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0. OBJECTIUS D’AQUEST DOCUMENT 

L’Ajuntament de Sant Celoni i l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de 
Barcelona han contractat a la Fundació ”la Caixa” amb l’objectiu de definir conceptualment el nou Museu del 
Bosc, tant des del punt de vista de l’arquitectura com des del punt de la museografia. La Fundació ”la Caixa” 
desenvoluparà el programa d’arquitectura i el programa de museografia en paral�lel, garantint el funcionament 
global del contenidor (edifici) i els continguts (exposicions).  
 
Aquest Programa d’Arquitectura és el document que planteja els objectius, les premisses i els requeriments 
de l’Ajuntament de Sant Celoni respecte a l’arquitectura del Museu, tot considerant la proposta museogràfica.  
 
Conté, a més, tota la informació tècnica i funcional necessària pel desenvolupament coherent del projecte 
arquitectònic. Està destinat, en una primera instància, a orientar els arquitectes que participaran en el Concurs 
d’Arquitectura i, posteriorment, serà el document guia amb el que treballarà l’arquitecte escollit per a 
desenvolupar el projecte arquitectònic definitiu. 
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1. INTRODUCCIÓ (ANTECEDENTS) 

1.1 Sant Celoni i el seu entorn natural. 
El municipi de Sant Celoni està situat a l'extrem de llevant de la comarca del Vallès Oriental, en contacte amb  
la Selva i el Maresme, a la vall mitjana de la Tordera. A mig camí entre Barcelona i Girona, és un nucli 
estratègic en l'eix viari més important que connecta Catalunya amb Europa.  Per la seva ubicació, Sant Celoni 
és un portal privilegiat per accedir al Montseny i al Montnegre-Corredor, espais naturals de gran riquesa i 
bellesa paisatgística. 
 
El Parc Natural del Montseny, declarat Reserva de la Biosfera per l’UNESCO, representa una síntesis dels 
paisatges de l’Europa Occidental: des dels mediterranis i centreeuropeus fins als boreoalpins. Cogestionat per 
les Diputacions de Barcelona i Girona està situat a només 15 Km de Sant Celoni i rep més de 700.000 
visitants a l’any. Els seus boscos, la seva biodiversitat extraordinària i la petjada cultural que la societat hi ha 
deixat des de temps immemorials el converteixen en un destí de gran atractiu tant pel turisme local, com pel 
turisme nacional i internacional. 
 
Al Parc del Montnegre i el Corredor destaquen pel vessant litoral les pinedes de pi pinyer; cap a l'interior del 
massís, les terres orientades cap a la plana del Vallès, més fredes i humides, acullen alzinars, rouredes i 
suredes. Hi ha un important llegat històric testimoni de la presència humana al llarg dels segles: dolmens 
neolítics i restes ibèriques que s'insereixen en un paisatge divers de conreus, boscos i masies, producte dels 
usos agroforestals més recents. 
 

1.2 El Museu del Bosc. 
Les superfícies d’ús forestal de Catalunya cobreixen un 60 % del territori i les seves característiques 
climàtiques i orogràfiques fan possible una riquesa extraordinària: hi creixen 100 de les 140 espècies arbòries 
que es poden trobar a Europa en tres zones biogeogràfiques:  
L’objectiu fonamental del Museu del Bosc consisteix en proveir estímuls a favor de la comprensió sobre com 
funciona el bosc i el seu paper al Planeta. Ressaltar l’harmonia entre la condició humana i el Planeta Terra tot 
alertant sobre la fragilitat del Medi Ambient i sobre el paper del ciutadà en relació al delicat equilibri que ha de 
permetre la continuïtat del desenvolupament humà a la Terra. Dit d’una altra manera, la idea és fer que els 
ciutadans s’estimin el bosc a través de la seva comprensió. En particular, s’han de destacar tres punts 
crucials: 
 

1. La preocupació pel Medi Ambient és el signe dels nostres temps i el Museu del Bosc se 
centrarà en aquesta preocupació tenint en compte, també, a l’esser humà i el seu impacte. 

2. El Museu del Bosc serà el primer d’una nova generació en l’evolució dels coneguts com 
Ecomuseus.  Aquest plantejament busca reformular aquest concepte. 

3. L’interès que generarà l’oferta científica, cultural i divulgativa del Museu del Bosc contribuirà 
a dinamitzar de l’economia de la zona i afavorirà les visites al Montseny i el Montnegre, on es 
troben alguns dels boscos més emblemàtics de Catalunya, i els boscos i espais naturals en 
general. 
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L’oferta del Museu del Bosc té dues vessants: 
 
Les 1.2.1 Exposicions: a) la permanent, que anirà evolucionant amb la seva part viva i b) les temporals, que 
tractaran, més àgilment, temes conjunturals o qüestions que afectin al Parc o als boscos en general, per 
exemple: els tractaments fitosanitaris en marxa, la vida del tritó (nova espècie de vertebrat trobada al Parc), la 
història de la vegetació al Montseny (com i quan han arribat les diferents espècies al Montseny). Les 
exposicions són especialment bones per crear estímuls. 
El Museu oferirà un atapeït programa de 1.2.2 Activitats, com tallers escolars, conferències i seminaris, que 
gaudirà del suport dels estímuls científics de les exposicions per generar converses i opinions. L’atmosfera de 
les bones exposicions afavoreix la credibilitat de les activitats. 
 

1.2.1 Exposicions:  

Al nou Museu s’aplicarà un mètode museogràfic innovador: la Museologia Total (concebut i aplicat per 
primera vegada a CosmoCaixa, Barcelona) basat en objectes reals (demostren), fenòmens reals (il�lustren) i 
metàfores museogràfiques (evoquen) en mútua interacció amb els aliats d’altres formes de coneixement (art) i 
de les noves tecnologies (multimèdia, Internet) que recolzen i potencien la realitat però no la substitueixen! 
Vet aquí, doncs, tres frases que resumeixen bé l’anomenada Museologia Total: 
 

−−−− El fenomen demostra i l’objecte il�lustra. 
−−−− El mètode museogràfic es recolza en el mètode científic. 
−−−− Museografia amb un alt sentit estètic i amb la bellesa com estímul per a la comprensió.  

