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Diagnòstic, definició estratègica i proposta 

funcional del conjunt d'edificis i jardins del llegat 

Julio Muñoz Ramonet 

 

La casa Muñoz Ramonet ha estat estudiada en profunditat tant des del 

punt de vista arquitectònic i del seu entorn com de la decoració interior i 

la col·lecció d’art que s’hi va aplegar. La Fundació Julio Muñoz Ramonet, 

amb la col·laboració de l’Àrea de Patrimoni de l’Institut de Cultura de 

Barcelona, l’Àrea d’Urbanisme i Parcs i Jardins  ha promogut l’anàlisi del 

valor patrimonial del conjunt que conformen les dues edificacions, el seu 

contingut i el jardí. 

Aquests estudis, configuren la base imprescindible sobre la qual poder 

establir de forma raonada i consistent la proposta funcional.  

Sigui com sigui, el tractament que es doni al conjunt de la finca ha de 

procurar l’equilibri adequat entre conservació i ús. El plantejament s’ha 

de fer amb respecte pels valors patrimonials però també cal que sigui 

sostenible en el temps des de tots els punts de vista: econòmic, 

ambiental i social. De fet, la voluntat expressa de qui va fer el llegat era 

la de conservació i manteniment de les instal·lacions i la seva visita i 

aprofitament útil per al públic.  

A partir d’aquesta premissa, aquest document persegueix definir 

l’estratègia adequada per aconseguir l’objectiu de manera realista, tenint 

en compte les condicions i circumstàncies que es produeixen a l’actualitat 

però també intentant imaginar quin pot ser el context i les condicions en 

el futur. 

 

 

  

Advertiment: les imatges utilitzades en aquest treball no es poden utilitzar i han estat extretes 

de les xarxes sense l’autorització dels seus autors. 
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1. Anàlisi del punt de partida 
 

Arrel la sentència del 25 de juliol de 2013 l’Ajuntament de Barcelona 

recupera la finca composada pel jardí, dos edificis i el seu contingut així 

com la porteria. 

La finca està conformada per dues parcel·les contigües i sense separació 

(la 01 i 08) situada a l’illa de cases indicada en el parcel·lari amb el 

número 0531560 0001 / 0531560 0008. Està delimitada pels carrers: 

Muntaner, Marià Cubí, Aribau i Avenir. La parcel·la 01 fa 3.441 m², la 08 

fa 690 m² sumant un total de 4.131 m². 

Segons el PGM té una qualificació urbanística 8a (p) (element protegit) i 

gaudeix d’un nivell de protecció C (Bé amb elements d’interès). 

En el Catàleg de patrimoni arquitectònic de l’Ajuntament l’edifici del 

carrer Muntaner 280-292- Casa del Marqués d’Alella-juntament amb la 

porteria té l’identificador 2342 (parcel·la 01) i l’edifici del carrer Avenir, 

26-28 -Torre Inés Fabra- té l’identificador 2197 (parcel·la 08).  

L’immoble del carrer Avenir fou construït el 1917 i el de Muntaner el 

1918, mentre que la porteria es va construir el 1921, essent l’arquitecte 

de tots tres Enric Sagnier i Villavecchia.  

En relació aquests edificis cal destacar que han estat poc transformats i 

mantenen els seus valors originals. 

El catàleg del Patrimoni Arquitectònic de l’Ajuntament de Barcelona 

estableix a la fitxa corresponent que en cas d’intervenció s’ha de 

mantenir la volumetria i la tipologia edificatòria, conservar i/o restaurar 

les façanes amb recuperació de tots els elements originals (baranes, 

balcons, fusteria, portes) i, a l’interior, mantenir i restaurar els espais 

nobles i elements decoratius originals, així com mantenir el jardí que 

l’envolta. 
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El jardí històric té una extensió de 3.568 m2, va ser creat per l’arquitecte 

paisatgista Jean Claude Nicolas Forestier i va ser remodelat 

posteriorment (probablement entre 1956-57) per Joan Mirambell. En 

aquesta darrera intervenció s’hi van incorporar escultures de Josep 

Dunyach i Sala, Josep Cañas i Cañas i Vicenç Navarro Romero. 

Pel que fa la col·lecció d’art, l’inventari de presència dels objectes de 

l’interior determina que en els edificis hi ha 1364 elements mobles dels 

quals tenen valor patrimonial: 

- 65 pintures i escultures 

- 7 tapissos 

- 2 objectes d’art decoratiu 

A banda d’aquests objectes, dos dels quadres més importants de la 

col·lecció es troben en dipòsit judicial al Museu Nacional d’Art de 
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Catalunya des del 29 de juny de 2017: l’Anunciació de El Greco i 

l’Aparició de la mare de Déu del Pilar, de Goya. 

Bona part dels objectes que figuren a l’inventari del llegat no són a la 

casa i manquen 389 pintures, dibuixos i escultures de gran valor artístic 

que pertanyien en bona part a la col·lecció Bosch i Catarineu. 

Tot seguit, analitzem aquest llegat de manera més detallada tot fent un 

resum del resultat dels estudis i valoracions fets entorn el llegat de 

Muñoz Ramonet fins la data actual. 

1.1.  Anàlisi del llegat i valoració patrimonial 

L’informe de Valoració patrimonial del llegat de Julio Muñoz Ramonet, 

elaborat per Núria Rivero, Cap de Projectes de la Direcció de Patrimoni de 

l’ICUB1 defensa una mirada global del llegat, valorant totes les seves 

dimensions: artística, històrica, social i cultural. Així, destaca que la finca 

és l’exemple d’una tipologia desapareguda però que va ser característica 

d’aquest espai urbà a principis del segle XX.  

D’altra banda, s’efectua una anàlisi del seu valor arquitectònic, com un 

exemple de l’ampli repertori de Sagnier, exemple de l’eclecticisme de 

l’època i que conserva el conjunt de les arts aplicades de la seva 

decoració, un fet força excepcional.  

Igualment es valora la significació de la posterior reforma decorativa 

realitzada per Julio Muñoz Ramonet, com una escenografia del seu poder, 

mostra d’un habitatge d’un dels personatges que formaven part de l’elit 

de la ciutat. També es remarca l’excepcionalitat de la conservació quasi 

intacta de l’àrea de servei al soterrani de la casa principal.  

1.2.  La finca i el patrimoni edificat 

La finca està formada per dues parcel·les que contenen tres edificis 

dissenyats per Enric Sagnier Villavecchia (1858-1931) encarregats pel 

marquès d’Alella, Ferran Fabra i Puig.   

El projecte de la torre del carrer Avenir és de 1917, el de la casa del 

marquès és del 1918 i la porteria de 1921. 

 
1 Núria Rivero: “Valoració patrimonial del llegat de Julio Muñoz Ramonet”, Ajuntament de 

Barcelona, novembre 2017. 
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En aquest moment i des de les darreres dècades del segle XIX molts 

membres de l’alta societat barcelonina traslladen la seva residència a la 

zona alta de la ciutat. El creixement es produeix amb la inauguració del 

tren de Sarrià el 1863. Enric Sagnier era l’arquitecte predilecte de les 

classes benestants barcelonines. 

El 1945, un any després de la mort de Ferran Fabra i Puig, II marquès 

d’Alella, els germans Julio i Álvaro Muñoz Ramonet van adquirir a les 

quatre netes hereves del patrimoni del marquès els dos immobles i la 

porteria. La casa del marquès va ser habitada per Muñoz Ramonet i la 

torre per la seva mare Florinda Ramonet Sindreu (1886-1962). L’any 

1948, Julio Muñoz va comprar la part corresponent de la casa principal al 

seu germà i esdevé l´únic propietari. 

Els trets més significatius d’aquests edificis han estat recollits en l’estudi 

realitzat per l’empresa Veclus-Gestió i documentació del patrimoni 

arquitectònic i arqueològic elaborat el setembre de 2015. Aquest estudi 

aplega dades documentals i materials que permeten una valoració 

històrico-arquitectònica de la finca2.  

El treball es va centrar en l’anàlisi dels diferents espais dels tres edificis, 

la seva estructura, les seves solucions constructives i la valoració dels 

seus materials i acabats. D’una banda, descriu l’estat i aparença actuals 

dels edificis i de l’altra recull i analitza la informació històrica recopilada. 

També hi ha referències a l’edifici en l’article de Mónica Piera dedicat al 

mobiliari3. De tot aquest material s’extreu el següent: 

La casa del marquès d’Alella 

Les façanes de la casa del Marquès d’Alella estan inspirades en la tradició 

renaixentista castellana. La casa es degué ocupar pel marquès el 1922. 

Al llarg del temps l’edifici ha estat poc intervingut.  

 
2Veclus: “Valoració patrimonial de la casa del Marquèsd’Alella-Muñoz Ramonet”, 

2015.  

3 PIERA MIQUEL, M., Antonio Herráiz, mueblista de la vivienda de Julio Muñoz 

Ramonet en Barcelona. Res Mobilis. Revista internacional de investigación en 

mobiliario y objetos decorativos. (2015) Vol 5, nº. 5, 2016 pàg 155-174 
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- Després de comprar l’edifici el 1945 Muñoz encarrega treballs 

de remodelació de l’interior i les estances del servei passen de 

la segona planta al soterrani.  

- El 1950 l’arquitecte Josep Maria Barenys realitzà l’ampliació de 

la primera planta amb la construcció d’un saló damunt el porxo 

d’entrada.  

- A finals de la dècada de 1960 o inicis de 1970 es van reformar 

tots els banys de la casa. 

La planta baixa acull les estances de representació de valor patrimonial i 

històric. La major part de paviments són originals de l’època de Sagnier 

conservats sota grans catifes: lloses de marbre blanc i gris, parquets de 

marqueteria i a la francesa.  

