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Reserva
Espais concadenats amb accessos
amples, accés restringit i condicions
ambientals òptimes (llum,
temperatura, humitat).

Sortida
d'emergència
del MUHBA

Accés d'art i mercaderies
Entrada d'ús intern per
càrrega/desàrrega i proximitat
amb espais servidors i
circulacions verticals.

Sala Polivalent
Transparència visual (i
possible independencia
funcional) des del carrer
Tapineria, per tenir presència
en aquesta façana.

Exposició permanent
Zona expositiva
Cripta de Museu
Marès. Es proposa
fer-ho accessible
mitjançant rampa.

Reserva centre de
documentació i recerca
Espai de reserva de
documents amb il·luminació
regulable i accés restringit.

MUHBA
Recorregut
expositiu públic
MUHBA.

mante

niment

vestidor

vestidor

neteja

nou pas
instal·lacions

%

Recorregut obres d'art
Recorregut públic visitants
Recorregut treballadors interns
Recorregut emergència

Guingueta
Nova guingueta amb
servei de cafeteria,
magatzem i wc
exterior.

Exposició
temporal

amb llum natural
controlable.

Continuitat visual
transparència entre
exposicions i
grades per material
audiovisual

Vestíbul
reubicació del taullel
de recepció i control,
per connectar
visualment els dos
patis.

Nou nucli
Inclou escala
d'emergència, ascensor,
muntacàrregues i banys
públics.

Recepció, control i botiga
Espai de taulell de recepció
i possible botiga/vènding.

nou pas
instal·lacions
fins PB

nou pas
instal·lacions
possible ubicació del
RACK.

Recorregut obres d'art
Recorregut públic visitants
Recorregut treballadors interns
Recorregut emergència

Accés públic
visitant museu

Accés
personal
intern

seguretat

Office
Office d'ús intern amb
espais de preparació i
taula de menjador,
vinculat amb la part
del terrat alliberat de
maquinària.

Taller de restauració
Relació directa amb
muntacàrregues. Accés
restringit.
Inclou àrea bruta+neta,
laboratori,
zona humida i
d'emergències.

Acessibilitat
Sala de Dones
Nova obertura de l'ascensor
cap a un replà a la cota de
la Sala de de Dones, per
fer-la accessible.

Oficines
Per a 12 treballadors:
un espai privilegiat
entre els dos patis, i
amb connexió franca
amb la terrassa.
Sostre d'encavellades
vistes

Terrassa comú
Espai privilegiat d'ús de tots els
treballadors interns, vinculat amb les
oficines i l'espai de direcció.

Despatx de direcció
Espai ben il·luminat i
representatiu, amb connexió
amb la terrassa.
S'amplia la relació visual amb
les ofcines (estintolament).

Sortida instal·lacions
amb connexions fins
àrea de màquines.

Sala amb gran taula, amb
il·luminació i ventilació natural.
S'amplia la relació visual amb
les ofcines (estintolament).

Reunions

Maquinària coberta
Renovació de la maquinària en coberta,
protegides per pannells acústics i
embellidors.
Dues bombes de calor i dos
climatitzadors d’aire primari de
ventilació.

Coberta de vidre fotovoltàic
sobre estructura lleugera vista.

magatzem

Sala consulta
Consulta de documentació
per recerca, a prop de
muntacàrregues i sota la
visió de les oficines.

Galeria
Tancament vidriat de l'espai galeria per
connexió de Museu Marés i Saló del Tinell.
Espai contemplatiu amb visió sobre el pati.

Terrat ajardinat d'ús
intern: un espai de
vistes singulars i
generador de
biodevirsitat.

magatzem

Recorregut obres d'art
Recorregut públic visitants
Recorregut treballadors interns
Recorregut emergència

Concurs per a la reforma parcial del Museu Marès al districte de Ciutat Vella, Barcelona
mia mia.concursmares@gmail.com

Alçat carrer Tapineria E 1.350_ Més visibilitat del museu des de c.Tapineria, a través del tractament de les finestres i d’un nou ròtul.

Planta Soterrani E 1.350 Planta Baixa E 1.350 Planta Tercera E 1.350

Secció pel nucli E 1.350_El nou nucli comunica les dues parts d’ús intern de l’edifici, en planta soterrani i planta tercera.Visió seccionada dels dos patis_La guingueta, la intervenció en el pati medieval i en el vestíbul renoven la identitat del museu.