 

1.2.2 Activitats: 

El Museu serà un espai d’alta credibilitat pels quatre sectors fonamentals de la societat respecte del 
coneixement científic: comunitat científica i acadèmica (on es crea la ciència), sector productiu (on s’aplica la 
ciència), societat (on la ciència produeix beneficis i riscos) i gestors públics (on la ciència es gestiona) de 
manera que el museu es converteixi en un centre de producció de debat i opinió pública valorat pels mitjans 
de comunicació. Aquesta idea és el requeriment d’una societat democràtica del segle XXI. Només un museu o 
centre de ciència pot convertir-se en aquest punt de trobada amb igual credibilitat pels quatre sectors socials 
esmentats. Això implica que el Museu hauria d’acollir aquelles activitats relacionades amb els boscos, 
l’aprofitament agro-forestal, la gestió dels parcs naturals, la preservació del medi ambient i moltes altres 
d’interès científic, tant en format pensat i dirigit als experts, com en conferències pel gran públic o tallers 
educatius pels nens i jovent. 
 
L’arquitectura ha d’afavorir aquests objectius amb la creació d’espais versàtils, còmodes i acollidors i dotats 
de la tecnologia necessària per a la realització de les activitats. 
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2. CONSIDERACIONS ARQUITECTÒNIQUES 

El continent (l’edifici) ha d’acollir, facilitar, reflectir i accentuar el contingut (museografia i activitats). 

2.1 Arquitectura i museografia. 
El plantejament proposat pel Museu del Bosc es pretén que sigui radicalment innovador i s’ha obtingut per 
una combinació de l’experiència dels jardins botànics més moderns i del concepte híbrid: botànic, zoològic i 
museogràfic, assajat al Bosc Inundat de CosmoCaixa. La idea és que la combinació de tècniques culmini en 
una nova classe de museu amb la vocació de convertir-se en una referència pels futurs ecomuseus, concepte 
que avui es troba desfasat i és de dubtosa utilitat. 

PPPAAAIIISSSAAATTTGGGEEE RRREEEAAALLL  

PPPAAAIIISSSAAATTTGGGEEE   OOORRRIIIGGGIIINNNAAALLL   

MMMUUUSSSEEEUUU

OOOBBBSSSEEERRRVVVAAATTTOOORRRIII   

 
OObbsseerrvvaacciióó  
OObbsseerrvvaarr::  
BBuussccaarr  ii  ttrroobbaarr  ddiiffeerrèènncciieess  eennttrree  aallllòò  qquuee  ééss  ssiimmiillaarr  

OObbsseerrvvaacciióó  aa  qquuaattrree  nniivveellllss::  
((AAèèrriiaa,,  aa  rraann  ddee  tteerrrraa,,  ssuubbtteerrrràànniiaa,,  oonnlliinnee))  

CCoommpprreennssiióó  
CCoommpprreennddrree::  
BBuussccaarr  ii  ttrroobbaarr  aallllòò  qquuee  ééss  ccoommúú  eennttrree  ccoosseess  ddiivveerrsseess  

MMuusseeoollooggiiaa  TToottaall::  
((oobbjjeeccttee  rreeaall,,  ffeennoommeenn  rreeaall,,  mmeettààffoorraa  mmuusseeooggrrààffiiccaa) 
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Per aquesta raó es necessita un intens diàleg entre arquitectes i museòlegs a l’hora de desenvolupar el 
projecte (part de l’arquitectura d’aquest Museu és museografia). L’arquitectura ha de potenciar les 
membranes transparents que relacionen els exteriors amb els espais interiors tot preservant les condicions 
lumíniques interiors per a que puguin acollir la museografia. Els recorreguts museogràfics han d’integrar 
arquitectura i exteriors i, a més, afavorir la circulació exterior que encadeni els diferents àmbits circumval�lant 
l’edifici. 
 
 
 
 
 
 
 

OOOBBBSSSEEERRRVVVAAATTTOOORRRIII    

Paisatge 6 

MMMUUUSSSEEEUUU    

ÀÀÀmmmbbbiii ttt    iiinnntttrrroooddduuuccctttooorrriii    
Paisatge 1 

Paisatge 2 Paisatge 3 

Paisatge 4 

Paisatge 5 

Esquema del plantejament conceptual del Museu del Bosc. 
Mostra les relacions proposades entre l’àmbit introductori, l’àmbit 
museogràfic, l’observatori i la recreació dels paisatges. 
Mostra també els possibles recorreguts interior, exterior i 
interior/exterior, que han de poder fer els visitants. 
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Cada paisatge real s’ha de poder interpretar a partir de dos àmbits i de la mútua interacció amb el paisatge 
com es veu en els següents gràfics: 
 

1. PAISATGE REAL exterior 
 
en relació amb 
 
2. un OBSERVATORI DEL PAISATGE REAL amb tres miradors (vista aèria, vista a ran del terra i vista 

subterrània) i del PAISATGE ORIGINAL online 
 
i amb 
 
3. l’ÀMBIT MUSEOGRÀFIC  interior on s’interpretaran els diferents paisatges. 
 
 
 
 

OOOBBBSSSEEERRRVVVAAATTTOOORRRIII MMMUUUSSSEEEUUU PPPAAAIIISSSAAATTTGGGEEE   RRREEEAAALLL   

Museologia Total 
 

Objectes reals 
Fenòmens reals 
Metàfores 
museogràfiques 

Vista aéria 

Cota 0 

Subterrània  
Subacuàtica 

Online 

Esquema conceptual de les relacions 
Paisatge – Observatori - Museu. 
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Els continguts museogràfics conformen els següents àmbits: 
 

1. Arbre emblema. 
A l’exterior dins del recinte del Museu. És la primera emoció amb la 
que es troben els visitants del Museu del Bosc és el Pi Gros: un dels 
exemplars de pi pinyer més alts i espectaculars de Catalunya. 
L’arbre més conegut al municipi per la seva alçada (més de 36 m.) i 
el seu perímetre (3,75 m.) es trobava en un lloc molt concorregut 
fins que la ventada del gener del 2009 el va tombar. Les autoritats 
van decidir conservar-lo per tal de convertir-lo en l’emblema del 
Museu. 

 
2. Àmbit introductori.  

Ámbit intenor on s’explicarà la diversitat al Montseny i la riquesa dels 
seus boscos. 
Relacionat amb un arbre viu, s’articula aquest àmbit on s’explicaran 
el cicle de l’aigua, el de l’anhídrid carbònic, el cicle dels nutrients, la 
funció clorofíl�lica, l’evapotranspiració, la capil�laritat, la fecundació, 
les llavors o l’estratègia de colonització de nous territoris, el 
parasitisme, la simbiosis, etc. Es mostrarà també el catàleg 
d’animals que viuen als boscos del Montseny i el Montnegre: des de 
les galeries subterrànies fins a les copes dels arbres. 
El bosc no és un terreny sagrat prohibit als éssers humans, sinó que 
forma part del seu suport material i espiritual. S’abordarà la dimensió 
social del bosc des de temps immemorials fins els nostres dies i 
plantejant el dilema: És sostenible la sostenibilitat? 