La planta primera té les estances del senyor, les estances de la senyora, 

les estances infantils i les estances del dia a dia. L’àtic o planta segona, 

acull la biblioteca-billar i la sala de cinema així com diverses estances que 

han perdut el seu valor a causa de les darreres obres realitzades. El 

soterrani està destinat al servei: cuina, cambra frigorífica, bodega i 

habitacions del servei. 

La Torre Inés Fabra 

Les façanes de la casa estan inspirades en la tradició burgesa francesa i 

és d’estil neorenaixentista. Els acabats interiors van ser transformats el 

1945 quan s’hi instal·la la mare de Muñoz. No obstant això, es mantenen 

els paviments originals de Sagnier a base de lloses de marbre gris i de 

parquets de marqueteria i d’espina de peix així com les motllures 

d’escaiola que ornen els murs.  

Pel que fa a les funcions de les estances han estat molt transformades. 

Els salons i menjadors i dormitoris van ser convertits en despatxos i sales 

de reunions per les filles de Muñoz tot i que respectant els acabats 

interiors. En canvi l’àtic ha estat recentment redistribuït i s’hi han fet 

acabats nous. 

La porteria 

Es tracta d’un cos edificat a imatge de la casa del Marqués que forma 

part indissociable de la mateixa. Manté la distribució original de Sagnier i 

els paviments originals. 
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Els edificis estan decorats amb un conjunt d’elements de les arts 

aplicades: portes d’entrada de fusta noble amb reixes de ferro forjat amb 

volutes i “ales” de l’escut d’Alella i fanals originals.  

En relació a aquests immobles es va dur a terme una auditoria tècnica 

sobre el Palau i la Torre del Marqués d’Alella4, elaborada per HT + 

arquitectes amb la finalitat d’obtenir una declaració quantitativa sobre la 

condició tècnica dels edificis i destacar els riscos de l’obra dels edificis i 

dels seus equipaments tècnics, tenint una especial atenció als costos de 

manteniment i al cicle de vida. Les principals conclusions són la 

necessitat de construir un nou nucli de comunicacions verticals i l’estudi 

de costos per habilitar l’edifici com espai de pública concurrència. 

 

  

 
4Auditoria tècnica sobre el Palau i la Torre del Marqués d’Alella, realitzat per HT + C 

arquitectes. 
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1.3.  La decoració interior  

La reforma completa de la decoració interior del palauet del carrer 

Muntaner i la torre del carrer Avenir va ser realitzada per la casa Herráiz i 

respon als models de les residències de l’alta burgesia i l’aristocràcia.  

L’article de Mónica Piera Miquel analitza el treball del moblista Antonio 

Herráiz a l’habitatge de Julio Muñoz Ramonet 5 considerant que es tracta 

d’un testimoni excepcional d’interior de l’alta burgesia barcelonina de 

l’època on preval el concepte de decoració integral. 

Piera destaca a tall de conclusió final el bon estat de conservació i com 

gràcies a això “nos permite descubrir los recursos utilizados por la más 

renombrada empresa de decoración de la España del segundo cuarto de 

siglo XX y descubrir la gran calidad de una producción que tiene como 

punto de mira los mejores interiores y muebles de los siglos XVIII y XIX 

europeo”.  

Els interiors estan concebuts en conjunt i responen a un projecte interior 

dels dos edificis. L’encàrrec a la casa Herráiz és plena de connotacions 

atès que aquest era el decorador preferit de l’aristocràcia espanyola i 

d’aquí va passar a fer treballs per a la Casa Real (cases de la Infanta 

Maria Teresa, Infant Don Carlos, panteó de Ma Teresa de Borbón, Palacio 

Real de Madrid, San Sebastián i la Magdalena) a més d’hotels, ministeris, 

etc. 

El seu èxit es fonamenta en la gran qualitat del mobiliari i la manera de 

combinar els estils. Destaca sobre altres empreses l’alt nivell de la 

metal·listeria en particular la qualitat dels seus bronzes. 

Pel que fa els interiors de la casa de Julio Muñoz Ramonet es destaca el 

següent: 

- Representen un conjunt homogeni de decoració d’estil clàssic de 

qualitat, remarcant l’interès de la planta baixa de la casa del 

carrer Muntaner, així com el distribuïdor i el despatx de la 

planta principal del carrer Avenir. 

 
5 PIERA MIQUEL, M., Antonio Herráiz, mueblista de la vivienda de Julio Muñoz Ramonet en 

Barcelona. Res Mobilis. Revista internacional de investigación en mobiliario y objetos decorativos. 

(2015) Vol 5, nº. 5, 2016 pàg 155-174 
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- Són un testimoni excepcional d’interior de l’alta burgesia 

barcelonina on preval el concepte de decoració integral: catifes, 

tapissos antics, pintures i boiseries, teixits, cortines i seients, 

motllures i aranyes en el sostre, làmpades de taula, mobles, 

gerros de porcellana i bronzes. Tot ple d’escuts i inicials amb 

referència a Muñoz i la seva esposa Carmen Villalonga. 

- A cadascuna de les sales es recull una estètica determinada 

recorrent als estils clàssics, anglesos i principalment francesos 

segons convencions que venien del segle XIX. L’elecció seguia 

un codi vigent entre les classes conservadores fins mitjans 

segle XX.  

- Un grup de mobles són peces de referència en la producció 

espanyola de l’època. 

L’informe d’Avaluació de les necessitats d’intervenció del patrimoni 

moble, redactat per Jens Kauth i Eva González Sales el juliol de 20176. 

estableix i quantifica, amb fitxes individuals de tots els béns, les 

necessitats bàsiques d'intervenció i de conservació-restauració, del 

patrimoni històric moble de rellevància artística i/o amb valor patrimonial 

amb destí a la seva museïtzació.  

 

  

 
6Jens Kauth i Eva González Sales: “Avaluació de les necessitats d’intervenció del 

patrimoni moble- Auditoria de l’estat e conservació dels béns històrics presents a la planta 

baixa i galeria del primer pis del Palau del Marqués d’Alella”, 2017 (Artcare SL). 
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1.4.  La col·lecció 

La valoració artística i patrimonial de la col·lecció que recull l’informe de 

Núria Rivero esmentat anteriorment, assenyala la seva significació per 

tractar-se d’ un programa de representació i prestigi social, que es 

diferencia dels principis habituals del col·leccionisme. D’altra banda es 

tracta d’una col·lecció desconeguda, només a l’abast dels convidats.  

La col·lecció està constituïda per tres grans conjunts: 

- La incorporació d’una part molt important de la col·lecció de Ròmul 

Bosc Catarineu, la més important i significativa. 

- Adquisicions pròpies d’obres d’interès. 

- Conjunt d’obres de pintors figuratius contemporanis de Julio Muñoz 

Ramonet, format en termes més de quantitat que de qualitat, sense 

cap assessorament d’experts. 

La col·lecció d’art Julio Muñoz Ramonet la va aconseguir quan va adquirir  

La Unión Industrial Algodonera. Un dels fundadors d’aquesta empresa, 

Ròmul Bosch i Catarineu, va aportar el 1934 la seva col·lecció de pintura, 

una de les més importants del país, com a garantia d’un préstec de 4 

milions de pessetes que l’ICAF (Institut Contra l’Atur Forçós, de la 

Generalitat de Catalunya) havia concedit al grup empresarial, la Unión 

Industrial, i que es va comprometre a pagar en deu anys. En aquest 

moment la col·lecció va quedar en dipòsit en diferents museus de 

Barcelona (el Museu d’Art de Catalunya -antecedent delMNAC, el Museu 

d’Arqueologia i el Museu d’Arts Decoratives). Julio Muñoz Ramonet va 

pagar el crèdit mitjançant la venda o donació de la propietat de part de 

les obres dipositades i passà a posseir una col·lecció de grans pintors: 

Velázquez, Ribera, Berruguete, Goya, Murillo, Viladomat, Zurbaran, 

Sorolla, Casas, Urgell, El Greco, Grünewald, Rembrandt, Tiépolo, Tiziano, 

Delacroix o Renoir, entre molts d’altres. Totes aquestes obres es podien 

veure a casa seva. 

L’imperi econòmic que van crear els germans Muñoz Ramonet estava 

format per establiments com l’Hotel Ritz, el Palau Robert, els magatzems 

El Siglo i El Águila; per empreses com la Compañía Internacional de 

Seguros (CIS), Comar Sociedad Anónima o la Compañía Internacional del 

Corcho. La seva trajectòria es va veure beneficiada pel règim franquista i 

pel seu casament amb Carmen Villalonga de Jáudenes, filla d’Ignacio 

Vilallonga, president del Banco de Valencia y del Banco Central. Però a 
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mitjans dels anys 80 i després de la separació de la seva esposa, Julio 

Muñoz va ser acusat d’estafa i falsedat documental arrel la crisi de la 

Compañía Internacional de Seguros i la fallida dels magatzems El Siglo. 

El 1986 va fugir a Suïssa on va viure fins la seva mort el 9 de maig de 

1991.  

En el seu testament, Julio Muñoz llega els palaus dels carrers Muntaner i 

Avenir, i tot el seu contingut, a la ciutat de Barcelona, però l’Ajuntament 

no en té notícia fins 1994 quan Bernd Walter, col·laborador de Muñoz, 

envia una carta a l’alcalde de Barcelona Pasqual Maragall i una còpia de 

la mateixa l’any 1995 al diari El País. Això desencadena que el 1995 

l’Ajuntament creï la Fundació Julio Muñoz Ramonet. 

Atès que els detalls de la col·lecció d’art no s’incloïen en el testament 

això ha donat peu a 20 anys de litigis entre les hereves i l’Ajuntament per 

la col·lecció d’art. 