Planta Soterrani
Espai Expositiu..............................................256 m²
Nou Nucli.........................................................43 m²
(Escales, Banys, Ascensor, Muntacarregues)
Reserva Centre Documentació i Reserca......290 m²
Magatzem de col·leccions...............................42 m²
Sala Polivalent.................................................48 m²
Taller Manteniment..........................................11 m²
Vestuaris..........................................................20 m²
Netetga............................................................18 m²

Planta Primera 
Espai Expositiu..............................................592 m²
Sala Exposició Temporal...............................153 m²
Nou Nucli ........................................................43 m²
(Escales, Banys, Ascensor, Muntacarregues)
Espai Recepció i Botiga................................123 m²
Sala Informatica i Seguretat..............................8 m²

Planta Tercera
Espai Expositiu..............................................200 m²
Sala de consulta i Reserca.............................16 m²
Despatx Direcció.............................................29 m²
Oficines...........................................................98 m²
Taller de Restauració......................................47 m²
Sala de Reunions...........................................24 m²
Office..............................................................15 m²
Magatzem......................................................15 m²
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Hardware (funcionament edifici) Software (incorporació programa) Esquema de nucli (fases adaptació) Planta Coberta E: 1/750Planta Segona E: 1/750Planta Primera E: 1/750

Instal.lacions
Nuclis/Accés
Exposició
Polivalent
Reserva
Documentació
Manteniment
Vestuaris
Netetga

Instal.lacions
Nuclis/Accés
Exposició
Temporal

Seguretat

Recepció
Patis

Instal.lacions
Nuclis/Accés
Exposició
Recerca
Patis
Direcció
Oficines

Office

Restauració

Magatzem

Reunions

Instal.lacions
Nuclis/Accés
Exposició
Polivalent
Reserva
Documentació
Manteniment
Vestuaris
Netetga

Instal.lacions
Nuclis/Accés
Exposició
Temporal

Seguretat

Recepció
Patis

Instal.lacions
Nuclis/Accés
Exposició
Recerca
Patis
Direcció
Oficines

Office

Restauració

Magatzem

Reunions

Instal.lacions
Nuclis/Accés
Exposició
Polivalent
Reserva
Documentació
Manteniment
Vestuaris
Netetga

Instal.lacions
Nuclis/Accés
Exposició
Temporal

Seguretat

Recepció
Patis

Instal.lacions
Nuclis/Accés
Exposició
Recerca
Patis
Direcció
Oficines

Office

Restauració

Magatzem

Reunions
0 5 10 20 0 5 10 20 0 5 10 20

wc
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Una reordenació del
nucli existent permet
resoldre les
circulacions de cada
planta.

Fase 3 - final

Fase 1 actual

Fase 2 - intermitja
El nou nucli aprota més
versatilitat en planta i
incorpora els banys.
Es manté el pas
d'instal·lacions fins que
es renovin.

Un cop renovades les
instal·lacions, s'aprofita
el pas per un nou
ascensor.

Conjunt d’intervencions parcials organitzen les circulacions i usos, alhora que milloren la imatge de la institució.

S’ordenen la maquinària i les 
instal·lacions existents i s’afegeix-
en de noves vinculades a les 
energies renovables. Hi ha dues 
estratègies de captació d’energia: 
la col·locació de noves plaques 
solars en les pendents ben 
inclinades i un vidre fotovoltaic 
sobre el pati medieval.

La coberta també ofereix una 
zona de descans i contemplació 
ajardinda, per reduïr l’efecte illa 
de calor i oferir als treballadors 
una visió privilegiada del conjunt.

La posició del nou nucli i la col·lo-
cació estratègica del nou pas 
d’instal·lacions en un espai existent 
residual, no afecta a la configuració 
de la zona museística en plantes 
primera i segona.

A més, a l’incorporar aquest nucli 
banys a cada planta, permet eliminar 
els existents i guanyar superfície per 
exposició.

A la planta segona es tanca la galeria 
per convertir-la en interior per una 
futura possible connexió amb el 
MUHBA.