 
I sis àmbits que són interiors/exteriors (veure esquema pàgina 9). La part exterior serà viva, mantinguda amb 
tecnologia de jardí botànic. La museografia relacionada amb cada ecosistema es desenvoluparà a l’interior.  
 

3. Matollar i prats. 
Es tracta de formacions desproveïdes d’un estrat arbori i mantingudes per la pastura dels ramats.  
 

4. Bosc Mixt Caducifoli (euro-siberià). 
Formació boscosa amb una estacionalitat molt marcada, que dona lloc a un paisatge típicament 
centreeuropeu. 
 

5. Alzinar muntanyenc. 
La relació dels alzinars i l’home ve d’antic. L’ús històric més important ha estat el de combustible en 
forma de llenya i carbó. La fusta d’alzina s’ha utilitzat per a la fabricació de mànecs d’eines del camp i 
en la construcció de parts dels carruatges. 
 

6. Sureda. 
El suro és l’arbre emblema de la mediterrània. S’explicarà l’explotació del suro i la seva importància a 
la regió. 
 

7. Medi aquàtic (la bassa). 
Apassionant i deliciós micro-ecosistema on hi habita un gran nombre d’espècies de flora i fauna que 
depenen de l’aigua. 
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8. Medi humà. 
Aquest espai esdevé una mostra de l’hàbitat humà amb alguna de les seves estructures integrades al 
paisatge com els conreus de secà, les feixes o l’horta. S’abordaran les relacions de la societat amb el 
bosc i les manifestacions culturals que originen. 

2.2 Arquitectura coherent. 
L’edifici ha de ser coherent amb la imatge, els continguts i el missatge que es volen transmetre des del Museu 
del Bosc: 

• L’arquitectura haurà de ser respectuosa amb l’entorn i s’haurà de dissenyar aprofitant les seves 
característiques. 

• El disseny de l’edifici ha de tenir en compte la seva visibilitat des de la carretera de Campins (BV 
5114) que és la que té més afluència de visitants que van al Montseny per tal de convidar-los a fer la 
visita. 

• L’arquitectura ha d’integrar els paisatges reals recreats a l’exterior per a que puguin ser interpretats 
per la museografia de l’interior.  No només ho han de fer d’una manera visual sinó que els visitants 
han de poder transitar entre les exposicions i els paisatges exteriors amb naturalitat, tot preservant les 
condicions necessàries d’il�luminació i clima de les exposicions. 

 
Cap altre cas conegut necessita més feina conjunta entre arquitectes i museòlegs (part de l’arquitectura 
d’aquest Museu és museografia).  
 
Al punt més alt de l’edifici del Museu s’haurà de preveure una terrassa/mirador que permeti observar els 
àmbits exteriors. 
 
L’edifici ha de convertir-se pel seu plantejament i el seu caràcter en una fita de l’arquitectura actual: sobrietat, 
elegància, respecte i sostenibilitat.  
 

2.3 Arquitectura sostenible 
El plantejament arquitectònic tindrà com a prioritat la sostenibilitat i el respecte envers el medi ambient i en 
farà pedagogia! L’edifici s’ha de dissenyar tenint en compte les particularitats del terreny i l’entorn, 
minimitzant-ne els impactes tant durant el procés de construcció com, després, en l’explotació de l’edifici. El 
plantejament ha de considerar la manera de transmetre aquests paràmetres als visitants del Museu. S’han de 
potenciar els següents factors: 
 

- Sistemes passius per a la captació i conservació d’energia 
- Màxim aprofitament de l’energia disponible donada la ubicació del Museu (geotèrmica, excedents de 

biomassa, biofuel, solar, eòlica, etc.). 
- Recollida d’aigua de pluja. 
- Tractament i reciclatge d’aigües grises. 
- Tractament i reciclatge d’aigües negres. 
- Utilització de materials reciclables i provinents de llocs pròxims a l’emplaçament del museu. 
- S’evitarà qualsevol material sospitós com fustes tropicals o materials dubtosos des del punt de vista 

d’alt contingut energètic o emissió de gasos hivernacle. Tots els materials seran certificats i amb 
segells de qualitat. 

 
Com a paràmetre general de treball es recomana evitar les despeses supèrflues en les instal�lacions de clima 
i il�luminació del Museu així com en l’ús que en pugui fer el visitant (suggerir comportament). 
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2.4 Exteriors 
D’exteriors n’hi haurà de dos tipus: 
 

1. Espais exteriors públics on es promocionaran exposicions permanents i temporals. Aquestes zones 
exteriors han de ser un esquer, han d’atreure els ciutadans quan s’apropin amb cotxe o passin cap al 
Montseny. Han de ser objecte d’un conscienciós procés de disseny que els converteixi en un 
preàmbul i invitació a entrar al Museu del Bosc. Aquests espais exteriors seran accessibles en els 
horaris d’obertura del museu i de lliure accés. 

 
2. Exteriors reservats als visitants amb contingut museogràfic, accessibles per les persones que han 

pagat l’entrada. A dia d’avui el programa museogràfic preveu les següents instal�lacions: 
 

Els ecosistemes del Montseny. Instal�lació botànica que reprodueix les vessants del Montseny i 
la distribució dels diferents ecosistemes relacionant-los amb els existents a tot Europa a diferents 
latituds. 
 
Tals pares, tals fills.  Jardí que presentarà els fills dels arbres més emblemàtics del Montseny, 
Europa i el Món relacionant-los amb la silueta a escala real del pare monumental. 
 
La família sureda. Llarg recorregut lineal d’exemplars d’alzines suredes de diferent edat 
comparades amb els documents que mostren una família que s’ha dedicat a l’explotació del suro 
al llarg de generacions. 
 

Als exteriors es preveuran també diferents observatoris que permetin als visitants copsar en directe allò més 
interessant de l’entorn, la natura, la meteorologia, etc. 
 
Adjacents a l’edifici, es dissenyaran els sis paisatges reals que han estat descrits en el punt 2.1 Arquitectura 
i museografia. 
 

