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MESURA DE GOVERN 

REFORMA I AMPLIACIÓ DE GRANS EQUIPAMENTS 
CUL TU RALS A BARCELONA. 

INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 

DESEMBRE 2007 

Introducció. Reforçar el projecte de capitalitat cultural de la ciutat. 

L'Ajuntament de Barcelona posa en marxa durant el present mandat l'ampliació i 
reforma de diversos equipaments culturals que han de contribuir a impulsar de manera 
definitiva el projecte de capitalitat cultural de la ciutat. Es tracta dels projectes 
d'ampliació i reforma del Museu Picasso, el Museu d'Art Contemporani de 
Barcelona -MACBA, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - CCCB, el 
Teatre Lliure i la Fundació Tàpies. 

La importància d'aquestes actuacions, i de l'esforç d'inversió de recursos que 
l'Ajuntament de Barcelona hi realitza, s'emmarca en un projecte de llarga durada 
que en els últims trenta anys, i gràcies a la contribució de les administracions i la 
societat civil, ha representat un salt qualitatiu en el projecte de capitalitat cultural de la 
ciutat que ha convertit Barcelona en un referent europeu en aquest àmbit. 

Els anys vuitanta varen posar les bases per reordenar i plantejar el desplegament 
definitiu del mapa dels grans centres museístics, grans teatres i auditoris de la ciutat. 
Durant els anys noranta es varen executar la majoria de projectes, com un pas molt 
ambiciós per completar el mapa de grans equipaments culturals. Actualment, un cop 
cadascun d'aquests equipaments ha anat ocupant el seu lloc en el panorama cultural 
de Barcelona és convenient ajustar la funcionaJitat de l'estructura que en un 
primer moment no havia estat considerada i realitzar els ajustaments que els hi 
permeti a cadascun d'ells desplegar el propi projecte i assegurar Ja seva contribució al 
desenvolupament cultural de la ciutat. 

Tal i com recull el Pla Estratègic de Cultura - Nous Accents 2006, Barcelona 
promou la qualitat en els grans equipaments culturals com a base del seu projecte de 
capitalitat cultural. Grans equipaments que no només aposten per la excel·lència en el 
seu àmbit sinó que també han fet un salt en els darrers anys en la seva projecció 
internacional, en el seu treball de producció i connectivitat tant amb altre agents 
culturals com amb el seu entorn territorial més proper. 
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Al promoure la rehabilitació i posada al dia de grans equipaments culturals no és tant 
sols un creixement en superfície i infrastructura el que es persegueix sinó un salt 
endavant en el projecte cultural del propi equipament. L'exceHència i la diversitat en la 
oferta d'aquests grans equipaments és segurament la millor garantia per assegurar el 
desenvolupament cultural de la ciutat. 

Per fer possible el nou impuls al projecte de capitalitat cultural de Barcelona és 
necessari proposar la reforma d'aquests grans equipaments. Dotar-los dels recursos 
i les infrastructures que els hi permeti fer créixer els seus programes de 
docència, recerca, formació, difusió cultural, producció i assaig representa una 
posada al dia avui imprescindible. Els centres culturals del S.XXI no són mers 
contenidors o magatzems sinó centres capaços de produir discurs i generar 
coneixement crític en un context global on la informació circula de forma accelerada i 
l'accés al coneixement es restringeix. 

La reforma i l'adequació d'aquests grans equipaments culturals complementarà a 
més a més en el present mandat amb la posada en funcionament de dos nous 
equipaments de gran importància: el nou Centre Cultural del Born i el Centre del 
Disseny a la Plaça de les Glòries; així com les obres de reforma que duran a terme a 
la Fundació Miró, les Reials Drassanes - Museu Marítim de Barcelona, el Cercle 
Artístic de Sant Lluc, l'Ateneu Barcelonès o el Museu Frederic Marès. 

Ampliació i reforma de 5 grans equipaments culturals en el mandat 2007-2011 

Les actuacions que fan objecte del present mandat són: 

• Adequació de l'Antic Teatre del CCCB 
• Ampliació dels serveis i l'activitat del MACBA a l'edifici del Convent dels 

Àngels. 
• Nou edifici a la Plaça Sabartés annex al complex del Museu Picasso 
• Rehabilitació sala Lliure de Gràcia 
• Adequació i reforma de les àrees d'accés i d'exposició de la Fundació Tàpies 

L'Ajuntament de Barcelona realitza una inversió aproximada de 9.300.000€ en el 
perfode 2007-2011 que, en la majoria casos, es sumarà a l'esforç d'altres 
administracions públiques per tal de reformar prop de 10.000 m2 dels equipaments 
culturals de la ciutat. 