La col·lecció es coneix que estava formada per escultures, tapissos, 

gerros, 1300 miniatures i 700 quadres. Els que estaven a la casa 

corresponen als segles XIX i XX d’autors com Jordi Curos (100 obres), 

Jordi Rollàn (22), Arcadi Orpí (84), Michelle Broeders (14), Joan Josep 

Garí. 

No es van trobar a la casa les obres de pintors com ara: Fortuny (26), 

Goya (18), El Greco (12), Anglada Camarasa (7), Martí Alsina (7), Sorolla 

(7), Madrazo, Winterhalter (3), Zurbarán (3), Mengs, Monet, Pantoja de 

la Cruz (2),Rafael (2),Boticelli, Berreuguete, Carreño de Miranda, Corot, 

Delacroix, Giordano, Grünewald,  Meléndez, Renoir, Ribalta, 

Tiépolo,Tiziano, Vayreda, Velázquez, Veronese, Zuloaga.  

Faltaven 853 obres: 672 objectes artístics, 67 pintures i dibuixos, 260 

miniatures,20 escultures d’ivori, 17 vidres arqueològics i 8 escultures 

policromades. 
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1.5.  El jardí 

El jardí de la finca del II marquès d’Alella va ser dissenyat originàriament 

per Jean Claude Nicolas Forestier tot i que avui en resten només unes 

poques traces que es redueixen a determinats exemplars d’arbres i 

murets de pedra. 

Entre 1956-1957, Julio Muñoz Ramonet va encarregar la remodelació del 

jardí a Joan Mirambell. En aquest moment s’hi construeix una bassa. 
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2. Proposta de definició de l’equipament 
 

El primer element de la definició que cal tenir en compte és la 

diferenciació entre l’organisme administratiu Fundació Julio Muñoz 

Ramonet i l’equipament de les cases del Marquès d’Alella. 

En el primer cas, es tracta d’un organisme creat per a la gestió del llegat, 

i és per tant un organisme de tipus instrumental que s’ha de regir per 

una gestió eficaç i eficient dels recursos i per la fidelitat als principis 

fundacionals, actuant amb la màxima transparència. 

Les cases, però, es van dibuixant com un equipament multidisciplinari i 

de nova generació que acull un programa molt divers, dirigit a diferents 

tipus de destinataris i que, tot i respondre als principis del llegat, en fa 

una amplia interpretació i s’emmarca en els programes de cultura, art i 

ciència que s’estan impulsant a la ciutat en els darrers anys. 

 

2.1. Definició 

La present proposta fa una aposta perquè, a nivell conceptual, 

l'equipament treballi en un triangle, els vèrtexs del qual és defineixen 

per:  

 

 

 

 

 

 

 

Art i cultura, que permet aprofundir diferents vessants: l’art i la cultura 

en general, com a base del llegat, com a funció de la Fundació i com a 

mecanisme de comunicació. Ambdues són temàtiques intrínseques i molt 

art  i cultura 

Ciutat i cultura art  i ciència 
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associades a l’immoble. En el centre s’exhibeix i s’interpreta una part 

d’una bona col·lecció de pintura de manera rotativa, però també esdevé 

un espai de coneixement, recerca, creació i reflexió al seu entorn.  

Ciutat i cultura, com un concepte ampli, és el marc contextualitzador 

que permet l’obertura de l’equipament a la ciutadania i a la participació, 

com un centre de proximitat i que es posiciona en les inquietuds i els 

reptes de la ciutat contemporània. 

Art i ciència, com una manera de superar la vella distinció entre cultura 

humanista i artística i cultura científica, la cada vegada més estreta 

relació entre creació artística contemporània i recerca científica tindran 

un espai important a la casa Muñoz Ramonet.   

En definitiva, la casa Muñoz Ramonet serà doncs la seu d’un centre 

dinàmic que treballarà en diverses escales al voltant de la ciutat 

contemporània en les seves dimensions cultural, artística i científica. 

Part del centre es concep com un espai museïtzat que exhibeix part de la 

col·lecció d’art que interactua amb l’immoble, ja que simbolitza i 

exemplifica conceptes com la representació social i les formes de vida de 

la burgesia a la Barcelona de postguerra. Aquest entorn es fusiona amb 

un espai de recerca, de reflexió, de debat, de difusió, alhora que en un 

espai en el que es treballarà amb programes artístics, programes de 

memòria, programes d'història, d’art i ciència i amb residència per a 

creadors. 

És un centre que adopta algunes de les funcions de models 

d’equipaments existents i coneguts com un museu i centre 

d’interpretació, com un centre cultural que genera activitats molt 

diverses, o com un centre de creació contemporània. En realitat, però, no 

és cap d’aquestes tipologies, sinó que es concep com un equipament mixt 

de nova generació.  

L’equipament es posicionarà a tres escales diferents: 

- En l’escala del barri, esdevenint un espai integrat, obert i d’ús quotidià 

pels residents. 
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- En l’escala de la ciutat, erigint-se en un equipament singular i 

polièdric, tant a nivell patrimonial, com conceptual i de programació 

d’activitats. 

- En l’escala internacional, com un centre de referència en el que es 

fusiona el valor patrimonial amb la interpretació del seu significat per 

esdevenir un centre actiu que posa en relació el col·leccionisme del 

segle XX amb la creació artística i científica del segle XXI. 
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2.2. Posicionament estratègic 

 

Missió 

La missió del centre és posar en valor i transmetre una diversitat de 

perspectives sobre el llegat de Julio Muñoz i Ramonet, així com generar 

coneixement i debat crític sobre l’art, la cultura, i ciència, esdevenint un 

espai obert a la ciutadania, integrat en la dinàmica del barri de Sant 

Gervasdi-Galvany i de la ciutat i generador d’activitats culturals i de 

lleure. 

El centre té vocació d’esdevenir un espai de referència en la reflexió, 

l’acció i el debat entorn als temes proposats i d’erigir-se en un espai 

d’influència en els àmbits de l’art, la cultura i la ciència. 

 

Visió 

Un centre que és punt de referència en l’entorn i que juga un paper 

important en la xarxa d’espais dedicats a la reflexió i a la difusió de l’art, 

la cultura i la ciència als segles XX i XXI. 

 

Un centre obert a la col·laboració amb altres institucions similars i que 

desenvolupa una tasca de recerca i de difusió sobre l’art  i els nous 

paradigmes del coneixement. 

 

Valors 

Transparència 

Una institució que mostra i explica la seva activitat, amb accés lliure a la 

informació sobre els resultats dels seus objectius i dels seus recursos 

econòmics. 

Creació i transmissió de coneixement 

Una institució que genera coneixement i que disposa dels canals per 

garantir la seva transmissió a la societat. 

Pensament crític 
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Un institució que promou el debat i la reflexió des de la diversitat de 

pensament. 

Rigor i qualitat 

Una institució que vetlla pel rigor i la qualitat de tots els seus serveis i 

activitats, amb mecanismes d’avaluació i millora continuada. 

Sostenibilitat i eficiència 

Un centre que incorpora criteris de sostenibilitat ambiental i econòmica i 

d’eficiència en les decisions estratègiques però també en el funcionament 

quotidià del centre. 

Proximitat 

Una institució compromesa, oberta i propera amb la realitat social del 

barri i de la ciutat. 

Igualtat 

Una institució que es posiciona en la igualtat de gènere i que opta per la 

cohesió social com a marc de relacions. 

Accessibilitat 

Una entitat oberta a un públic ampli i divers,i que garanteix l’accés físic, 

social, sensorial i intel·lectual en les seves propostes. 
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2.3. Objectius 

 

A partir de la definició i el posicionament estratègic de l’equipament que 

es proposa, es fixen els següents objectius: 

- Conservar i interpretar el significat del llegat patrimonial (arquitectura 

i col·lecció d’art) de Julio Muñoz Ramonet. 

- Organitzar una programació d’activitats culturals dirigides a un públic 

ampli.  

- Oferir un ventall d’activitats de lleure dirigides al barri de Sant 

Gervasi-Galvany, associades al jardí. 

- Construir i difondre un relat sobre el col·leccionisme artístic al segle 

XX. 

- Contribuir a l’estudi de les connexions entre ciutat, cultura, art i 

burgesia al segle XX a Catalunya. 

- Facilitar la reflexió sobre art i ciència al segle XXI. 

- Gestionar amb la màxima eficàcia i eficiència la Fundació Julio Muñoz 

Ramonet i el seu llegat. 
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2.4. Àmbits temàtics d’actuació 

 

La Fundació Muñoz Ramonet treballarà en un seguit d’àmbits temàtics: 

 

 

- Art, cultura i ciutat  

Es treballarà en l’eix conformat per l’activitat artística i cultural en el 

marc urbà. La ciutat com a escenari, però també com a tema, com a 

construcció social en la que conflueix una relació determinada entre 

artista i col·leccionista, creador i mecenes.   

 

- Les formes de vida burgesa a Barcelona del segle XX (del Marquès 

d’Alella a Muñoz Ramonet) 

La posició de la burgesia durant el segle XX, especialment a la 

postguerra i la seva connexió amb el poder polític, esdevenint 

representants de l’elit social i econòmica, amb formes de vida 

ostentoses. L’arquitecte Enric Sagnier i l’arquitectura de les cases 

burgeses. 

 

- Col·leccionisme, mecenatge, cultura i burgesia (Bosch i Catarineu i 

Muñoz Ramonet)  

La burgesia estimuladora de la creació artística i de la preservació del 

patrimoni. Les finalitats del col·leccionisme i del mecenatge com a 

manifestació de prestigi social. 