2.5 Arquitectura accessible. 
L’arquitectura del Museu del Bosc ha de considerar i promoure la plena accessibilitat de les persones amb 
mobilitat reduïda o discapacitats físiques, psíquiques o sensorials a tots els espais exteriors i interiors de 
l’edifici: Des de la implementació d’un nombre determinat de places d’aparcament, la consideració de mitjans 
alternatius a les escales per a superar desnivells, la previsió de portes i espais suficients per a la maniobra de 
les cadires de rodes, la dotació de senyalitzadors acústics i franges texturitzades per a guiar els invidents i la 
dotació a l’edifici d’un mínim d’instal�lacions sanitàries adaptades. 
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3. LA PARCEL�LA 

L’Ajuntament de Sant Celoni ha assignat dues parcel�les situades al nord-oest de la vila, adjacents a la 
Carretera de Campins (BV-5114), principal via d’accés al Parc Natural del Montseny des de Sant Celoni. Una, 
destinada a equipaments, té una superfície 7.120 m2. L’altra, contigua al traçat de l’AVE, està destinada a 
verd públic i té una superfície de 7.747 m2. 
 
 

Montseny 

Sant Celoni 

Sant Celoni 
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A l’estar a la vessant del turó, el solar té una topografia molt suggerent. D’acord amb les rasants definides pel 
planejament (en fase de redacció) considerant la diferència de cotes entre la rasant prevista i la cota actual 
del terreny en el punt mig de la parcel�la respecte del la carretera de Campins, es preveu un desnivell 
aproximat de 7m. El desnivell màxim correspon a la rotonda d’accés al sector i és de 9.60m. 
 
En el punt més baix, corresponent al viari principal del sector, la cota actual del terreny presentarà un 
desnivell d’aproximadament 1m. respecte de la rasant prevista. 

Sant Celoni 

Verd Públic 

Equipaments Aparcament Autobusos 
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Dades urbanístiques bàsiques: 
 
ÚS: Equipaments 
OCUPACIÓ MÀXIMA: % sobre rasant / % sota rasant 
SUPERFÍCIE DE SÒL: 7.118,70 m2 
SUPERFÍCIE EDIFICABLE: 7.118,70 m2 
ALÇADA MÀXIMA:  
SEPARACIÓ LLINDARS: 
 
ÚS: Equipaments (Aparcament) 
OCUPACIÓ MÀXIMA: % sobre rasant / % sota rasant 
SUPERFÍCIE DE SÒL:: 914.67 m2 
SUPERFÍCIE EDIFICABLE: 
ALÇADA MÀXIMA:  
SEPARACIÓ LLINDARS 
 
 
ÚS: Verd Públic 
OCUPACIÓ MÀXIMA: 0 
SUPERFÍCIE DE SÒL: 7.747,45 m2 
SUPERFÍCIE EDIFICABLE: 0 
ALÇADA MÀXIMA:  
SEPARACIÓ LLINDARS:  
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4. PROGRAMA D’ARQUITECTURA 

Aquest document ha estat concebut com a guia adreçada als arquitectes per elaborar un projecte que 
compleixi plenament amb els objectius establerts per l’Ajuntament de Sant Celoni pel Museu del Bosc. 
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4.1 Objectius i metodologia 
La informació continguda en aquest programa arquitectònic es presenta en forma de diagrames funcionals i 
fitxes tècniques que contenen els requeriments funcionals i les especificacions tècniques per a cada espai del 
Museu. 
 
Els diagrames funcionals indiquen les relacions entre les diferents unitats funcionals i, dintre de cada una 
d’elles, s’hi suggereixen patrons de circulació (pública, serveis, objectes i subministraments). Els diagrames 
eviten suggerir formes arquitectòniques i presenten cada unitat dibuixada proporcionalment. 
 
Les fitxes tècniques defineixen les superfícies requerides per a cada un dels components del projecte i els 
requeriments arquitectònics i tècnics que han de complir. 
 
Les superfícies estan calculades sumant l’àrea neta + la circulació sota els següents criteris: 
 
Àrea neta: Superfície mínima necessària per realitzar o proveir suport operatiu a l’activitat. 
Circulació: Superfície requerida per l’accés físic a les activitats o components de cada unitat. 
 
Considerant la tipologia de l’edifici i la seva singularitat, l’àrea construïda no hauria de superar un factor 
d’eficiència del 60%  ([àrea neta + circulació] x 1,4). 
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4.2 Unitats funcionals 
L’edifici del Museu del Bosc es composarà de quatre tipus diferents d’activitats. En els diagrames funcionals 
cada un d’ells estarà identificat amb un color diferent: 
 
�� A. Acollida i serveis (taronja) 
�� B. Exposicions i activitats (blau) 
�� C. Creació i coordinació (turquesa) 
�� D. Logística (violeta) 
 
El diagrama funcional mostra les relacions entre espais i circulacions de públic, personal i logística. 

B. Exposicions i activitats  

D. Logística 

Personal 

A. Acollida i serveis 

C. Creació i 
Coordinació 

Obres, materials i 
subministraments 

Accés Públic 
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4.3 Principis generals de funcionament 

��������    4.3.1 Acollida i serveis    
Aquesta unitat funcional aglutina els espais on el públic tindrà el seu primer contacte amb l’edifici Museu. Té 
relació directa amb l’exterior, amb la zona d’arribada d’autobusos i accés fàcil des de l’aparcament públic. 
Aquí s’informarà, orientarà i dirigirà als visitants cap a les B Exposicions i Activitats. Aquesta unitat reuneix 
també tots aquells serveis relacionats amb la recepció del públic (informació i venda de tiquets, primers 
auxilis, etc.) i aquells que podrien tenir un horari d’obertura diferent al del Museu (cafeteria, botiga). 
 
 

A1 Hall 
A2 Informació / taquilles 
A3 Armariets 
A4 Cafeteria / Restaurant 
A5 Botiga 
A6 Primers auxilis 
A7 Serveis higiènics 

 

Accés Públic 

Exterior 

A1 Hall 

D1. 
Control 

A2 
Informació A3 

Armariets 

A5 Botiga 

A4 
Cafeteria / Restaurant  

Exterior, terrassa. 

