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El PSC rebutja el posible trasllat del
Museu Municipal

El PSC Montcada i Reixac rebutja la possibilitat de traslladar el museu a la Casa
Larratea, ja que entenem que la casa larratea no disposa de les condicions ideals per
ser-hi un museu. La museografia, que es el conjunt de tècniques i pràctiques relatives
al funcionament d’un museu aixì ho ratifica.
L’any 2003, moment en que gobernava el PSC es va decidir el trasllat del museu a la
seu actual, La Casa de la Vila, per tal de dignificar la història, on el pas de persones es
continu, com es el carrer Major i al centre del Municipi. Entenem que un espai com La
Casa Larratea amb finestres, on no es poden fer canvis en l’estructura ja que està
protegit pel catàleg municipal de patrimoni no és l'idoni per situar un museu.
Aixì mateix pensem que aquesta decisió s’ha de prendre amb consens, contant amb
l’Associació d’Amics del Museu, que amb 20 anys d'història s’ha dedicat a la defensa i
protecció del patrimoni de Montcada i Reixac. Preguem, al Govern Municipal
(ECP+ERC), amb la regidoria de Cultura al capdavant que la decisió del trasllat no es
faci realitat. La casa Larratea esta situada en una zona de poc trànsit de vianants, en un
futur amb el Soterrament de les vies serà un espai dignificat, però la realitat en aquests
moments no es aixì. Fins i tot, si en un futur es pensa en un creixement del museu el
trasllat no faria possible aquesta opció .
La casa Larratea es pot convertir en una extensió de La Casa de les Aigües o per fer
l’explicació de l’arribada del ferrocarril, inclòs cedir sales a diferents entitats que no
disposen d’espai actualment.
En conclusió, rebutgem el possible trasllat, entenem que la localització actual és
immillorable a dia d’avui i preguem que les decisions siguin preses amb consens,
contant amb entitats i la població.