 

- Art i ciència, els nous paradigmes 

Les estretes relacions entre la creació artística i la creació científica 

tindran un paper important en el centre, amb la voluntat d’esdevenir 

un centre de referència sobre el tema. 
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3. Les funcions 
 

La Casa Muñoz Ramonet serà un centre que reunirà quatre funcions 

bàsiques: 

 

3.1. La difusió d'un patrimoni cultural vinculat a la casa i al llegat 

 

 

La finca, que conserva quasi intacte el seu aspecte original, esdevé una 

oportunitat per a la difusió i la interpretació d’un llegat artístic, històric, 

social i cultural molt interessant. La seva conservació és un exemple 

excepcional de l’urbanisme de principi del segle XX d’aquesta zona de la 

ciutat, però també és rellevant el valor arquitectònic i decoratiu eclèctic 

projectat pel reconegut Enric Sagnier que va realitzar nombrosos 

encàrrecs per a la burgesia barcelonina, però també va projectar 

edificacions públiques com ara el Palau de Justícia de Barcelona o la Seu 

central de la Caixa de Pensions de Barcelona. 

 

Alçat de la casa firmat per Enric Sagnier, 1918 (AMCB/Fo/337-1918) 
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La casa també inclou les reformes posteriors realitzades per Julio Muñoz 

Ramonet per convertir-la en la seva residència. Tot plegat és una 

escenografia del seu poder i de la inquietud d’obtenir prestigi social, 

alhora que un exemple d’un habitatge de la burgesia de l’època. Les 

seves diferents estances i parts de la casa permeten interpretar els 

diferents nivells socials en l’organització domèstica –l’àrea de servei al 

soterrani, els espais de representació social o les estances privades. 

 

La finca també conserva el patrimoni del jardí, dissenyat pel reconegut 

arquitecte paisatgista Jean-Claude Nicolas Forestier, que va treballar en 

diferents projectes a Barcelona, com ara en el disseny de bona part dels 

jardins de la muntanya de Montjuic o del jardí situat al Parc de la 

Ciutadella. També va ser l’introductor del concepte del jardí mediterrani a 

la ciutat de Barcelona. L’adquisició del palau per Julio Muñoz Ramonet 

també va comportar la remodelació dels jardins per part Joan Mirambell i 

Ferran, un dissenyador de jardins que va treballar per molts clients 

Plànol del jardí dissenyat per Forestier i publicat 
a Jardins: carnet de plans et de dessins, par J. 

C. N. Forestier, Paris, 1920. 



Nova definició estratègica i proposta funcional  
del conjunt d'edificis i jardins del llegat Julio Muñoz Ramonet 

 

25 

Versió final del document aprovada en sessió de Patronat de data 16.03.2021 

particulars però també en el disseny, entre d’altres, del jardí de l’hotel 

Cap Sa Sal, del Casino de Peralada o del Mar i Mutra. 

 

D’altra banda, la col·lecció d’art presenta diferents lectures, totes elles 

interessants: 

- El valor patrimonial de les obres d’art, de bona part de la significativa 

i documentada col·lecció de Ròmul Bosch Catarineu, a més 

d’adquisicions per compra de Julio Muñoz Ramonet, de qualitat 

desigual però amb obres d’interès, com ara les de Josep Viladomat o 

obres de pintors figuratius contemporanis a l’empresari, com les de 

Jordi Curós, entre d’altres. 

 

  

Palau del Marquèsd’Alella, col·leccióBrangulí (ANC) 
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- La significació de la col·lecció amb una intencionalitat de representació 

i de prestigi social del seu propietari, que s’allunya dels interessos 

habituals del col·leccionisme, però que va més enllà de les mateixes 

obres, ja que la seva distribució en els estances de la casa, juntament 

amb el programa decoratiu (mobiliari, arts decoratives,...), formen un 

conjunt que reforça el seu rol de representació social. 

 

- Justament pel rol de representació social, tant la col·lecció d’art com 

la mateixa casa és un patrimoni desconegut per la ciutadania; eren 

espais privats només visibles per als convidats. Aquesta circumstància 

li atorga una importància rellevant per l’oportunitat de mostrar per 

primera vegada un patrimoni fins ara restringit. 

 

 

Retaule de Gonçal Peris de la col·lecció  

de Ròmul Bosch Catarineu 
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3.2. Un espai que organitza activitats culturals i artístiques 

L’equipament desenvoluparà una programació diversa basada en els 

eixos temàtics que s’han expressat: la cultura, l’art, la ciutat, el patrimoni 

i la ciència.  

Les característiques i el dimensionat de les estances de l’immoble, a més 

a més, permet perfectament la combinació d’una museïtzació d’algunes 

de les estances basada en elements que es puguin retirar o escamotejar, 

amb la celebració d’activitats diverses.  

Cal considerar que, a més a més de les estances fonamentalment de la 

planta baixa i planta primera de l’immoble, també es disposa de l’ampli 

jardí, un espai que ja actualment s’utilitza per a la celebració d’activitats 

culturals i lúdiques. En l’apartat 4.1. d’aquest document es desenvolupa 

el contingut d’aquest apartat. 

3.3. Un centre generador d’activitats de proximitat 

La Fundació Julio Muñoz Ramonet programarà activitats culturals i 

artístiques molt diverses, adreçades a públics molt amplis i, també, amb 

la voluntat d’arribar al públic més proper.  

 

Actualment els jardins ja són d’accés i de gaudi per a la ciutadania. A 

més, s’elaborarà un programa específic per a la celebració d’activitats 

culturals i de lleure on el jardí hi tindrà un gran protagonisme. 

3.4. Un espai per reflexió i la creació artística i científica amb 
residència  

Una de les funcions de l’equipament és crear un espai de reflexió i de 

creació, així com de generació de coneixement relacionat amb l’art i la 

ciència. La torre serà l’espai dedicat a aquesta funció, les seves estances 

han estat reformades en diverses ocasions i es poden disposar d’espais 

adequats per al desenvolupament d’aquesta funció. 

3.5. Conclusions 

En resum, es tracta d’un equipament complex i polièdric, una 

escenografia amb valor patrimonial –béns immobles i mobles- i amb una 

significació històrica molt singular, associada a una manera d’exercir el 

poder, que ens condueix cap un espai de reflexió contemporània sobre 

l’art, la ciutat, la cultura i la creació científica.  
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Un centre que respira passat però que es projecta cap el futur, 

mitjançant l’estímul del debat i l’estudi, la llibertat de creació i en la 

transformació d’allò que era opac en transparent i d’allò que era elitista 

en participatiu i de proximitat.  

 

La casa doncs, no és un museu en el sentit estricte –tot i que una de les 

seves funcions és conservar i difondre una col·lecció– ni tampoc és una 

casa-museu –dedicades a la vida i obra d’una personalitat vinculada amb 

l’immoble o la posada en valor d’un patrimoni arquitectònic–, sinó que la 

seva història i el seu valor patrimonial és el fonament per esdevenir un 

equipament mixt, el qual desenvolupa algunes funcions de centre 

patrimonial però alhora actua com un centre de creació artística, com un 

centre d’estudis i com un centre cultural de proximitat. 
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4. Plans i programes  
 

El centre treballarà a partir d’una planificació basada en plans i 

programes per tal d’assolir els objectius proposats. 

Els plans es basaran en les diferents línies estratègiques fixades, i 

acolliran programes de duració anual o plurianual que ordenaran el 

conjunt de l’activitat i que hauran de ser aprovats pel Patronat de la 

Fundació. 

En quant als plans, destaquem: 

- Pla de conservació i posada en valor de la col·lecció patrimonial 

- Pla de difusió de la memòria històrica lligada a Julio Muñoz Ramonet i la 

seva època 

- Pla d’activitats culturals de difusió i participació 

- Pla de creació artística i recerca científica 

Com s’ha dit, els programes articularan els diferents projectes que 

s’impulsin des del centre i que hauran de ser generats pels serveis 

tècnics en el seu moment. 

En tot cas, de manera provisional, podem citar: programa d’exposicions, 

programa de residències d’artistes i científics, programa de conservació, 

programes de temporada a la Casa principal i als jardins...  
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5. Pla d'usos  
 

L’establiment de les funcions que ha de desenvolupar l’equipament, així 

com els plans i els programes  d’activitats, contribueix a definir la 

tipologia dels serveis que ha de disposar, així com les característiques i 

l’ús de cada espai, analitzant les circulacions o modalitats (usos públics, 

usos restringits), de manera integral i coherent amb l’arquitectura i el seu 

valor patrimonial. 

 

Per tal de complir amb la legislació i la normativa, tal com estableix 

l'estudi previ d'arquitectura, es proposa projectar un nucli de 

comunicacions verticals a la part nord de la finca, de manera que 

connecti amb els vestíbuls existents ara a cada planta. 

 

5.1. Planta baixa 

 

És la planta d’accés públic on se situa l’espai de recepció i acollida, a més 

dels espais originals museïtzats i espais museïtzats aptes per a la 

celebració d’actes. 
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Recepció i àrea de circulació i distribució 

La recepció o espai d'acollida és un àrea especialment important en 

qualsevol equipament d'aquestes característiques, doncs és el primer 

contacte del visitant amb el centre. Ha d'assegurar la circulació de grups 

nombrosos i la confortabilitat com a zona d'espera o de trànsit. En el seu 

disseny predominarà la claredat en la percepció de l'espai i el 

pragmatisme de tot el mobiliari, especialment dissenyat per complir una 

sèrie de funcions:  

- Rebre i donar la benvinguda al visitant. 

- Informar del contingut, els objectius i els serveis del centre i dels 

elements de la xarxa.   

- Organitzar la visita. 

- Venda d'entrades. 

Aquest espai també disposarà d’un espai en el que es puguin adquirir 

productes relacionats amb l’equipament, així com llibres. Precisarà 

mobiliari específic: mòduls expositius, equipament informàtic de gestió de 

venda,..  així com un magatzem d'estocs. Seria fonamental dissenyar un 

sistema d'aparador molt versàtil que actuï de reclam comercial i que 

serveixi per presentar novetats i exposicions creatives dels productes en 

venda. 

Caldrà cercar espai per a lavabos en la planta baixa. 