Accés Controlat a 
Exposicions i activitats públiques 

A7Serveis 
higiènics 

A6 
Primers 
Auxilis 

Accés logístic 

Accés 
Públic 
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�� �� �� �� 4.3.2 Exposicions i Activitats 
Aquesta unitat agrupa aquells espais destinats a albergar l’oferta del Museu del Bosc. Aquest museu pretén 
ser universitat de ciència pels ciutadans i la seva audiència és, mai millor dit, universal. El museu serà visitat 
pels ciutadans de Sant Celoni, de Catalunya i d’Espanya; per grups universitaris i escolars, per grups 
organitzats de la tercera edat i per grups de turistes locals i estrangers. A la pràctica seria impensable que un 
forà sensibilitzat amb el medi ambient, l’ecologia i/o la sostenibilitat no el visités. El Museu oferirà també un 
intens programa d’activitats (conferències, taules rodones, debats, cursos, tallers, projeccions, etc.) en espais 
especialment dissenyats per acollir-los. 
 

B1 Exposició permanent (museu / observatori) 
B2 Exposició temporal 
B3 Espai polivalent 
B4 Aules/taller 
B5 Centre de documentació. 

B2 
Exposició 
Temporal 

B1 Exposició permanent 

a A1 Hall 

a Logística 

B3 
Espai  
Polivalent 

B4 
Aules / Taller 

B5 
Centre de 
documentació 

a Logística 

a Coordinació 
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�� �� �� �� 4.3.3 Activitats de Creació i Coordinació 
Aquesta unitat funcional es composa dels espais i instal�lacions destinats a la gestió del Museu. 
 

C1 Recepció 
C2 Direcció 
C3 Tècnics 
C4 Guies i monitors 
C5 Sala de reunions 
C6 Serveis comuns 
C7 Serveis higiènics 

 

C4 
Guies i monitors 

C1 Recepció 

C2 Direcció 

C3 Tècnics 
C5 
Sala de reunions 

C6 
Serveis 
comuns 

C7 
Serveis 
Higiènics 

a Logística 

Accés de personal 

a Exposicions 
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�� �� �� �� 4.3.4  Logística 
Aquesta unitat agrupa els espais destinats al suport logístic, tècnic i de manteniment del Museu, així com els 
locals on s’instal�laran els equips necessaris pel bon funcionament de l’edifici. 
 

D1 Control de Seguretat 
D2 Zona de càrrega i descàrrega 
D3 Reserva col�leccions 
D4 Magatzem general 
D5 Taller de manteniment 
D6 Locals per a personal 
D7 Tallers per a subcontractistes 
D8 Àrees tècniques 

 
S’ha de preveure al menys un local de 2 m2 per planta per a l’emmagatzematge de material i estris de neteja i 
també un abocador. 

D5 
Taller de 
Manteniment 

Obres, materials i 
subministraments 

D2 
 Zona de càrrega i descàrrega 

D4  Magatzem General 

D3 Reserva de Col�leccions 

D7 
Tallers per a 
subcontractistes 

D8. Àrees tècniques 

Zona exterior 
 

D6 
Locals per a personal 

Exposicions i 
Activitats públiques 

Zona exterior 
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4.4 Quadre de superfícies. 
El quadre que es presenta a continuació resumeix les superfícies de cadascuna de les unitats funcionals. 
L’abast del projecte arquitectònic inclou també les àrees exteriors d’accés lliure i restringit que es dissenyaran 
en funció del plantejament arquitectònic i les àrees d’aparcament es comptabilitzen per separat per ser d’una 
tipologia constructiva diferent.  
 

A Acollida i serveis 780 m2

A1 Hall 250 m2

A2 Informació / taquilles 15 m2

A3 Armariets 10 m2

A4 Cafeteria / Restaurant 370 m2

A5 Botiga 100 m2

A6 Primers auxilis 10 m2

A7 Serveis higiènics 25 m2

B Exposicions i activitats 1.390 m2

B1 Exposició permanent 800 m2

B2 Exposició temporal 150 m2

B3 Espai polivalent (150) 295 m2

B4 Aules/taller (3) 105 m2

B5 Centre de documentació 40 m2

C Creació i coordinació 130 m2

C1 Recepció 15 m2

C2 Direcció 20 m2

C3 Tècnics 30 m2

C4 Guies i monitors 15 m2

C5 Sala de reunions 20 m2

C6 Serveis comuns 20 m2

C7 Serveis higiènics 10 m2

D Logística 725 m2

D1 Control de Seguretat 10 m2

D2 Zona de càrrega i descàrrega 30 m2

D3 Reserva col�leccions 250 m2

D4 Magatzem general 100 m2

D5 Taller de manteniment 20 m2

D6 Locals per  a personal 20 m2

D7 Tallers  per a subcontractistes 20 m2

D8 Àrees tècniques 275 m2

TOTAL 3.025 m2

TOTAL EDIFICI 3.025 m2

Aparcament autobusos (6) 1.032 m2

Aparcament cotxes (100) 2.700 m2

TOTAL APARCAMENT 3.732 m2
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4.5 Fitxes tècniques 
A continuació s’inclouen fitxes de cada un dels espais contemplats al projecte del Museu del Bosc. 
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�� �� �� �� 4.5.1 Acollida i serveis 
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A1 Hall 
���������������������������������������� 
 
Especificacions funcionals. 
 
 Superfície: 250 m2 

 
 Objectius: Punt obligat de pas per tots els visitants del Museu del Bosc. Articula la 

resta d’espais inclosos en aquesta unitat. Ofereix als visitants un punt 
central d’informació, organització, orientació i compra de les entrades 
sota aixopluc. És el lloc d’acolliment que, a més, ofereix un espai per a 
descansar quan es transita entre els espais interiors i exteriors del 
Museu. 

 
 Relacions funcionals: Relació directa amb l’Exterior, amb la zona d’embarcament d’autobusos, 

i relació fàcil amb l’aparcament públic. Dintre d’aquest espai s’inscriuen 
A2 Informació / taquilles, A3 Armariets i té relació directa amb  
A5 Botiga. 

 
 Unitat funcional: Espai únic. 
 
 Condiciones d’accés: Lliure en període d’obertura. 
 
 Personal involucrat: Personal d’informació, hostesses, monitors, seguretat, manteniment i 

neteja. 
 
 
Especificacions tècniques. 
 
 Alçada lliure: 5.00 m 

 
 Configuració espacial: Espai diàfan, sense obstruccions visuals. 
 
 Llum natural: Requerida. 
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A2 Informació / Taquilles 
���������������������������������������� 
 
Especificacions funcionals. 
 
 Superfície: 15 m2 

 
 Objectius: Des d’aquest espai el personal encarregat resoldrà dubtes i preguntes i 

orientarà als visitants del Museu del Bosc. S’oferirà també informació 
mitjançant pantalles i impresos. 

