NOTA DE PREMSA
Més Cultura per a Barcelona defensa l’Hermitage amb un video reivindicatiu
Barcelona, 31/01/2020. La plataforma Més Cultura per a Barcelona ha difós un vídeo a través
de la seva web www.mesculturaperbcn.org i xarxes socials per reiterar el suport a la
construcció del museu Hermitage al barri de la Barceloneta.
La peça recull la conversa entre el propietari d’un bar i un client en la qual es posa de manifest
la insatisfacció dels veïns amb diverses actuacions del Consistori, entre les quals destaca
l’oposició a instal·lar el museu al barri. El protagonista expressa la necessitat dels veïns
d’acollir un projecte cultural com el de l’Hermitage que, d’una banda, permetria gaudir de
peces d’artistes de primer nivell i, de l’altra, contribuiria a transformar el tipus de turisme que
arriba a la zona.
Segons Més Cultura per a Barcelona, el vídeo vol reflectir el sentiment de bona part dels veïns i
veïnes de la Barceloneta, que no només pateix la inacció i falta d’inversions per part del govern
local sinó que també es veu perjudicada pel fre a iniciatives que precisament poden fer
evolucionar el barri positivament.
Entre queixes per la prohibició de construcció de nous hotels, els pisos “patera” i el conflicte
per les terrasses, el vídeo destaca també la falta de transparència en els processos de
participació ciutadana que es duen a terme des del Consistori.
El passat dimecres els impulsors de Més Cultura per a Barcelona van emetre un comunicat
lamentant la negativa de l’Ajuntament al projecte Hermitage després que es fessin públics
quatre informes que, segons van voler recordar, no són vinculants i responen únicament a la
voluntat del Consistori de justificar les seves reticències al projecte. També demanava a Port i
a les forces polítiques que no deixin caure el projecte.
L’Associació de Veïns de la Barceloneta, una de les quaranta entitats que formen part de la
iniciativa, sempre ha defensat que el museu actuarà com a dinamitzador de la zona, tant des
del punt de vista cultural i educatiu com econòmic i social.
Després del veto de l’Ajuntament a la implantació del museu a Barcelona, els impulsors
d’Hermitage van manifestar la seva voluntat de tirar endavant el projecte a la ciutat, tot
afirmant que es mantenen “a l’espera de la resolució formal de les administracions per poder
analitzar-ne en detall les implicacions”.

Sobre Més Cultura per a Barcelona
Més Cultura per a Barcelona és una iniciativa impulsada per una quarantena d’entitats per
donar suport a la construcció del futur museu Hermitage de Barcelona. Els impulsors de la
iniciativa han signat recentment un manifest publicat al web mesculturaperbcn.org en el que
demanaven a l’Ajuntament l’aprovació sense més dilacions del projecte. Entre les entitats
signants que continuen adherint-se hi figuren Associacions de Veïns, Culturals, Esportives i
Comercials locals.
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