Requisits 

- Ha de ser un espai ordenat i que ofereixi una percepció clara. 

 

- Mobiliari funcional. 

 

- Instal·lacions adequades per acollir els equipaments tècnics i 

informàtics necessaris (monitors, gestió d’entrades i de compra 

venda,...). 
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Haurà de disposar de: 

- Mostrador de recepció, amb accessibilitat per cadires de rodes.  

- Sistemes d'informació àgils (monitors per a informació d'activitats, 

preus, modalitats de visita, exposicions, activitats del dia,…poden 

situar-se elevades o en el panell posterior dels mostradors. 

 

- Directori de l’equipament amb indicació de tots els serveis de 

l’equipament. 

- Senyalització direccional. 

- Mobiliari de descans o d'espera lliure, amb seients o bancs, 

especialment a la zona del vestíbul o recepció. 

- Mobiliari d’exposició d’articles de la botiga. 

- Espais o armaris amplis d'emmagatzematge de l'estoc de material 

de difusió (fullets, materials d'informació,…). 

- Dispensadors per a tríptics o expositors per a informació 

promocional dels serveis. 

 

- Punt de seguretat, amb pantalles de control del circuit tancat amb 

càmeres de seguretat dels diferents espais. 

 

- Suports  gràfics que expliquin les característiques, el simbolisme i 

les funcions de cadascuna de les estances. 

 

- Mobiliari i equipament per a activitats: cadires, taules, tarimes, 

sistemes de so i llum, sistemes de gravació d’actes per streaming i 

per projectar en sales annexes... Tanmateix cal pensar en espais 

de magatzematge per aquests elements.  

Intervencions proposades 

A tall d’exemple indiquem alguns dels treballs previs a realitzar: 

- Disseny  d’interiorisme detallat i específic d’aquest espai 

- Disseny de tot el mobiliari i equipaments.  

- Disseny d’il·luminació. 
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Museïtzació dels espais originals 

La resta dels espais de la planta baixa es dedicaran a espais d’exposició i 

d’activitats. Seran espais versàtils que permetran la simultaneïtat de 

funcions. La seva versatilitat serà el denominador comú de les 

intervencions que es projectin. Seran espais en els que qualsevol 

intervenció haurà de ser reversible, fàcilment canviant i que no 

distorsioni l’aspecte dels espais originals. 

A alguns espais de la planta baixa es destinaran a exposicions temporals i 

per l’exposició d’un nombre determinat d’obres d’art de la col·lecció que 

s’aniran renovant periòdicament. 

Una de les funcions bàsiques i ineludible serà l’exposició de la part més 

important de la col·lecció d’art, per això caldrà que l’equipament es doti 

de sistemes de seguretat passiva i un a estabilització de les condicions 

ambientals. 

Espais per a la celebració d’actes 

La posada en valor de la planta baixa també ha de permetre versatilitat 

per a què en alguns dels espais, els més amplis i nobles, es puguin 

utilitzar per a la celebració d’actes o d’activitats efímeres de la 

programació, com ara concerts, dansa, teatre,...). És la planta amb les 

espais més simbòlics i de més prestigi de la casa, com ara el gran 

vestíbul i l’escala noble, el menjador, la sala de ball, la sala de música, la 

sala de l’aperitiu o la sala goyesca. 

La posada en valor d’aquest espais permetran explicar les següents 

temàtiques: 

- Les cases burgeses 

- El poder polític i econòmic durant el franquisme 

- El col·leccionisme 

Requisits 

Quant a les necessitats bàsiques per aquests espai s’hauran de definir en 

el projecte museogràfic, encara que cal considerar alguns criteris: 
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- Posar en valor i ser respectuosos amb l’aspecte i la decoració de 

les estances. 

 

- Elegància, sobrietat i durabilitat en la museografia i en la 

senyalització. 

 

- Disseny de càpsules expositives que hauran d'harmonitzar amb 

l'espai arquitectònic, amb el mobiliari i amb la decoració original 

dels espais, així com ser suficientment sobris per no provocar 

alteracions comunicatives.   

 

- Disseny d’un sistema adequat que faciliti, en algunes de les 

estances, la celebració d’exposicions temporals badeses en les 

obres d’art i la seva renovació. 

 

- Suports  gràfics que expliquin les característiques, el simbolisme i 

les funcions de cadascuna de les estances: gran vestíbul i escala 

noble, menjador, sala de ball, sala de música, sala de l’aperitiu, 

sala goyesca,... 

 

- Totes les intervencions compliran les normes de seguretat exigides 

com a espai públic.  

 

- La formalització museogràfica vetllarà per facilitar la visita a 

persones amb algun tipus de discapacitat i, igualment, per als 

visitants en general. 

 

- Les estances disposaran d’instal·lacions completes i versàtils 

(instal·lació elèctrica, de veu i dades) que permetin la fàcil 

implementació museogràfica i la celebració de actes o activitats 

(dansa, concerts,...). Aquesta polivalència precisa molta versatilitat 

en matèria d’instal·lacions, així com també a l’hora de dissenyar el 

sistema d’il·luminació independent que haurà de contemplar 

diferents modalitats (il·luminació de servei, il·luminació de 

museïtzació, il·luminació per actes o espectacles). 

 

- Caldrà dotar d’espais de magatzems i materials auxiliars per a les 

activitats (cadires, tarimes, equips de so i de projecció...) 
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5.2. Planta soterrani 

 

La planta soterrani es destinarà, en bona part, a la posada en valor dels 

espais originals, encara que també s’hi ubicaran els serveis (WC), així 

com una àrea restringida de servei intern per magatzems o espais 

logístics. 

 

 

 

Espais museïtzats 

Els espais museïtzats, que comprenen el lavabo del servei, el rebost, el 

menjador del servei, la cuina, la cambra frigorífica i l’office principal o les 

habitacions del servei, tractaran les següents temàtiques: 

 

- La vida quotidiana: el servei 

- El context històric 

 

La intervenció seguirà els mateixos criteris que els espais museïtzats de 

la planta baixa, encara que en aquest cas, les estances no conserven la 

decoració i el mobiliari original i tampoc es coneix documentació al 

respecte. En aquest sentit, la intervenció museogràfica d’aquestes 

estances haurà de suplir aquesta mancança tenint en consideració que és 
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un dels pocs exemples de cases històriques a Barcelona en la que es 

puguin visitar els espais destinats al servei domèstic.  

Requisits 

- Posar en valor i ser respectuosos amb l’aspecte i la decoració de 

les estances. 

 

- Elegància, sobrietat i durabilitat en la museografia i en la 

senyalització. 

 

- Disseny de càpsules expositives que hauran de difondre o recrear 

els espais domèstics, dels que no s’ha conservat la decoració i el 

mobiliari de l’època.    

 

- Suports  gràfics que expliquin les característiques, el simbolisme i 

les funcions de cadascuna de les estances:el lavabo del servei, el 

rebost, el menjador del servei, la cuina, la cambra frigorífica i 

l’office principal o les habitacions del servei.  

 

- Totes les intervencions compliran les normes de seguretat exigides 

com a espai públic.  

 

- La formalització museogràfica vetllarà per facilitar la visita a 

persones amb algun tipus de discapacitat i, igualment, per als 

visitants en general. 

 

- Les estances disposaran d’instal·lacions completes i versàtils 

(instal·lació elèctrica, de veu i dades) que permetin la fàcil 

implementació museogràfica. 

 

- Les estances es dotaran de càmeres de vigilància i d’un sistema de 

climatització independent i regulable per garantir la conservació 

dels elements patrimonials, així com sistemes de renovació d’aire.  

WC 

Serveis de lavabo que caldrà que estiguin adaptats. 
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Serveis interns 

S’ha reservat algunes de les estances per dedicar-les a espai de serveis 

interns, com ara magatzems. 

Requisits 

Espai amb mobiliari adequat per a l’emmagatzematge. 

5.3. Planta primera 

 

La primera planta de l’edifici combinarà espais museïtzats, en els que 

també s’hi podran celebrar actes, amb espais que es dedicaran a la 

celebració d’activitats de format divers. Es tracta d’una àrea d’ús privat 

que inclou: les estances del senyor, les estances de la senyora, les 

estances infantils i les estances de dia d’ús quotidià i íntim, com ara el 

menjador, la sala o l’oratori,... 

 

Caldrà trobar en aquesta planta espais de magatzematge. 
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Espais museïtzats i per a la celebració d’actes 

 

Alguns dels espais museïtzats -que seguiran els mateixos criteris que en 

les plantes inferiors- també s’utilitzaran per esdeveniments o actes. No 

obstant això, el mobiliari d’aquest espais ha estat molt alterada i caldrà 

acostar-se al seu aspecte original. 

 

Les temàtiques que es posaran en valor en aquests espais originals 

seran: 

 

- La vida quotidiana: els senyors 

- Julio Muñoz Ramonet i el seu context 

Jugarà un paper fonamental, igual que a la planta baixa, l’exhibició de 

part de la col·lecció.  
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Requisits 

- Recuperar l’ambient i l’aspecte original dels espais.  

 

- Elegància, sobrietat i durabilitat en la museografia i en la 

senyalització. 

 

- Disseny de càpsules expositives que hauran d'harmonitzar amb 

l'espai arquitectònic, amb el mobiliari i amb la decoració dels 

espais, així com ser suficientment sobris per no provocar 

alteracions comunicatives.   

 

- Disseny d’un sistema adequat que faciliti, en algunes de les 

estances, la celebració d’exposicions temporals badeses en les 

obres d’art i la seva renovació. 

 

- Suports  gràfics que expliquin les característiques, el simbolisme i 

les funcions de cadascuna de les estances: estances del senyor, 

estances de la senyora, estances infantils, menjador, sala i oratori. 

 

- Totes les intervencions compliran les normes de seguretat exigides 

com a espai públic.  