 
 Relaciones funcionals: Relació directa amb A1 Hall. Relació fàcil amb A3 Armariets. 
 
 Unitat funcional: Espai únic. 
 
 Condiciones d’accés: Lliure en període d’obertura. 
 
 Personal involucrat: Personal d’informació, manteniment i neteja. 
 
 
Especificacions tècniques. 
 
 Alçada lliure: Ubicat a l’ A1. Hall 

 
 Configuració espacial: Espai diàfan, sense obstruccions visuals. 
 
 Llum natural: Requerida. 
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A3 Armariets 
���������������������������������������� 
 
Especificacions funcionals. 
 
 Superfície: 10 m2 

 
 Objectius: Espai amb armariets, que es podran tancar utilitzant monedes, destinat 

a l’emmagatzematge temporal i custodia d’abrics i objectes personals 
que els visitants no duran mentre visiten al Museu. 

 
 Relacions funcionals: Relació directa amb A1 Hall. Relació fàcil amb A2 Informació / taquilles. 
 
 Unitat funcional: Espai únic. 
 
 Condiciones d’accés: Lliure en període d’obertura. 
 
 Personal involucrat: Manteniment i neteja. 
 
 
Especificacions tècniques. 
 
 Alçada lliure: Ubicat a l’ A1 Hall 

 
 Configuració espacial: Obstruccions visuals mínimes. 
 
 Llum natural: No requerida. 
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A4 Cafeteria / Restaurant 
���������������������������������������� 
 
Especificacions funcionals. 
 
 Superfície: 370 m2 

 
 Objectius: La Cafeteria oferirà als visitants la possibilitat de consumir begudes i 

menjars lleugers sense la necessitat de sortir de l’àmbit del Museu del 
Bosc. La Cafeteria / Restaurant funcionarà en horaris de tancament del 
Museu. 

 
 Relacions funcionals: Accés directe des de l’exterior tant pels usuaris com per la logística. 

Accés a terrassa exterior amb taules i àrea de pícnic proveïda de 
màquines expenedores automàtiques pels escolars i col�legials que 
visiten el museu o assisteixen a les seves activitats. Relació directa amb 
A1 Hall. 

 
 Unitat funcional: A4.1 Acollida 40 m2 

A4.2 Menjador Restaurant 140 m2 
A4.3 Bar / Cafeteria 25 m2 
A4.4 Sanitaris públics 25 m2 
A4.5 Cuina 120 m2 

 
A4.5.1 Rentat 10 m2 
A4.5.2 Preparació 15 m2 
A4.5.3 Cuina 25 m2 
A4.5.4 Servei higiènic 20 m2 
A4.5.5 Emmagatzematge 30 m2 
A4.5.6 Cambres frigo  15 m2 
A4.5.7 Detritus  5  m2 

 
A4.6 Oficina 5 m2 
A4.7 Vestidors personal 15 m2 

 
 
 
 Condicions d’accés: Lliure en període de funcionament de la Cafeteria / Restaurant. 
 
 Personal involucrat: Personal de restauració. 
 
 
Especificacions tècniques. 
 
 Alçada lliure: 4.00 m 

 
 Camp visual: Espai diàfan, sense obstruccions visuals. 
 
 Llum natural: Requerida. 
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A5 Botiga 
���������������������������������������� 
 
Especificacions funcionals. 
 
 Superfície: 100 m2 

 
 Objectius: Oferirà als visitants productes relacionats amb el Museu del Bosc, les 

seves exposicions i activitats, records, catàlegs d’exposicions i 
publicacions científiques especialitzades, informació sobre els Parcs 
Naturals del Montseny i el Montnegre - Corredor. 

 
 Relacions funcionals: Relació directa amb A1 Hall. S’ha d’ubicar de manera que sigui molt 

visible des de l’exterior, en especial des de l’accés del Museu. La seva 
ubicació ha d’estar en relació directa amb la sortida de públic de l’edifici. 

 
 Unitat funcional: A5.1 Exposició  i venda 70 m2 

A5.2 Oficina / magatzem 30 m2 
 
 Condicions d’accés: Accés directe des de l’exterior. Lliure en horari d’obertura de la Botiga, 

controlat amb un arc detector anti-robatori. 
 
 Personal involucrat: Personal relacionat amb la botiga. 
 
 
Especificacions tècniques. 
 
 Alçada lliure: 4.00 m 

 
 Camp visual: Espai diàfan, sense obstruccions visuals. 
 
 Llum natural: Requerida. 
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A6 Primers Auxilis 
���������������������������������������� 
 
Especificacions funcionals. 
 
 Superfície: 10 m2 

 
 Objectius: Espai que permet administrar els primers auxilis, en cas d’accident o 

malaltia, a qualsevol de les persones que es troben al Museu. Facilitarà, 
en cas necessari, l’evacuació del pacient a un centre d’assistència 
mèdica. 

 
 Relacions funcionals: Relació directa amb A1 Hall. 
 
 Unitat funcional: Espai únic 

 
 Condicions d’accés: Controlat. 
   
 Personal involucrat: Personal Autoritzat. 
 
 
Especificacions tècniques. 
 
 Alçada lliure: 3.00 m 

 
 Camp visual: Obstruccions visuals mínimes. 
 
 Llum natural: Requerida. 
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A7 Serveis higiènics 
���������������������������������������� 
 
Especificacions funcionals. 
 
 Superfície: 25 m2* 

 
 Objectius: Oferiran als visitants del Museu les comoditats d’aquest tipus 

d’equipament. Es tindran en compte les necessitats de les persones 
amb mobilitat reduïda. Es preveuran espais pel canvi de bolquers Els 
serveis higiènics s’implementaran i dimensionaran segons la normativa. 

 
 Relacions funcionals: Han d’estar distribuïts a l’edifici de manera que siguin fàcilment 

accessibles pels visitants. Relació fàcil amb A1 Hall i des de B 
Exposicions i Activitats. 

 
 Unitat funcional: A7.1 Homes  10 m2 

A7.2 Dones 10 m2 
A7.3 Discapacitats físics 5  m2 

 
 Condicions d’accés: Lliure en horari d’obertura. 
 
 Personal involucrat: Personal de neteja. 
 
 
Especificacions tècniques. 
 
 Alçada lliure: 3.00 m 

 
 Camp visual: Obstruccions visuals mínimes. 
 
 Llum natural: No requerida. 
 
