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I si som davant l’última oportunitat?
MANIFEST A FAVOR DE L’HERMITAGE A BARCELONA
Com serien les ciutats sense l’art? Com seria la nostra societat sense cultura, sense
educació, sense pensament? A qui espanta, la cultura?
+CulturaxBarcelona volem l’Hermitage a Barcelona. Volem aquest centre perquè és una
oportunitat per a la ciutat, per als nostres barris, per als ciutadans que formem part
d’aquesta gran ciutat, que estimem, que compartim, que volem preservar sense empetitirla amb batalles polítiques de curta volada.
Durant anys, hem vist com Barcelona perdia oportunitats, deixava de ser l’única opció el
millor dels emplaçaments per a celebracions mundials de gran abast, simposis o seus
d’organismes internacionals. La competència és alta i els fracassos no són mai fruit d’una
sola causa, però observem amb preocupació com Barcelona no ha estat capaç de posar en
marxa cap gran infraestructura artística ni museística en els últims vint anys. Una paràlisi
que no és generalitzada: només cal veure la determinació amb què s’han emprès projectes
a Bilbao, a Madrid o a Màlaga.
Diem sí a l’Hermitage a Barcelona. Perquè és un projecte innovador, ambiciós, diferent,
que ens aporta oportunitats i noves sinergies. Un projecte que, tossudament, persevera en
l’intent d’arrelar a casa nostra, com un pont de llarg recorregut entre Barcelona i Sant
Petersburg.
L’Hermitage és una institució cultural amb més de 250 anys d’història i una de les
col·leccions d’art més valuoses del món, amb més de tres milions de peces artístiques i
culturals, de totes les èpoques, de totes les civilitzacions.
Passats tants anys, i tants entrebancs, ens adrecem a l’administració per preguntar-los: de
què es té por? Quin és el problema d’acollir un pol cultural, que s’acompanya d’un projecte
artístic que vol convertir la Barceloneta en un centre de pensament, reflexió, art emergent,
amb el propòsit d’establir vincles amb les universitats, els centres d’art, els altres
equipaments culturals de la ciutat. Quin és el problema de fons que n’esgrimeixen els seus
detractors si el projecte ha sabut escoltar, recollir, proposar, adaptar-se i re formular la
seva proposta després de vincular-se amb les entitats veïnals, amb les associacions de la
societat civil, del sector empresarial o de l’àmbit universitari?
L’Hermitage és una oportunitat per a Barcelona, per als barris, per a la seva gent. Estem
convençuts que aquest centre d’arts i pensament pot ser un llegat esperançador per als
nostres infants i joves, que tindran accés a aquest emplaçament que vol fer accessible la
cultura a peu de carrer. Perquè no hauria de beneficiar als propis barcelonins un centre
dedicat a la cultura, a l’art i al pensament?
Tampoc ens espanta ser un centre d’atracció turística perquè Barcelona ja l’és, és un dels
destins preferits dels viatgers del món, perquè és única i no s’assembla a cap altra ciutat.
Els ciutadans barcelonins ens hem avesat a compartir-la, sovint amb un turisme destraler
que no l’ha apreciada com voldríem. I aquí rau l’oportunitat, perquè malgrat la pandèmia
de la Covid haurà canviat la manera com viatgem pel món, Barcelona no deixarà de ser
atractiva.
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I Barcelona és de tots, i és per a tots que volem compartir-la, estimar-la, fer-la créixer.
Perquè ha d’abanderar discursos de modernitat, perquè no es pot acovardir davant debats
estèrils, perquè hi ha oportunitats que cal aprofitar amb valentia.
Fins als Jocs Olímpics de 1992, el litoral barceloní va ser el pati del darrere de la ciutat.
Encara avui és inconcebible pensar que una de les ciutats més importants de la
Mediterrània, vivia d’esquena al mar. Però encara hi ha trams per singularitzar, per bastir,
per obrir als ciutadans. És així com entenem l’Hermitage, com un centre on convergeix l’art
en qualsevol de les seves expressions, un nou espai guanyat d’interès general per
compartir amb la ciutadania, amb el país sencer, amb el món que vingui a visitar-nos.
I ho volem fer des de la cultura, i això ens sembla un regal per a nosaltres i per a la ciutat.
Mai abans cap altre projecte havia estat tan amatent als nostres interessos, a les nostres
preocupacions, als desitjos de la societat civil per pensar i dibuixar un nou tros de
Barcelona. Un projecte que s’ha elaborat segons el Pla Especial de la Nova Bocana del Port
de Barcelona, que va ser aprovat per l’Ajuntament.