 

La formalització museogràfica vetllarà per facilitar la visita a 

persones amb algun tipus de discapacitat i, igualment, per als 

visitants en general. 

 

- Les estances disposaran d’instal·lacions completes i versàtils 

(instal·lació elèctrica, de veu i dades) que permetin la fàcil 

implementació museogràfica i la celebració de actes o activitats 

(dansa, concerts,...). Aquesta polivalència precisa molta versatilitat 

en matèria d’instal·lacions, així com també a l’hora de dissenyar el 

sistema d’il·luminació independent que haurà de contemplar 

diferents modalitats (il·luminació de servei, il·luminació de 

museïtzació, il·luminació per actes o espectacles). 

 

- Les estances es dotaran de càmeres de vigilància i d’un sistema de 

climatització independent i regulable per garantir la conservació 

dels elements patrimonials, sistemes de renovació d’aire.  



Nova definició estratègica i proposta funcional  
del conjunt d'edificis i jardins del llegat Julio Muñoz Ramonet 

 

40 

Versió final del document aprovada en sessió de Patronat de data 16.03.2021 

Espais per aules i activitats 

 

D’altra banda, bona part de la planta es reformarà per tal de convertir els 

espais actuals en aules, tallers o espais per a la celebració de 

conferències, debats,...Seran espais d’ús restringit a la visita i 

expressament dissenyats per aquest tipus d’activitats, polivalents i que el 

seu disseny i compartimentació permeti la seva adaptació segons 

diferents aforaments o tipologies d’actes. 

 

Requisits 

 

S’han establert dues modalitats d’espais: 

 

- Espai per actes de format mig (màxim 30 persones), com ara 

presentacions, conferències, presentacions, projeccions,... amb 

connexió de veu i dades, petita tarima tècnica, taula, cadires i faristol 

per a conferència, cadires de braç, armari amb pany per al material 

tècnic i equipament audiovisual bàsic (projector de dades i vídeo - 

pantalla de projecció - reproductor –ordinador portàtil, altaveus - 

equalitzadors - micròfon -estructura rack per a equips -,… 

 

- Espais polivalents que permetin la celebració d'actes de petit format, 

com ara  seminaris, reunions, tallers,..., amb connexió de veu i dades, 

taules i cadires, pissarres digitals, armaris baixos i equips de projecció. 

Sortida d’aigua i baixants. 
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5.4. Planta segona 

La planta segona, molt modificada en èpoques recents,  es considera que 

no tant interès patrimonial. És doncs on se situarà la cafeteria, els espais 

de treball interns, una zona d’aules per activitats i una àrea de serveis 

(WC). Originalment acollia els espais d’ús privat, com ara habitacions per 

usos infantils, l’antiga sala de cinema i la biblioteca-billar. No obstant 

això, caldria conservar elements importants d’aquesta planta: els 

paviments de fusta, els recobriments de les parets, els llums originals, 

l’àrea de l’escala i l’ascensor, la sala de cinema i la biblioteca-billar.  

 

Cafeteria 

La cafeteria,situada en un espai especialment agradable i amb una 

àmplia terrassa, pot actuar com un espai de reclam. Ha de ser un servei 

que, ben gestionat, aporta un valor afegit de servei i de qualitat i pot 

col·laborar a aconseguir una millor satisfacció de visita al centre. Pot 

oferir el servei als visitants però també als treballadors i a la ciutadania 

ja que serà d’accés lliure. També es pot fer càrrec dels caterings dels 

actes, presentacions o trobades que se celebrin en el centre. 
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Requisits 

Caldrà realitzar el disseny de totes les adaptacions d’instal·lacions i de 

mobiliari necessari per poder atendre les necessitats del servei de bar i 

cafeteria. 

Precisarà de mobiliari específic (barra taules, cadires), espai de cuina, 

instal·lacions i infraestructures completes, presses d’aigua, electricitat i 

gas, magatzem i zona de residus i electrodomèstics.  

També caldrà mobiliari específic d’exterior, això com tendals o para-sols 

per disposar de zones d’ombra a la terrassa. 

Espais de treball 

Els espais de treball i els despatxos hauran de ser funcionals i procurar el 

màxim aprofitament de l’espai, amb diferents llocs de treball (direcció i 

diferents àrees de treball comú), una sala de reunions, un espai d’arxiu i 

petit magatzem per a material. 

Cal que aquests espais siguin d’accés restringit al personal del centre o 

visitants autoritzats. Per tant, el control d’accés  cal que sigui efectiu i 

quedi independent del circuit públic. 

Requisits 

- Mobiliari i equipament específic d’oficina 

- La sala de reunions estarà dotada d’aparell de projecció 

- Mobiliari d’arxiu de la documentació 

- Maquinaria de reprografia 

Aules 

Els espais dedicats a aules destinades a actes o activitats de petit format 

(seminaris, reunions, tallers,...) que tindran les mateixes característiques 

que les de la planta primera. 

 

Requisits 

Connexió de veu i dades, taules i cadires, pissarres digitals, armaris 

baixos i equips de projecció. 
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5.5. El jardí 

El jardí històric que envolta l’edifici, amb 3.568 m2, actualment ja és un 

espai d’ús ciutadà. S’ha rehabilitat i s’ha convertit en accessible per al 

passeig. 

 

El projecte haurà de posar en valor aquest espai, amb senyalització que 

expliqui la seva historia i identifiqui les seves parts principals: els 

estanys, la pèrgola, els arbres rellevants i les principals espècies 

botàniques, però especialment les escultures disperses. 

D’altra banda es procurarà que disposi de mobiliari que faciliti la creació 

de espais de descans, de lectura, de poder gaudir de tranquil·litat 

envoltant de vegetació. 

El jardí és un espai òptim per a la celebració d’activitats, tant diürnes 

com nocturnes. Es per això que es consideraran les necessitats tècniques 

per a poder-hi realitzar actes  
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Les edificacions del jardí també s’adaptaran com a espais logístics pels 

serveis interns de manteniment. 

Requisits 

- Bancs i mobiliari per seure còmodament i fer activitats (llegir, jocs de 

taula). 

- Directori que inclogui un plànol del jardí amb les elements destacats. 

- Senyalització dels elements patrimonials  més important i de la història 

del jardí, així com de les espècies vegetals o arbres rellevants. 

- Quiosc-guingueta de servei de bar (es pensa en una sola gestió amb 

l’espai de la terrassa de la segona planta)  

- Carret amb llibres de lliure accés. 

- Instal·lació d’il·luminació escènica, so i projecció. 

- Equipament de jardineria. 

- La realització d’actes al jardí requerirà de materials diversos com 

tarimes, cadires, equips d’il·luminació i de so,... En conseqüència, és 

necessari pensar en un espai de magatzematge d’aquests elements 

(part del pavelló d’entrada?).   
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5.6. La Torre 

La Torre s’incorpora al conjunt amb una funció ben clara: la d’acollir el 

programa d’art i ciència. 

La Torre, doncs vol ser el centre i motor de tota l’activitat que es faci al 

voltant de l’eix d’art i ciència.    

A part de coordinar les altres activitats relacionades amb aquest eix, el 

sentit de tenir un node seria el de tenir un punt de referència en Art i 

Ciència a la ciutat, on diferents iniciatives públiques i privades es puguin 

associar, teixir complicitats i generar espais comunitaris d’encontre de 

projectes. Un espai des d’on impulsar activitat pròpia alhora que donar 

cobertura a activitats que ja s’estan fent, tot i que no d’una manera 

centralitzada, en altres institucions, aportant centralitat a aquestes 

activitats d’art i ciència ja presents (però que gràcies a aquest suport, 

puguin consolidar-se i créixer). 

A més, es vol generar una comunitat vertebrada per artistes i científics, 

amb una contínua anada i tornada d’aquests professionals dels centres de 

recerca científica, espais de creació artística, i la Fundació Julio Muñoz 

Ramonet. Per això serà important establir relacions bilaterals tant amb 

els diferents centres de recerca científica de la ciutat, com amb les 

diferents iniciatives de creació cultural de la mateixa. 

També seria objecte d’aquest node explorar nous camps, com el d’un 

possible programa pilot on s’incentivés la contractació d’artistes en 

plantilla als laboratoris i empreses d’innovació i tecnologia; treball artístic 

en context científic, que desenvolupi la intel·ligència lateral i el 

pensament holístic. 

Suport a la creació 

Aquest eix se centraria en generar un programa propi de residències 

artístiques, amb una doble vessant, nacional i internacional. Aquestes 

residències podrien ser: 

a. Artistes que passen un temps a un centre de recerca, i un 

temps a un centre de creació artística. 

b. Científics que passen un temps a un espai de creació 

artística, i acaba generant un projecte. 
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c. Projecte que contempli des d’origen el binomi Artista-

Científic, amb espai de residència la a la Torre, el centre de 

recerca o l’espai de creació artística. 

A la ciutat existeix una xarxa de fàbriques de creació, però també 

múltiples iniciatives de caire associatiu o privat amb qui col·laborar en 

aquest camp.  

Divulgació / exhibició del procés creatiu 

Tota expressió artística acostuma a tenir una part d’exhibició i difusió de 

la mateixa. Tot i que s’entén que l’espai de la FJMR no és apta per oferir 

l’espai idoni per una exhibició en condicions (sala d’exposicions, escenari, 

etc.), sí que es considera important poder explicar el procés de creació 

que s’està duent a terme. 

En les noves pràctiques del coneixement, hi ha un constant interès en la 

transmissió del mateix, fent partícip a la ciutadania o persones 

interessades en el que està succeint no només quan aquest s’ha resolt, 

sinó també quan s’està generant. Per tant, un espai per poder ensenyar i 

explicar els processos de creació que s’estan duent a terme es considera 

necessari, fins i tot facilitant l’espai perquè els receptors d’aquesta 

exhibició en procés esdevinguin part activa de la mateixa creació. 