 
* El dimensionament d’aquest espai ha de complir la normativa de dotació de serveis higiènics. 
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�� �� �� �� 4.5.2 Exposicions i Activitats 
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B1 Exposició Permanent 
���������������������������������������� 
 
Especificacions funcionals. 
 
 Superfície: 800 m2 

 
 Objectius: Són el nucli de l’oferta del Museu. Han de promoure estímuls a favor del 

coneixement i el mètode científic tot aplicant la innovadora Museologia 
Total. En principi, el contingut es dividirà en sis àmbits, cada un dels 
quals estarà relacionat amb un paisatge exterior que tindrà 
aproximadament 150 m2 de superfície (900 m2 de superfície total). El 
disseny, per tant, ha de potenciar les membranes transparents que 
relacionen els paisatges exteriors amb els espais interiors tot preservant 
les condicions lumíniques de l’interior per a que puguin acollir la 
museografia. Els recorreguts museogràfics integraran arquitectura i 
exteriors i, a més, afavoriran la circulació que encadeni els diferents 
àmbits circumval�lant l’edifici. Part fonamental seran els observatoris: 
instal�lacions preparades per a posar a l’abast del visitant la percepció 
directa i en temps real de certs trossos de natura i de l’entorn rellevants. 

 
 Relacions funcionals: Relació directa amb A1 Hall. Relació fàcil amb B2 Exposició temporal. 

Relació fàcil amb D2 Àrea de càrrega i descàrrega i D5 Taller de 
manteniment. Relació fàcil amb la part d’exteriors segregada per l’ús 
dels visitants del museu. 

 
 Unitat funcional: Espai únic  800 m2 (+900 m2 de paisatges exteriors) 

 
 Condicions d’accés: Controlat. 
 
 Personal involucrat: Personal de creació, subcontractistes en períodes de muntatge 

d’exposicions. Personal de seguretat, monitors en horaris d’atenció al 
públic. Personal de neteja. 

 
 
Especificacions tècniques. 
 
 Alçada lliure: 5.00 m 

 
 Camp visual: Espai diàfan, sense obstruccions visuals. 
 
 Llum natural: S’ha de dissenyar amb especial cura la relació entre l’interior i l’exterior 

amb la doble funcionalitat: observar l’exterior i potenciar la museografia 
a l’interior.  
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B2 Exposició Temporal 
���������������������������������������� 
 
Especificacions funcionals. 
 
 Superfície: 150 m2 

 
 Objectius: Espai que acollirà exposicions temporals de curta durada (1-3 mesos) 

que presentin temes d’actualitat relacionats amb el Medi Ambient, els 
Boscos, la regió, etc. i que han de servir per renovar permanentment els 
continguts i la oferta del Museu del Bosc. 

 
 Relacions funcionals: Relació directa amb A1 Hall. Relació fàcil amb B1 Exposició permanent. 

És important que el públic que accedeix a B1 Exposició permanent o als 
espais on tindran lloc les activitats programades tingui visuals sobre 
aquest espai per convidar-lo a fer noves visites. Relació fàcil amb D2 
Àrea de càrrega i descàrrega i D5 Taller de manteniment. Relació fàcil 
amb la part d’exteriors segregada per l’ús dels visitants del museu.  

 
 Unitat funcional: Espai únic 150 m2 

 
 Condicions d’accés: Controlat. 
 
 Personal involucrat: Personal de creació, subcontractistes en períodes de muntatge 

d’exposicions. Personal de seguretat i monitors en horaris d’atenció al 
públic. Personal de neteja. 

 
 
Especificacions tècniques. 
 
 Alçada lliure: 5.00 m 

 
 Camp visual: Espai diàfan, sense obstruccions visuals. 
 
 Llum natural: No requerida. En cas de proposar-se, ha d’implementar mecanismes 

que possibilitin regular la seva entrada fins a obtenir la foscor total. 
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B3 Espai Polivalent 
���������������������������������������� 
 
Especificacions funcionals. 
 
 Superfície: 295 m2 

 
 Objectius: Espai que acollirà activitats com conferències, col�loquis, taules rodones 

projeccions, concerts, teatre, etc. El disseny i el mobiliari han de 
permetre màxima flexibilitat per a crear les condicions adequades a cada 
una d’aquestes activitats. 

 
 Relacions funcionals: Relació directa amb A1 Hall. Fàcil accés a B2 Exposicions temporals. La 

B4.2 Sala (en especial l’escena) ha de ser fàcilment accessible des de la 
D2 Zona de càrrega i descàrrega. Fàcil accés a A9 Serveis higiènics. 

 
 Unitat funcional: B3.1 Foyer 50 m2 (Podria estar integrat a l’A1 Hall) 

B3.2 Sala (150 pax.) 100 m2 
B3.3 Escenari (+ Backstage) 80 m2 
B3.4 Cabina tècnica 10 m2 
B3.5 Cabina traducció 6 m2 
B3.6 Camerinos 14 m2 
B3.7 Magatzem 15 m2 
B3.8 Sanitaris 20 m2 

 
 Condicions d’accés: Controlat. 
 
 Personal involucrat: Responsables de sala, tècnics, traductors, hostesses, personal de 

creació, personal de neteja. 
 
 
Especificacions tècniques. 
 
 Alçada lliure: 5.00 m 

 
 Camp visual: Espai diàfan, sense obstruccions visuals. 
 
 Llum natural: No requerida. En cas de proposar-se, ha d’implementar mecanismes 

que possibilitin regular la seva entrada fins a obtenir la foscor total. 
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B4 Aules / Taller 
���������������������������������������� 
 
Especificacions funcionals. 
 
 Superfície: 105 m2 
 
 Objectius: Espais versàtils que han d’oferir l’ambient adequat per activitats com 

aprenentatge formal o tallers de natura. Acolliran classes, tallers, 
projeccions per a grups organitzats, majoritàriament nens d’escoles, que 
hauran de reservar l’activitat prèvia cita. Han de comptar amb armaris i 
una pica ampla. 

 
 Relacions funcionals: Relació directa amb A1 Hall. Fàcil accés a les exposicions. Fàcil accés a 

A9 Serveis higiènics. 
 
 Unitat funcional: B3.1 Aula taller 35 m2 

B3.2 Aula taller 35 m2 
B3.3 Aula taller 35 m2 

 
 Condicions d’accés: Controlat. 
 
 Personal involucrat: Personal de creació, monitors, pedagogs, tècnics i personal de neteja. 
 
