
MESURA DE GOVERN AL CONSELL PLENARI 

Instal·lació d'una biblioteca pública en l'edifici del Museu Clara, amb una 
secció especialitzada en escultura i específicament en l'obra de l'escultor 
Josep Clara 

Ates l'acord del Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona en sessió de 16 de 
maig de 1996, que preveu promoure la utilització de l'edifici del Museu Clara 
coma equipament cultural; 

Analitzades les necessitats d'equipaments culturals al districte de Sarria-Sant 
Gervasi, i mantenint l'expressa voluntat de preservar el patrimoni cultural del 
moviment noucentista i en especial de l'obra de !'escultor Josep Clara; 

Ates que les antigues dependencies del Museu Clara, situades al carrer de 
Calatrava, 27-29, ocupen un solar de 1.612 m2 de superfície, deis quals dues 
terceres parts són sol enjardinat, i consten de dos edificis (l'antic edifici-museu, 
amb una superfície de 421 m2 de sol en bones condicions de conservació, i la 
casa-taller, que ocupa 225 m2 de sol i es troba en unes condicions de conservació 
molt precaries); 

Atesa, tanmateix, la proposta de l'Institut de Cultura de Barcelona que ha estat 
formulada sobre la base deis informes emesos pels seus propis departaments 
(Servei de Cooperació Cultural, Direcció de Patrimoni i Servei de Projectes 
Obres), així com pel de I'Área de Cultura de la Diputació de Barcelona; 

El govern municipal de I'Ajuntament de Barcelona acorda que l'ús d'aquest 
solar i de l'edifici-museu sigui el d'una biblioteca pública de Districte, inclosa 
dins la Xarxa de Biblioteques Populars de la Diputació de Barcelona, amb una 
secció especialitzada en escultura i molt específicament en !'obra de !'escultor 
Josep Clara; 

1, per tant, resol: 

l. Adequar l'antic edifici-museu per a ús de biblioteca pública segons els termes 
exposats. 



2. Donat el precari estat de conservació en que es troba l'antiga casa-taller, 
estudiar el seu enderrocament, que suposaria alliberar el seu sol pcr possibilitar 
una futura ampliació de la biblioteca segons els estandards establerts que Ji 
corresponcn com a biblioteca de Districtc. 

3. Condicionar el jardí i instaHar-hi una exposició permanent d'obrcs de 
)'escultor Joscp Clara. 

4. Prevcure l'ampliació de l'csmcntada biblioteca pública per adequar-la com a 
biblioteca de Districte. 

5. Informar la Diputació de Barcelona per tal que prevcgi la inclusió d'aqucsta 
biblioteca en la Xarxa de Bibliotcques Populars. 

6. Informar el Muscu Nacional d'Art de Catalunya per tal de coordinar el projccte 
de l'csmcntada sccció espccialitzada en el moviment cultural del nouccntisme a 
Catalunya i la instaHació d'escultures al jardí. 

7. Sol·licitar a l'lnstitut de Cultura de Barcelona que formuli una proposta per al 
desenvolupament de les accions contingudcs en la prescnt mesura de govern, en 
la qual es prcvegin cls mitjans necessaris i el consegüent calendari. 

Barcelona, 17 de dcsembre de 1996 

l 
JOAQUIM DE NADAL I CAPARÁ 

Regidor de Presidencia i Política Cultural 


