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El Museu Abelló celebra enguany els seus 15 anys de
vida
Per celebrar aquest aniversari, el Museu ha preparat un seguit d’activitats
que s’han donat a conèixer aquest dijous amb la inauguració de
l’exposició Abelló+Museu+15. Seguim sumant, un recull gràfic de les
activitats i exposicions que han passat per l’equipament.
El 27 de març del 1999 es va inaugurar el Museu Joan Abelló, després que el
pintor Joan Abelló donés el seu fons d’art a l’Ajuntament i es creés la Fundació
Municipal Joan Abelló. Per celebrar el 15è aniversari del museu, s’han preparat
un seguit d’activitats que s’han presentat aquest dijous en una roda de premsa
a càrrec de l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, i la regidora de la Fundació
Museu Abelló, Mercè Bertran.
Durant tres setmanes, el Museu acollirà a mostra Abelló+Museu+15, Seguim
sumant, un recull gràfic de les activitats i exposicions que el Museu ha acollit en
els seus 15 anys de vida: un total de 4 exposicions permanents, 65 temporals
(de les quals, 39 produïdes pel Museu) i 60 intervencions a l’espai de
l’Aparador, sortides, visites comentades, conferències i moltes altres activitats.
La mostra també compta amb un espai familiar, l’espai dels petits artistes, on
durant aquestes setmanes les famílies podran passar i conèixer molts dels
tallers que s’han anat realitzant durant aquests anys.
“Nosaltres intentem continuar posant el nostre gra de sorra, fins i tot en
contra d’algunes lleis, per mantenir aquest petit tresor en espai, però gran
tresor cultural, que és l’orgull dels molletans i molletanes”, afirmava
l’alcalde de Mollet, Josep Monràs. I és que un dels objectius que es marca el
Museu en aquest aniversari “és apropar l’equipament encara més a la
ciutadania perquè se’l sentin seu”. Durant els 15 anys el Museu ha rebut
150.000 visites.
Un dels públics als quals es vol apropar el museu són els joves. Per aquest
motiu, es farà el projecte Museu Jove 2.0, que convidarà a alumnes de
batxillerat de la ciutat a documentar, amb l'ajut de comissaris i historiadors que
han col·laborat amb el Museu, 15 obres del l'exposició permanent. Després, els
nois i noies introduiran les dades a la Viquipèdia i en faran codis QR. Cal tenir
en compte el gran volum del fons del Museu, amb un total de 10.000 objectes,
2.260 llibres registrats, un ampli fons documental i musical informatitzat i que es
pot consultar.

Un altre dels objectius d’aquest 15è aniversari és difondre l’obra d’artistes
locals. “Tot coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, el 18 de maig,
s’inaugurarà un petit espai destinat a l’exposició d’obres d’artistes
molletans. Seran cicles de 3 mesos i l'espai destinat és el vestíbul”,
explicava la regidora Mercè Bertran.
La celebració dels 15 anys continuarà a finals d'any amb l'exposició de
l'obra Història tràgica de Joan Abelló, una obra de grans dimensions que ha
estat mostrada al públic en poques ocasions.
Durant la roda de premsa, el Museu va signar diferents convenis de
col·laboració amb empreses (restaurant Pi Tapes i Papereria Mollet) de la
ciutat, que permetran la dotació de material pels tallers de l’Art és un joc, el
càtering de les exposicions, una tablet per millorar la qualitat de les visites per
part dels serveis educatius; i un conveni amb l’Associació de Músics Pau
Casals, que oferirà un concert pels 15 anys del Museu.
L'alcalde i la regidora van valorar molt positivament la gran feina feta durant
aquests 15 anys per part de tots els treballadors de la Fundació i de tots els
artistes que hi han passat i es mostren satisfets de l'aposta que fa l'ajuntament
per mantenir el batec cultural de la ciutat.
Adjuntem fotografia.
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