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Sant Cugat prepara el planejament per a la futura biblioteca central de Ramon Barnils
El ple municipal ha donat llum verda aquest dilluns a la
modificació puntual del Pla General Metropolità (PGM) que
permetrà l'edificació de la nova biblioteca central urbana de
Sant Cugat al parc de Ramon Barnils, a la cantonada entre la
Rambla del Celler i el carrer de Ferran Romeu. El futur
equipament ocuparà 4.200 metres quadrats i substituirà
l'actual Biblioteca Central Gabriel Ferrater. Està previst que
la construcció acabi abans de final de mandat i que la
biblioteca comenci a funcionar parcialment a l'inici del
proper.

Aquesta modificació implica també el desistiment de l'anterior que s'havia fet al parc de Ramon Barnils, on
estava previst aixecar-hi la dotzena escola, que finalment ha anat a Volpelleres, i també dur a terme una
expropiació dels terrenys. El fet de declarar una zona verda com a espai d'equipaments obliga a compensar-ho
en una altra, que en aquest cas serà la zona ajardinada al voltant del Monestir. Tot plegat ho ha explicat el
tinent d'alcalde d'Urbanisme, Damià Calvet.
Damià Calvet: El que fem és afinar molt i amb aquesta proposta definim l'àmbit, els paràmetres i la
ubicació d'aquest nou equipament. Serà una biblioteca més potent que la que tenim avui dia.
Segons va explicar en roda de premsa l'equip de govern, el nou equipament es planteja com un projecte de
mandat que es vol abordar a partir d'un procés de participació ciutadana. La nova biblioteca central servirà, a
més, per complir amb la normativa de metres quadrats de biblioteques per una ciutat de la mida de Sant Cugat.
Al mateix espai, s'hi situarà també una central de biomassa soterrada que alimentarà la zona d'equipaments del
centre, com el PAV3, el Teatre-Auditori i l'edifici de l'ajuntament.
La modificació puntual del PGM ha rebut també el suport d'ERC-MES i ICV-EUiA. S'han abstingut C's, el PP
i el PSC, que considera que el projecte trepitja alguns aspectes del Pla de Mobilitat. La CUP-PC hi ha votat en
contra. La portaveu del grup, Núria Gibert, ha destacat la necessitat d'una biblioteca central urbana, però no
comparteix la ubicació elegida.
Núria Gibert: Ens provoca molts dubtes l'emplaçament de la biblioteca al parc de Ramon Barnils
perquè és un dels pocs espais que permet grans aglomeracions.
Al nou Pla d'Equipaments es decidirà la finalitat de l'espai que actualment ocupa la Biblioteca Central Gabriel
Ferrater.
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