A continuació es presenta una descripció en detall dels projectes de reforma i 
ampliació per aquests 5 grans equipaments culturals. 

2 



MESURA DE GOVERN 
REFORMA I AMPLIACIÓ GRANS EQUIPAMENTS CUL TU RALS 

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - CCCB 

OBJECTE OBRA: 
PRESSUPOST OBRA: 
CONTRIBUCIÓ AJUNTAMENT DE BARCELONA: 
PERIODE D'EXECUCIÓ. 

OBSERVACIONS 

ADEQUACIÓ DE L'ANTIC TEATRE DEL CCCB 
6.000.000 E 
1.500.000 E 
Maig 2008 - Novembre 2009 

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - CCCB preveu ampliar les seves instaHacions amb 
l'adequació de l'antic teatre de la Casa de la Caritat, un edifici amb una superficie útil projectada de 3.165 
m2

, situat al carrer Valldonzella núm. 21, prop1etat del Centre, que incorpora també un fragment d'un dels 
claustres del S.XIX de l'antic Hospital de la Caritat. El projecte de remodelació proposa un nou programa 
d'activitats de l'edifici aixl com un passatge subterrani per sota de la Plaça Joan Coromines que l'unirà 
fls1camentamb l'edifici del Pati de les Dones. 

Gràcies a aquesta ampliació el CCCB podrà desenvolupar les seves activitats amb un nou equipament i 
es dotarà, especialment d'una sala polivalent de 407 m2 amb la capacitat suficient per acollir les 
projeccions, fest1vals 1 els cicles de conferències que han obtingut una més que notable acceptació en els 
darrers anys i que desborden les capacitats actuals del centre t amb aules que complementaran les ja 
existents en l'edifici actual. El nou passatge subterrani millorarà finalment els accessos aixf com la 
circulació dins el recinte 

INFOGRAFIA DE L'ACTUACIÓ DETALL DE L'ACTUACIÓ 

• Planta Soterrani: Vestíbul per 
connexió amb l'actual edifici del cecs 
i magatzem general (614,46 m2

) 

• Planta Baixa: Hali-recepció, aules i 
serveis interns de l'edifici (782, 1 O m2

) 

• Planta Altell: Zona administrativa, 
oficina de producció (372,82 m2) 

• Planta Primera: Sala polivalent, foyer, 
i serveis (806,27 m2

) 

• Planta Segona: Sala de màquines, 
vestuaris (197,02 m2

) 

• Planta Tercera: Sala de màquines i 
serveis (260,43 m2

) 

• Planta Quarta: Magatzem (131,82 m2
) 
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Museu d'Art Contemporani de Barcelona - MAC BA 

OBJECTE OBRA: AMPLIACIÓ DELS SERVEIS I l 'ACTIVITAT A 
l'EDIFICI DEL CONVENT DELS ÀNGELS. 

PRESSUPOST OBRA: 2.290.000 € 
CONTRIBUCIÓ AJUNTAMENT DE BARCELONA: 1.000.000 € i cessió temporal de l'Edifici Pantalla 

de la Plaça dels Àngels 

PERIODE D'EXECUCIÓ: Abril 2007- Desembre 2007 

OBSERVACIONS 

A través de la cessió per 28 anys de l'Edifici Pantalla situat a fa Plaça dels Angels, amb una superllcie útil 
pel museu de 2.221 m2

, el MACBA - Museu d'Art Contemporani de Barcelona podrà estendre la seves 
activitats í reforçar el seu lideratge entre els centre d'art contemporani al continent. 

Gràcies a aquest ampliació el MACBA podrà contar amb un Centre d'Estudis 1 Documentació, que 
permetrà el Museu apropar al públic tota aquella documentació que complementa la col·lecció d'art del 
museu i que desenvolupa les seves línies discursives. El Centre d'Estudis i Documentació funcionarà com 
a espai de recerca que fomentarà la difusió de la informació sobre art contemporani I desenvoluparà 
programes específics de suport a la investigació, com una complement de les exposicions del propi 
museu. 

