COMUNICAT DE PREMSA
Més Cultura per a Barcelona demana a Port i a les forces polítiques que no deixin caure el
projecte Hermitage Barcelona

Barcelona, 28/01/2020. Des de la plataforma Més Cultura per a Barcelona lamentem
profundament el veto imposat per l’Ajuntament al projecte Hermitage, després de la publicació
de quatre informes que, volem recordar, no són vinculants i responen únicament a la voluntat
del Consistori de trobar arguments que justifiquin el rebuig que han tingut sempre al projecte.
Ens trobem de nou amb prejudicis ideològics cap a una iniciativa que ha acomplert tots els
tràmits que han recollit els procediments definits per Port i Ajuntament i que ambdues entitats
han validat i sent l’única oferta presentada per l’espai catalogat per oferta cultural.
Atès el singular procediment per fer públics els informes i veient que els arguments exposats al
nostre criteri i en el de molts altres especialistes en la matèria, valorem que no són motiu
suficient per les conclusions que va fer ahir públiques l’Ajuntament de Barcelona.
En aquest sentit, des de la plataforma Més Cultura per a Barcelona fem una crida a les forces
polítiques perquè ho revisin i donin llum verda al projecte.
D’acord amb la voluntat sempre exposada de plena participació d’un projecte que determina el
circuit cultural i altres àmbits de Barcelona, que l’Ajuntament aclareix si unilateralment pren la
decisió de rebutjar el projecte sense donar opció a revisió dels aspectes revisables i que ho
presenti a plenari de l’Ajuntament com es va comprometre. Aquest projecte és la porta
d’entrada a més iniciatives per tal que Barcelona sigui reconeguda internacionalment com a
ciutat capdavantera i amb una visió allunyada de la percepció del model de ciutat actual, sempre
en benefici dels ciutadans.
De fet, ja hi ha altres ciutats interessades pel projecte i és molt preocupant que l’Ajuntament no
hagi sabut veure el potencial d’una infraestructura clau que enriquiria el teixit cultural, econòmic
i social de la Barceloneta i de tota la ciutat.
Esperem que Port de Barcelona es faci ressò de la gran quantitat de veus a favor del projecte
que hi ha a la ciutat i no deixi caure aquesta oportunitat i segueixi treballant per millorar el front
litoral en benefici de tots els ciutadans de Barcelona.
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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