Per això, les entitats sota signants estem convençudes dels beneficis culturals, socials,
econòmics que revertirà l’Hermitage en aquest espai urbà, i demanem a les
administracions implicades que facilitin l’arribada de l’Hermitage, sense més dilacions.
Estem convençuts que, avui més que mai, Barcelona necessita reptes il·lusionants,
engrescadors i distintius que ens facin enorgullir de viure en una de les ciutats més
boniques del món. Per això diem SÍ a l’Hermitage, perquè la cultura suma i ens vertebra.
Signen aquest manifest:
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AAVV Barceloneta
AAVV Vila Olímpica
Agrupació de veïns Moscú- Ramon Trias Fargas
Xarxa Veïnal del Gòtic
ACVVL-Associació, Comerciants i Veïns de la Via Laietana
AAVV Besòs
AAVV Front Marítim
Unió d’Associacions de Veïns del Poble-Sec
AAVV del Poble Sec
Associació de Veïns i Comerciants de Les Hortes de Sant Bertran
Associació de Comerciants i Veïns del Turó Parc-Galvany
Associació d’Amics, Veïns i Comerciants de la Rambla i Plaça Catalunya
Taula de Mediació Veïnal JM Folch i Torres
Associació de veïns i comerciants del carrer Nou de la rambla i rodapiés
AAVV Raval
Ravalnet Plataforma Veïnal
AAVV IRPR Raval
Confraria de Pescadors de Barcelona
Filles de la caritat - Santa Lluïsa de Marillac
ANC Barceloneta
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IES La Salle Barceloneta
INS Joan Salvat Papasseit (Barceloneta)
INS Narcís Monturiol (Barceloneta)
Escola Mediterrània (Barceloneta)
Escola Alexandre Galí (Barceloneta)
Escola d’Adults de la Barceloneta
Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC)
Fundació Taller de Músics
Ona Sants Ràdio
Associació Fundació El Molino FEM
Galeria Maxó
Olivart Art Gallery
Ateneu Popular de Sants
Revista YOUNG Espanya
Federació d'entitats de cultura popular i tradicional de Barcelona Vella i la Casa dels
entremesos
Pintors de la Barceloneta
Diables de la Barceloneta
Diables Tarascaires
Associació de Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta
Associació de Festes de la Plaça Nova– Comissió de Festes de Sant Roc de Barcelona
Associació de Pessebristes de Ciutat Vella – Escola taller de Pessebres de Barcelona
Associació d’Amics dels Gegants del Pi
Associació d’Amics dels Gegants Ramon i Lola del Raval
Associació Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda
Associació Colla Gegantera dels Gegants de Sant Jaume de Barcelona
Associació Colla de Gegants de la Parròquia de Sant Pere de les Puel·les
Colla gegantera del Casc Antic
Grup Sardanista Iris: Aula de Sardanes
Grup Sardanista Xaloc: Colla Sardanista Mare Nostrum
Coral Sant Jordi
Falcons de Barcelona
Associació Moixiganga de Barcelona
Esbart Català de Dansaires
Associació Professional d’Autors i Creadors de Rumba catalana (APAC Rumba
Catalana)
CNAB-Club Natació Atlètic Barceloneta
CN Barcelona
ACIB-Associació Comerciants i Industrials de la Barceloneta
Agrupació Som Sant Antoni/Unió de Comerciants Sant Antoni
Eix Comercial Les Glòries
Eix Comercial Sagrada Família
Sabors Catalans Productions
Porxos del Port
Associació d’amics i Comerciants de la Plaça Reial
Espai Gastronòmic Palau de Mar
Associació de Comerciants Fem Raval!
Mercat de Colom
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...i creixent!

Comerciants del Mercat de la Boqueria
Associació comerciants del carrer Pelai, Plaça Universitat i Rodalies
Associació Passeig de Gràcia
Associació Rambla Catalunya i Travessera
Gust i Tradicions
Cambra de Comerç de Barcelona
ABCcat
Barcelona Oberta
Pimec Comerç
Foment del Treball
Federació d’associacions de Barna Centre
Barcelona Comerç
Gremi d'hotelers de Barcelona
Land-Cat
Associació de Comerciants l’Illa Diagonal
Associació de comerciants Born Comerç
Associació comerciants Gaudi Shopping
Associació Diagonal Boulevard
FEDAO - Federación Española de Asociaciones del Sector Óptico
Trabucs de Sant Antoni
AAVV Maresme
Movimiento Diagonal Mar