INFOGRAFlA DE L'ACTUACIÓ DETALL DE L'ACTUACIÓ 

• Planta O: Zona de rebuda i espai P-Olivalent 
per a exposicions i activitats (235 m2

) per tal 
de reforçar la pluralitat d'activitats del museu i 

I!Z!J!h acostar-se a nous públics. L'espai 
d'exposicions acollirà una mostra dedicada 
als arxius del museu. 

• Planta 1: Zona de tallers, activitats 
pedagògiques, seminaris i cursos (168m2

) 

amb els quals el MACBA oferirà un programa 
estable de cursos i seminaris, a més de 
col·laborar amb altres institucions 
acadèmiques per desenvolupar noves 
propostes de formació. 

• Planta 2: Arxiu i zona de treball intern 
(174m2

) . El fons de l'arxiu consta d'un fons 
especialitzat, en el que destaquen: arxiu 
d'artistes i creadors, arxiu documental donat 
per artistes i crftics (26.400 dossiers sobre 
artistes, temes i espais d'art) í fototeca i espai 
de cartells (7 .000 fotografies i 1.300 cartells 
provinents dels fons dei MACBA í del Centre 
d'Art Santa Mònica). 

• Planta 3 i altell: Sala de lectura d'una nova 
biblioteca i magatzem (705m2

). El fons de la 
biblioteca és resultat de la fusió dels fons 
bibliogràfics del MACBA amb els del Centre 
de Documentació Alexandre Cirici, depenent 
de fa Generalitat de Catalunya; un fons inicial 
de 50.000 documents (monografies, 
publicacions periòdiques, vídeos, 
multimèdia), amb una previsió de 85.000 
documents en un termini de 5 anys. 
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OBJECTE OBRA· 

PRESSUPOST OBRA: 
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NOU EDIFICI A LA PLAÇA SABARTÉS ANNEX AL 
COMPLEX DEL MUSEU 
5.500.000 € 

CONTRIBUCIÓ AJUNTAMENT DE BARCELONA: 5.500.000€ 
PERIODE D'EXECUCIÓ: 2008-2011 

OBSERVACIONS 

La reforma consistirà en l'ampliació del museu amb l'annexió d'un nou edifici de 1.840m2 que permetrà al 
Museu Picasso millorar els seus serveis i la seva atenció vers l'entorn del barri. Amb l'obertura del nou 
edifici al carrer Flassaders núm. 24 - 26 - 28 i que comunica directament amb les dependències del 
museu a través de l'actual pati, el Museu modificarà la seva orientació, no tant sols millorant els fluxos de 
visitants sinó oferint també una nova presentació de la col·lecció permanent del Museu. 

INFOGRAFIA DE L'ACTUACIÓ DETALL DE L'ACTUACIÓ 

• Creació d'un nou espai d'acollida i 
serve1s per a grups, que representen 
prop del 40% dels visitants. Aquesta 
nova entrada permetrà 
descongestionar de manera 
significativa l'entrada del carrer 
Montcada. 

• Creació de nous espais polivalents per 
desenvolupar-hi activitats 
pedagògiques i activitats culturals 
destinades a oferir serveis de 
proximitat I participació oberts a nous 
públics. 

• Ampliació de l'actual biblioteca, 
potenciant el seu funcionament i 
promovent la recerca i les 
publicacions al voltant de la figura de 
Picasso. 

• Incorporació de serveis interns del 
Museu, com ara entrada i sortida del 
personal extern, vestuaris i serveis. 

• Noves connex1ons entre el carrer 
Montcada i el nou edifici del carrer 
Flassaders per tal de permetre la 
Plaça Sabartés per a l'entrada de 
camions per subministraments i obres 
al museu. 

• Nou grup electrogen que garanteixi el 
subministrament de corrent elèctric en 
cas d'avaria de les companyies. 

5 



MESURA DE GOVERN 
REFORMA I AMPLIACIÓ GRANS EQUIPAMENTS CUL TU RALS 

Teatre Lliure 

OBJECTE OBRA: 
PRESSUPOST OBRA" 
CONTRIBUCIÓ AJUNTAMENT DE BARCELONA 
PERIODE D'EXECUCIÓ: 

OBSERVACIONS 

REHABILITACIÓ SALA LLIURE DE GRACIA 
1.228.440 € 
500.000 € 
Desembre 2007 - Setembre 2009 

La Fundació Teatre Lliure - Teatre Públic de Barcelona recuperarà l'antiga sala del carrer Montseny 
tancada des de novembre de 2003. Aquesta sala es recuperarà per a la exhibició de petit i mig format, 
amb una sala amb capacitat per a 250 butaques. Per fer-ho possible es reformarà la platea i l'espai tècnic 
del Lliure de Gràeta. Es tracta d'un pas endavant molt sigmficatiu en la recuperació d'una de les sales 
emblemàtiques de la ciutat per a la difusió de teatre d'autor i independent. 

