessers
15. Associació Fundació El Molino FEM
16. Land-Cat
17. ACIB-Associació Comerciants i Industrials de la Barceloneta
18. ACVVL-Associació Comerciants i Veïns de la Via Laietana
19. AAVV Besòs
20. Sabors Catalans Productions
21. Associació de Comerciants l’Illa Diagonal
22. Portxos del Port
23. Associació de Comerciants i Veïns del Turó Parc
24. Associació comerciants del carrer Pelai, Plaça Universitat i Rodalies
25. Federació d’associacions de Barna Centre
26. Associació d’Amics, Veïns i Comerciants de la Rambla i Plaça Catalunya
27. Associació Comerciants i empresaris Gaixample
28. Eix Comercial Les Glories
29. Apartur
30. Eix Comercial Sagrada Familia
31. Associació de comerciants Born Comerç
32. Associació comerciants Gaudi Shopping
33. Associació Diagonal Barcelona
34. Associació de Comerciants Fem Raval!
35. Associació d’amics i Comerciants de la Plaça Reial
36. Óptica Cottet
37. Sabors Catalans
38. FEDAO
39. Bicitours
40. Mercat de Colom
41. Barcelona Comerç
42. Gust I Tradicions
43. Agrupació de veïns Moscu- Ramon Trias Fargas
44. Foment del Treball
45. Plataforma Sant Antoni Vigila
46. Club Natació Barcelona
47. INS Narcís Monturiol
48. Geganters, Graellers i Bestiari de la Barceloneta
49. Pintors de la Barceloneta