Allotjaments dotacionals per a artistes i científics  

La ciutat de Barcelona pateix una pressió en els preus de l’habitatge que 

ha generat una emergència habitacional en múltiples fronts. Els camps de 

la ciència i l’art no han sigut una excepció, i es troben en la tessitura de 

disposar d’una important oferta de places en residències artístiques, i en 

recerca i innovació científica, però el parc d’habitatges públics és tant 

escàs que no pot garantir els serveis complementaris a aquestes ofertes, 

com seria garantir un habitatge digne a les persones que s’hi volen 

acollir. Tot i que ja s’han començat a efectuar algunes intervencions en 

aquesta direcció (promoció de Can Fabra o promoció del barri de la 

Marina, per exemple), és necessari consolidar la línia i ampliar l’oferta a 

la ciutat. 

Es tractaria d’habilitar una sèrie d’allotjaments dotacionals que anessin 

vinculats a les residències artístiques que s’impulsessin des de la FJMR, 

podent acollir per períodes limitats de temps a professionals nacionals i 
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internacionals en el transcurs de la seva residència o estada justificada a 

la ciutat. Es tractaria d’habitacions que haurien de disposar de tots els 

elements que permetés poder viure-hi (habitacions i lavabos) cuina i 

menjador comuns. 

Programa 

Es tracta d’un edifici catalogat del que es vol conservar l’estructura tan 

com es pugui. Les propostes adjuntes tenen per objecte servir 

d’orientació, però òbviament l’equip redactor ha de fer les propostes que 

consideri idònies.  

 

Espais per a la conservació de la col·lecció d’art 

La Fundació Julio Muñoz Ramonet ha de disposar de la col·lecció d’art 

llegada per Julio Muñoz Ramonet segons llegat testamentari. 

De l’esmentada col·lecció actualment podem dir que hi ha quatre grups: 

1. Un conjunt d’obres que sempre s’han trobat a les dependències de la 

casa. 
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2. Un conjunt d’obres recuperades i que es troben al MNAC. 

3. Un conjunt d’obres en dipòsit judicial que han d’arribar a Barcelona 

però que han de restar en dipòsit judicial. 

4. Un conjunt d’obres que encara no s’han localitzat i que continuen en 

litigi amb la família de Muñoz Ramonet.  

El llegat de Julio Muñoz Ramonet estableix que les obres han d’estar a la 

Fundació i posar-se a disposició del gaudi públic. 

En conseqüència, en un temps prudencial, les obres hauran de dipositar-

se a les cases de la Fundació que formen part del mateix llegat. 

El conjunt del llegat es pot quantificar en unes 1.200 obres, de les quals 

la Fundació ara en disposa de 400 (grup 1 i 2). 

Per tal de fer possible que la Fundació conservi en les millors condicions 

possibles les esmentades obres, cal fer un estudi i un avantprojecte sobre 

les característiques dels espais de reserva que ha de tenir la Fundació per 

a poder allotjar les obres, així com les mesures provisionals necessàries 

durant els anys que es trigarà en fer les obres de condicionament de les 

cases. 

Mentre es realitza aquest estudi, es proposa dedicar una part del 

semisoterrani de la Torre (espai nº 2) que té accés directe per moll de 

càrrega i descàrrega, així com un nou soterrani que es podria construir 

entre la torra i l’edifici confrontant (espai nº 12).  

Espais per a exposicions i conferències. 

El node d’art i ciència necessita disposar d’un espais per tal d’exhibir els 

treballs que s’hi realitzen, així com fer sessions públiques i de participació 

entorn de certs temes comuns. 

En aquest sentit s’ha pensat en els espais de la planta baixa (nº3 i 5) per 

la seva accessibilitat i caràcter més noble. 

Aquestes sales han d’estar el més a prop possible dels accessos, han de 

disposar de sistemes d’il·luminació idonis per exposició i per conferències, 

i l’espai d’aula (nº3) haurà de comptar amb tots els elements per la 

formació (projecció,...). Tots els espais de la casa hauran d’estar equipats 

amb instal·lacions de veu i dades. 
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Espai de treball i coordinació 

Es tracta d’un despatx que permeti desenvolupar les tasques de 

coordinació tècnica. Convé que estigui prop de l’entrada, ja que rebrà 

força visites. Equipat per a despatx i amb llum natural. Es proposa l’espai 

nº4 de la planta baixa. 

Espais de creació 

Els espais de creació han de ser espais diàfans, no molt grans que es 

podran utilitzar de manera molt diversa, per tant hauran de ser espais 

molt versàtils i disposar d’aigua i sistemes d’instal·lació de llum artificial. 

Pensem en un espai dedicat a laboratori de fabricació digital, amb 

dimensions una mica més grans que la resta dels espais de creació, 

insonoritzat (s’hi fa molt de soroll), és un espai més o menys brut que 

necessita aigua i desaigües; s’ha considerat idoni l’espai nº1 (60 m2) que 

es situa el semisoterrani, que està ventilat però prou incomunicat de la 

resta de l’edifici. 

La resta dels espais de creació (4 espais de entre 20 i 35 m2) es podrien 

situar a la planta primera, ja que son espais d’accés restringit, però que 

en algunes ocasions poden ser públics a diferència de les residències. Un 

dels espais de creació s’haurà d’equipar amb ordinadors molt potents per 

a poder treballar en creació assistida per ordinador, volem insistir que la 

xarxa informàtica i de veu i dades serà molt important en tots els espais, 

així com els punts de connexionat d’electricitat. 

Tot l’edifici haurà d’estar climatitzat. 

 

Allotjament dotacional 

La idea és que es situïn a la part més allunyada de l’entrada per tal de 

mantenir una certa intimitat, per això s’ha pensat en la planta segona, 

que a més té un accés més secundari. 

Es proposa la creació de 4 allotjaments dotacionals que tinguin al voltant 

de 25 m2 i equipades amb llit, armari, taula de treball i bany. Totes elles 

amb llum exterior i ventilació creuada (nº 8,9,10 i 11). 
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Per últim es proposa un espai equipat amb cuina i menjador col·lectiu 

amb accés a la terrassa que es proposa cobrir per a augmentar-ne el seu 

ús (nº7).  

 

Nou espai de soterrani 

Es proposa crear un nou espai de soterrani per a la conservació de la 

col·lecció (nº12). 

Aquest espai (d’uns 120-150 m2) te les funcions: 

- Espai d’embalatge i desembalatge de les obres d’art. 

- Espai per al tracta ment de les obres. 

- Espai de reserva de la col·lecció que no està en exhibició. 

Es tracta d’una mena de búnquer per a la conservació d’obres d’art que 

hauria d’estar isolat amb càmera d’aire per tots els costats i inclús pel 

paviment, amb ventilació forçada i climatització per tal d’aconseguir una 

temperatura i humitat controlades. En aquest cas s’han de pensar els 
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accessos i comunicacions amb suficient amplitud perquè les obres d’art 

puguin entrar i fer els girs.  

L’espai de tractament haurà d’estar dotat d’aigua corrent. 

Per a la disposició de les obres es pensa en pintes de paret per a 

instal·lar pintura, així com calaixeres i prestatgeria per a obres en dues 

dimensions de petit format i objectes o escultures.  
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6. Documents consultats 
 

Per l’elaboració d’aquest Pla s’han consultat els següents documents: 

- Informe jurídic en relació l’ordenació urbanística de les finques 

situades al c/ Muntaner, 282-290 i el c/Avenir 26-28 de Barcelona i la 

possibilitat de desenvolupar-hi determinats usos i activitats. 

Barcelona, juliol de 2016. 

 

- Dades proporcionades per la Direcció dels Serveis de Planejament 

Urbanístic. Urbanisme-Ecologia Urbana. Ajuntament de Barcelona. 

 

- Document: “Valoració patrimonial del llegat de Julio Muñoz Ramonet”. 

Núria Rivero, novembre 2017. 

 

- 48 Open House Bcn. 27-28 octubre de 2018. 

 

- Projecte arquitectònic: “Biblioteca Sant Gervasi-Galvany a la finca 

Muñoz Ramonet del Districte de Sarrià Sant Gervasi de Barcelona. 

Projecte Bàsic.” 2017. BIMSA. 

 

- Article: Núria Rivero Matas, “D’escenari d’ostentació a patrimoni 

ciutadà: el llegat Julio Muñoz Ramonet a Barcelona”.  

 

- Casa del Marquès d’Alella-Muñoz Ramonet (c. Muntaner 282-290) 

Setembre 2015. 

 

- Document: “Recomanacions i requeriments per al projecte de 

museïtzació de la casa principal de la finca de la Fundació Julio Muñoz 

Ramonet”, gener 2016. Ajuntament de Barcelona-Fundació Julio 

Muñoz Ramonet. 

 

- Article: Esther Alsina, “Julio Muñoz juga a ser col·leccionista”. 

 

- Article: Núria Rivero Matas, “El llegat de Julio Muñoz Ramonet: una 

col·lecció en discussió”. 
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- Article: PIERA MIQUEL, M., Antonio Herráiz, mueblista de la vivienda 

de Julio Muñoz Ramonet en Barcelona. Res Mobilis. Revista 

internacional de investigación en mobiliario y objetosdecorativos,  

2015) Vol 5, nº. 5, 2016, pàg 155-174. 

 

- Informe: Joan Güell Solà, “Informe de la valoració de les obres de la 

Fundació Muñoz Ramonet”.  

 

- Llibre inèdit. Julio Muñoz Ramonet i el seu temps, coordinat per Manel 

Risques. 

 

- Documental TV3, “Després de Dios, Muñoz”. 

 

- Documental “La Barcelona d’Abans”. 

