
El Museu de la Indústria Tèxtil Llanera és
una antiga aspiració de la ciutat per preservar el
llegat històric, cultural i social de la indústria tèx-
til que va donar identitat a Sabadell

Entesa per Sabadell febrer de 2010 l’Entesa informa

Per què encara no tenim el Museu?
• 1999: el PSC arriba al govern i, abandona el projecte del
Museu. Destina el Despatx Lluch a Oficina d’Informació i el
Molí de Sant Oleguer a Alberg de Joventut.

• 2009: el govern del PSC anuncia un nou ús per al Vapor Pissit.

Per què defensem
el Museu al Pissit?
• El Vapor Pissit va ser la primera
gran fàbrica de Sabadell.

• Acull la maquinària de l’Assor-
timent Serracant, l’únic conjunt
d’aquestes característiques que
es conserva a Catalunya, format
per selfactines, cardes i l’embar-
rat original. Desmantellar-lo
suposaria la seva destrucció.

• És propietat de l’Ajuntament i
és un espai adequat per acollir
el Museu.

El PSCen contra d’ubicar
el Museu al Pissit
Després d’11 anys de govern Bustos el
Museu Tèxtil ha estat completament
oblidat. Ara, la pressió ciutadana i la
tenacitat d’un grup de teòrics tèxtils
ha forçat al PSC a tornar-ne parlar.
Tanmateix, el PSC va votar en contra
de la moció que va presentar l’Entesa
en el ple municipal del 2 de febrer per-
què el Vapor Pissit esdevingués seu
del Museu Tèxtil i que es garantís la
conservació de lamaquinària que acull.

Fem memòria
• 1994: l’Ajuntament aprova per unanimitat el Pla de Museus, que
contempla la creació d’unMuseu Tèxtil, després d’anys de debat

• 1998: el Ple municipal aprova per unanimitat la creació delMuseu
de la Indústria Tèxtil Llanera i en ratifica el projecte museològic.

• L’Ajuntament adquireix els edificis que havien d’acollir el noumuseu.

L’Entesa continuarà treballant perquè el Museu de la Indústria Tèxtil Llanera
sigui una realitat i vetllarà perquè el patrimoni industrial sigui respectat
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elMuseu TÈXTIL al Vapor PISSIT


