
SALES A TRAVÉS

El palau La torreLa porteria

Escales, 
comunicació vertical

 La primera de les intervencions ve condiciona-
da per millorar-ne la seva funcionalitat i es realitza sobre 
els espais de comunicació vertical, introduint “caixes” de 
connexió que així resolguin el principal problema que 
sorgeix a l’hora de rehabilitar ambdós edificis. Aquests 
elements incorporen les instal·lacions i la instal·lació de 
sostenibilitat de biomassa.

Terrasses, 
centre neuràlgic

 La segona de les intervencions és la de subtrac-
ció d’elements que desvirtuen la volumetria dels espais 
exteriors o de transició per tal de redefinir-los. D’aquesta 
manera, s’allibera la Terrassa del Palau i la Torre per po-
der-la aprofitar pel visitant i l’espai de trobada dels artis-
tes.

Cancells, 
límits entre l’exterior i l’interior

 La tercera de les intervencions són la incorpo-
ració d’una sèrie de cancells que ajuden a relacionar els 
edificis amb els espais exteriors i, a més a més, ajuden els 
condicionants d’accessibilitat.
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Sales a través és el conjunt d’intervencions possibles per 
tal de que el Palau Muñoz Ramonet esdevingui un cen-
tre neuràlgic permeable dins el límit entre l’Eixample i 
Sant Gervasi. 
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Programa Palau

1. Espai polivalent
2. Noves escales
3. Espai d’escultures
4. Instal·lacions
5. Despatx de direcció
6. Sala de treball
7. Sala per a guies i educadors
8. Sala de reunions
9. Espai de conferències petit format
10. Banys
11. Arxiu
12. Espai de neteja
13. Nou nucli de circulació vertical
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14. Espai de conferències format mig
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Accés secundari

Accés secundari

Accés Principal

15. Recepció
16. Botiga
17. Seguretat
18. Vestidors
19. Magatzem - Instal·lacions
20. Ampliació de magatzem
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Programa Torre

1. Habitació individual
2. Banys
3. Menjador
4. Magatzem
5. Cuina
6. Espai de trobada
7. Espai de rentat
8. Instal·lacions
9. Nou nucli de circulació vertical
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10. Espai de treball
11. Laboratori
12. Banys
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13. Recepció
14. Nova rampa
15. Magatzem
16. Túnel de mínim impacte
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Programa Porteria

1. Cantina
2. Bany

Adjudicant l’ús de porteria, permet 
que la cantina tingui ús independent 
als dos edificis. 
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 La present proposta per la rehabilitació del con-
junt dels edificis de Muñoz Ramonet torna a ser un nou 
text que s’escriu sobre el que ja existeix, construint un nou 
palimpsest que treballa amb les mateixes regles de conti-
nuïtat i discontinuïtat que té la ciutat. Essent totalment 
respectuosa amb els edificis existents, es transformen al 
inserir dins d’ell un nou programa totalment diferent de 
l’original.
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