
MANIFEST PER EL MUSEU D’ART DE SABADELL 
 
Les persones sota-signants, sabadellencs actius en diferents camps de la cultura, 
volem amb aquest escrit manifestar la nostra preocupació per la situació en què es 
troba el Museu d'Art des de fa temps. 
 
Considerem que una capital com Sabadell, que depassa els 200.000 habitants, hauria 
de poder disposar d'un conjunt d'institucions ben gestionades i prou dotades de 
recursos per a satisfer les necessitats culturals de la seva població. En aquest sentit, 
el Museu d'Art n'és una peça clau, si volem que la ciutadania avanci cap a una millor 
consciència de la importància de la cultura en el desenvolupament d’una vida digna. 
 
Caldria, doncs, en primer lloc dotar-lo d'un pressupost adequat. Per a fer el servei que 
cal a la ciutat, és imprescindible igualment replantejar-ne la ubicació o l’ampliació, així 
com les línies de treball que s'hi segueixen, per tal com han quedat enquistades durant 
els darrers vint anys. 
 
Concretament, pensem que caldria abordar els següents aspectes: 
 
1. Programa d’actuació atractiu i dinàmic, centrat en les arts plàstiques i visuals, i 
obert a les noves tècniques i disciplines. 
2. Dotació pressupostària proporcionada i suficient per a fer possible les actuacions 
previstes. 
3. Espai arquitectònic adient i més ampli que l’actual. 
4. Renovació periòdica de la direcció, mitjançant concurs públic, al millor projecte per 
als anys de durada. 
5. Col·laboració activa amb d’altres centres culturals (museus, fundacions, etc.) dels 
Països Catalans i de la pròpia ciutat. 
6. Política de comunicació eficient i proactiva. En aquest sentit, és primordial disposar 
d’una web a l’altura del segle XXI. 
7. Renovació del Centre de Documentació ja creat, per fer possible la consulta i el 
coneixement dels arxius i materials aportats pels artistes, garantint-ne l’estat de 
conservació i evitant-ne pèrdues i degradacions. 
 
En conclusió, demanem que la ciutat tingui el Museu que es mereix, a l'alçada de la 
seva tradició cultural i de la seva importància urbana, al mateix nivell almenys que 
altres ciutats mitjanes de Catalunya. 
 
En ocasió d’exercir Sabadell la capitalitat de la cultura catalana el pròxim 2024, es fa 
més evident encara la urgència del que demanem i ens manifestem decidits a 
participar activament en les taules de diàleg que s’han obert, tant en la d’Arts Visuals 
com en la de Museus i Patrimoni, per tal de col·laborar amb aquelles propostes que 
permetin superar l’actual estat de les coses. Al nostre parer, caldria aprofitar l’ocasió 
de la capitalitat per a fer un salt endavant com a ciutat, tant en la qüestió. del Museu 
com en tots els altres aspectes culturals. 
	
	



	
nom de tots els que han signat 
 
Albert Madaula 
Alberto Aguilera 
Anna Vilarrubies 
Antoni Dalmases, escriptor 
Antoni Marques 
Assumpció Oristrell 
Benet Ferrer 
Bernat Lledó 
Berta Tiana 
Candida Bracons 
Enric Orriols, col·leccionista 
Esteban Martínez, poeta 
Fidel Roca 
Fina Miralles 
Francesc Bordes 
Gerard Torres 
Isidre Manils 
James Custodio (Jaume Barbera), music 
Jaume Paris 
Jesús Led 
Joan Vila Boix, crític d’art 
Josep Ache, periodista 
Josep Gerona 
Josep Madaula 
Josep Maria Ripoll, escriptor 
Josep Moreno 
Josep Vilalta 
Júlia Rodríguez-Arias 
Lena Balaguer, historiadora 
Lluís Brunet, fotògraf 
Maia Creus 
Marc Castells 
Maria Bosch 
Montserrat Saña, fotògrafa 
Montserrat Senserrich 
Natividad Ayala 
Oriol Arisa 
Oriol Vilapuig 
Patxi Ocio 
Pep Domènech 
Pol Penas, cineasta 
Roc Casagran professor	i	escriptor	
 Werens 
Xavi Rístol 
Xavier Oriach	