 

- Muñoz i Pujol, Xavier. Muñoz-Ramonet, societat il·limitada. Barcelona: 

edicions 62, 2003. 

 

- Document: Ricard Vinyes, “Criteris per elaborar el Pla Director que ha 

de regir la finca de la Fundació Muñoz Ramonet, la seva identitat 

cultural i els usos i programes consegüents”. Institut de Passats 

Presents. 

 

- Document: Pedro Strukelj i Mariona Covarrubias, “ Propuesta de 

contenidos Casa-museu Julio Muñoz Ramonet. Observatorio artístico 

de la corrupción, el poder y el empoderamiento”. 

 

- Article. Joan Miquel Gual. Capítol llibre basat en la selecció de 30 

fotografies. 

 

- Ricard Vinyes: “Criteris per elaborar el Pla Director que ha de regir la 

finca de la Fundació Muñoz Ramonet, la seva identitat cultural i els 

usos i programes consegüents”, sense data, Institut dels Passats 

Presents. 

 

- Pedro Strukelj i Mariana Covarrubias: “Fundació Julio Muñoz Ramonet. 

Propuesta de contenidos. Casa-museu Julio Muñoz Ramonet / 
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Observatorio artístico sobre la corrupción, el poder y el 

empoderamiento”, sense data. 

 

- “Estudi de benchmarking sobre les possibilitats de gestió i explotació 

econòmica de cases singulars. Punt d’avanç”, realitzat per 

Momentumco  Strategy and Execution, 1 de febrer de 2016. 

 

- “Informe de resultats, juliol 2016”, L’Òmnibus de Gesop-Fundació 

Julio Muñoz Ramonet. 

 

- Jens Kauth i Eva González Sales: “Avaluació de les necessitats 

d’intervenció del patrimoni moble- Auditoria de l’estat e conservació 

dels béns històrics presents a la planta baixa i galeria del primer pis 

del Palau del Marqués d’Alella”, 2017 (Artcare SL). 

 

- Auditoria tècnica sobre el Palau i la Torre del Marqués d’Alella, 

realitzat per HT + C arquitectes. 

 

- Varis autors: “Recomanacions i requeriments per al projecte de 

museïtzació de la casa principal de la finca de la Fundació Julio Muñoz 

Ramonet”, Ajuntament de Barcelona-Fundació Julio Muñoz Ramonet, 

gener 2016. 

 

- Núria Rivero: “Valoració patrimonial del llegat de Julio Muñoz 

Ramonet”, Ajuntament de Barcelona, novembre 2017. 

 

- Veclus: “Valoració patrimonial de la casa del Marquès d’Alella-Muñoz 

Ramonet”, 2015. 
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- VAGNONE, F., RYAN, D., The Anarchist’s Guide to Historic House 

Museums.A ground breaking manifesto. (2015). Left Coast Press, Inc. 

(Routledge) Walnut Creek. California. 

- RYAN, D., VAGNONE, F., “Reorienting historic house museums: An 

anarchist guide”. A ARCC/EAAE 2014. International Architectural 

Research Conference. Beyond Architecture: New Intersections & 

Connections. University of Hawai. 

- POZO FELGUERA,G., “Julio Muñoz Ramonet (1912-1991).El 

“granadino” que fue el más rico de Cataluña”. El independiente de 

Granada, 7 de octubre de 2018.  

 

 

 

  



Nova definició estratègica i proposta funcional  
del conjunt d'edificis i jardins del llegat Julio Muñoz Ramonet 

 

56 

Versió final del document aprovada en sessió de Patronat de data 16.03.2021 

ANNEX 1 
 

Esquematització de les funcions, espais i necessitats dels edificis 

de la Fundació Julio Muñoz Ramonet 
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ESQUEMATITZACIÓ DE LES FUNCIONS, ESPAIS I NECESSITATS DELS EDIFICIS DE LA 

FUNDACIÓ JULIO MÚÑOZ RAMONET 

FUNCIÓ PRIMÀRIA FUNCIÓ SECUNDÀRIA ACTIVITATS NECESSITATS 

Un espai de memòria i 
difusió del llegat  

   

 Un espai de difusió 
cultural lligat a la casa i a 
la seva significació. 
 
Un espai de memòria 
històrica sobre Julio 
Muñoz Ramonet i la 
burgesia del moment 

Exposició permanent 
Exposicions temporals 
Publicacions 
Visites comentades 
Visites teatralitzades 
Grup de memòria 
històrica del Galvany 
(laboratori de 
memòria) 
 

Museïtzació d’alguns espais 
(zones nobles casa gran i 
soterrani casa gran) 
Espai per exposicions 
temporals 
Espais tècnics 
Zona monumental restituïda 
Aula 

Un espai per mostrar la 
col·lecció d’art. 

   

 Espais d’exposició de les 
obres 

Exposició permanent 
Exposicions temporals 
Publicacions 
Visites comentades 
Recerca sobre la 
col·lecció i els 
col·leccionistes 

Espai per exposar obres 
Espai de reserva de les obres 
Aula 

Un espai d’activitats 
culturals de proximitat 

   

 Un jardí històric. Posada en valor  
Tallers de jardineria 
La collita de la Ramonet 
Un espai per estar, 
llegir, prendre el sol, un 
cafè... 

Guingueta 
Equipament pels tallers a l’aire 
lliure 
Mobiliari de jardí 

Un espai per activitats 
d’art,  lleure i cultura. 

Tallers 
Música 
Teatre infantil 
Cinema a la fresca 
Microteatre 
Dansa 
Conferències 

Jardí i estructures efímeres 
Espai per activitats 
Espai per conferències 
Necessitats tècniques 

Un centre generador 
d’activitats  

Visites comentades 
Conferències 

Espai per conferències 

Un node d’art i ciència    

 Node d’art i ciència Reunions i espai tècnic Espai reunions i espais tècnics 

Suport a la creació Centre de recursos Espai per rebre grups i treballar 

Divulgació / exhibició del 
procés creatiu 

Exposicions 
Creació artística 
 

Espai expositiu 
Tallers de creació 
Espai per conferències 

Formació Conferències 
classes 

Aula 

Allotjaments dotacionals 
per a artistes i científics 

Funció residencial Allotjament 
Tots els espais propis d’un 
allotjament d’aquesta mena 
(dormitori, i bany) cuina 
equipada, compartida 
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ANNEX 2 
 

Quadre funcional 



 

 

ÀMBITS TEMÀTICS 

 

➢ Art, cultura i ciutat 

➢ Les formes de vida burgesa a 

Barcelona del segle XX (del 

Marquès d’Alella a Muñoz Ramonet) 

➢ Col·leccionisme, mecenatge, cultura 

i burgesia (Bosch i Catarineu i 

Muñoz Ramonet)  

➢ Art i ciència, els nous paradigmes 

 

 

Un espai per 

conservar la col·lecció 

UN ESPAI PER LA COL·LECCIÓ D’ART 

Un espai de recerca  Un espai per exhibir 

la col·lecció 

UN ESPAI DE DIFUSIÓ DEL LLEGAT 

Un espai de difusió 

cultural lligat a la casa i a 

la seva significació 

Un espai per mostrar 

la col·lecció d’art 

Un espai que genera 

activitats cultures i 

artístiques 

Un centre generador 

d’activitats de 

proximitat 

Un jardí històric 

Un espai per 

activitats de lleure i 

cultura 

UN ESPAI D’ACTIVITATS CULTURALS I DE LLEURE 

Un espai generador 

d’activitats al barri 

UN NODE D’ART I CIÈNCIA 

Un espai d’exhibició Un espai de gestió 

Un espai de creació Un espai de  
residència 
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ANNEX 3 
 

Planimetries amb propostes 



PLANTA SOTERRANI

Recepció i circulació

Serveis (WC)

Espai museïtzat i per exposicions

Serveis interns (magatzems, ...)

Fundació Muñoz Ramonet
Proposta d'usos de la casa principal



PLANTA BAIXA

Recepció i circulació

Espai museïtzat i per actes

Espai museïtzat

Fundació Muñoz Ramonet
Proposta d'usos de la casa principal



PLANTA PRIMERA

Recepció i circulació

Espai museïtzat

Espai museïtzat i per actes

Aules i activitats

Fundació Muñoz Ramonet
Proposta d'usos de la casa principal



PLANTA SEGONA

Recepció i circulació

Serceis (WC)

Espai de treball

Aules

Cafeteria

Fundació Muñoz Ramonet
Proposta d'usos de la casa principal



PLANTA SEMISOTERRANI 
I PLANTA BAIXA

Fab, 45 m2 aproximadament

Espai de reserva i tractament de la col·lecció,  80 m2 aproximadament

Espai formació, 40 m2

Espai de treball i coordinació, 16 m2

Espai exposició + Espai polivalent, 60 m2 + 37 m2

Fundació Muñoz Ramonet
Proposta d’espais i usos de la Torre - Febrer 2021

01

02

03

04

05

01 01

02
03

04

05



Fundació Muñoz Ramonet
Proposta d’espais i usos de la Torre - Febrer 2021

PLANTA PRIMERA  
I PLANTA SEGONA

4 Espais de creació   
19,61 m2 + 36,31 m2 + 28,13 m2 + 22,69 m2 

Cuina + Bany  22,26 m2 

Residència 1    25,32 m2

Residència 2    29,60 m2

Residència 3    17,43 m2

Residència 4    17,46 m2

Possibilitat de cobrir la terrassa06

07

08

09

10

11

06

06 06

06

07

08 09
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WC

WC

11

Espai 
creació  

1

Espai 
creació  

2

Espai 
creació  

3

Espai 
creació  

4



Fundació Muñoz Ramonet
Proposta d’espais i usos de la Torre - Febrer 2021

AIXECAMENT TOPOGRÀFIC

Possible ubicació d’espai soterrani nou per a reserva de la col·lecció.   
120 m2 , aproximadament12

12