Amb l'obertura d'aquesta nova sala, la sala petita del Teatre Lliure de Monljuïc. conegut com a Espai 
Llrure, recupera la seva funció d'espai d'assaig per a la Sala Fabià Puigserver. 

INFOGRAFIA DE L'ACTUACIÓ DETALL DE L'ACTUACIÓ 

• Resoldre els problemes estructurals 
existents en el vell edifici, renovant la 
coberta i el forjat de la sala 

• Insonoritzar el volum de la sala 
• Reconstruir la pinta de la sala perquè 

l'actual no ofereix garanties de 
seguretat 

• Suprimir les barreres arquitectòniques 
i fer accessible l'edifici amb la 
instal·lació d'un ascensor adaptat 

• Renovar el serveis destinats al públic, 
Incorporant serveis adaptats. 

• Renovar els camerinos i la sala de 
miralls, actualment en estat molt 
precari. 

• Adequar l'edifici a la normativa contra 
Incendis. 

• Renovar les instal-lacions actualment 
obsoletes 

• Insonoritzar els aparells de clima 
lnstal·lats a la coberta de l'edifici 
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Fundació Tàpies 

OBJECTE OBRA: 

PRESSUPOST OBRA· 
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ADEQUACIÓ I REFORMA DE LES ÀREES 
D'ACCÉS I D'EXPOSICIÓ 
2.000.000 € 

CONTRIBUCIÓ AJUNTAMENT DE BARCELONA: 800.000 € 
PERIODE D'EXECUCIÓ 2008-2009 

OBSERVACIONS 

La sèu de la Fundació Tàpies. al carrer Aragó 255, obra de l'arquitecte Lluls Domènech i Montaner, i que 
va ser restaurat el 1985 pels arqUitectes Roser Amadó 1 Lluls Domènech Girbau per acollir la Fundació 
Tàp1es ser.!! ob¡ecte d'una Important reforma que a més d'adequar l'ed1fic1 a la normabva de seguretat. 
permetrà una posada al dia de l'edifici de la Fundació 

Les obres d'adequació i millora que afectaran 1.333,39 m2 dels 3 742.4 m2 de l'edifici serviran per 
adequar les seves instaHacions I augmentar la seva superficie expos1llva La primera fase de la obra de 
l'edlfCl. de propietat muniCipal. i que suposaran la posada al dia en la normatiVa v1gent de seguretat seran 
completament per la inversió mumcipal La rellevànCia CI.Jitural de la FundaCió Tàp1es ha estat creiXent 
d'ençà la seva creaoó, motiu pel qual és avui totalment oportú cons1derar una posada al d1a que el 
consolida com un dels grans eqUipaments CI.Jiturals de la outat 

INFOGRAFIA DE L'ACTUACIÓ: DETALL DE L'ACTUACIÓ 

• SuperfiCle exposit1va: Millora en les 
instaHacions de chmatttzac1ó de 
l'edifiCI que permetr.!l amphar la 
superficie de l'àrea expositiva de la 
planta sòtan, suprimint els tabics que 
actualment contenen el sistema de 
climatització 

• Accessibilitat I seguretat. Renovació 
dels accessos a l'edifici, substituint les 
escales actuals. de manera que 
s'ampliarà l'espai de recepCió i botiga, 
1 s'ordeni la circulació per a VISitants 
del centre 

• Accessibilitat a persones amb 
mobilitat redulda ConstruCCió de 
noves escales adaptades a persones 
amb mobilitat redUida, un nou 
muntacàrregues per acced1r a la 
llibrena. un nous ascensor per accedir 
a la planta d'expoSICIOns del sotan, 
a1xl com nous serveis adaptats. 

• Climatització· Es substituir.!! part del 
sistema de climatització, que serà 
instal-lat a la coberta de l'edifiCI. i 
alliberant espa1 en la planta d'oficines 
de l'edifici. 
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