 
Especificacions tècniques. 
 
 Alçada lliure: 4.00 m 

 
 Camp visual: Espai diàfan, sense obstruccions visuals. 
 
 Llum natural: Requerida, amb la possibilitat de regular la seva entrada fins a obtenir la 

foscor total. 
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B5 Centre de documentació 
���������������������������������������� 
 
Especificacions funcionals. 
 
 Superfície: 40 m2 
 
 Objectius: Espai que oferirà als escolars, investigadors i estudiosos la possibilitat 

de consultar i treballar sobre el fons documental del Museu. S’obrirà sota 
demanda prèvia cita. 

 
 Relacions funcionals: Relació fàcil amb C Activitats de Coordinació i creació. 
  
 Unitat funcional: Espai únic. 
 
 Condicions d’accés: Controlat en horari d’obertura. 
 
 Personal involucrat: Responsables del fons, investigadors, universitaris, escolars personal de 

neteja. 
 
 
Especificacions tècniques. 
 
 Alçada lliure: 4.00 m 

 
 Camp visual: Espai diàfan, sense obstruccions visuals. 
 
 Llum natural: Requerida, amb la possibilitat de regular la seva entrada fins a obtenir la 

foscor total. 
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�� �� �� �� 4.5.3 Activitats de Creació i Coordinació 
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C1 Recepció 
���������������������������������������� 
 
Especificacions funcionals. 
 
 Superfície: 15 m2 
 
 Objectius: L’horari d’obertura del Museu i l’horari de treball del personal no seran 

necessàriament coincidents. El personal ha de poder accedir a les 
oficines sense haver de pertorbar la seguretat del Museu. Aquest espai 
acollirà, a més, aquelles persones que visitin al personal del Museu i 
serà la direcció postal i el lloc de recepció i lliurament de correu i 
paqueteria. 

 
 Relacions funcionals: Organitza i comunica el conjunt de C Coordinació i creació. Ha de tenir 

una relació fàcil amb l’A1 Hall i amb C7 Serveis higiènics. 
 
 Unitat funcional: C1.1 Recepció 5 m2 

C1.2 Espera 10 m2 
 
 Condicions d’accés: Controlat. 
 
 Personal involucrat: Personal de coordinació, personal de neteja i seguretat. 
 
 
Especificacions tècniques. 
 
 Alçada lliure: 3.00 m 

 
 Camp visual: Espai diàfan, sense obstruccions visuals. 
 
 Llum natural:  Requerida, lateral. 
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C2 Direcció 
���������������������������������������� 
 
Especificacions funcionals. 
 
 Superfície: 20 m2 
 
 Objectius: Lloc de treball del Director del Museu del Bosc.  
 
 Relacions funcionals: Relació fàcil amb C1 Recepció. 
 
 Unitat funcional: C1.1 Despatx 17 m2 

C1.2 Sanitari 3 m2 
 
 Condicions d’accés: Controlat. 
 
 Personal involucrat: Personal de coordinació, personal de neteja. 
 
 
Especificacions tècniques. 
 
 Alçada lliure: 3.00 m 

 
 Camp visual: Espai diàfan, sense obstruccions visuals. 
 
 Llum natural:  Requerida, lateral. 
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C3 Tècnics 
���������������������������������������� 
 
Especificacions funcionals. 
 
 Superfície: 30 m2 
 
 Objectius: Lloc de treball per als tècnics que han de dur a terme les tasques de 

coordinació i creació del Museu. 
   
 Relacions funcionals: Relació directa amb C1 Recepció i amb C6 Serveis comuns. Relació 

fàcil amb C4 Guies i monitors, C2 Direcció, B Exposicions i activitats i D 
Logística. 

 
 Unitat funcional: Espai únic. 

 
 Condicions d’accés: Controlat. 
 
 Personal involucrat: Personal de coordinació, personal de neteja. 
 
 
Especificacions tècniques. 
 
 Alçada lliure: 3.00 m 

 
 Camp visual: Obstruccions visuals mínimes. 
 
 Llum natural:  Requerida, lateral. 
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C4 Guies i monitors 
���������������������������������������� 
 
Especificacions funcionals. 
 
 Superfície: 15 m2 
 
 Objectius: Lloc de treball per a les guies i monitors que treballen al museu, fan 

monitoratge i organitzen les activitats per a grups organitzats. 
   
 Relacions funcionals: Relació fàcil amb C1 Recepció, amb C6 Serveis comuns, C3 Tècnics i 

amb B Exposicions i activitats . 
 
 Unitat funcional: Espai únic. 

 
 Condicions d’accés: Controlat. 
 
 Personal involucrat: Personal de coordinació, personal de neteja. 
 
 
Especificacions tècniques. 
 
 Alçada lliure: 3.00 m 

 
 Camp visual: Obstruccions visuals mínimes. 
 
 Llum natural:  Requerida, lateral. 
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C5 Sala de reunions 
���������������������������������������� 
 
Especificacions funcionals. 
 
 Superfície: 20 m2 
 
 Objectius: Lloc destinat a acollir les reunions de treball del personal que treballa al 

Museu del Bosc. 
   
 Relacions funcionals: Relació fàcil amb C3 Tècnics i C4 Guies i monitors. 
 
 Unitat funcional: Espai únic. 

 
 Condicions d’accés: Controlat. 
 
 Personal involucrat: Personal de coordinació, personal extern, personal de neteja. 
 
 
Especificacions tècniques. 
 
 Alçada lliure: 3.00 m 

 
 Camp visual: Obstruccions visuals mínimes. 
 
 Llum natural:  Requerida, lateral. 
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C6 Serveis comuns 
���������������������������������������� 
 
Especificacions funcionals. 
 
 Superfície: 20 m2 
 
 Objectius: Lloc habilitat per a l’arxiu centralitzat de documentació i per als equips 

d’ús comú (fotocopiadora, escàner, impressores, etc.) al Museu del 
Bosc. 

 
 Relacions funcionals: Relació fàcil amb C3 Tècnics. 
 
 Unitat funcional: Espai únic compartimentat pel mobiliari 
 
 Condicions d’accés: Controlat. 
 
 Personal involucrat: Personal de coordinació, personal de neteja. 
 
 
Especificacions tècniques. 
 
 Alçada lliure: 3.00 m 

 
 Camp visual: Obstruccions visuals mínimes. 
 
 Llum natural:  No requerida. 
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C7 Serveis higiènics 
���������������������������������������� 
 
Especificacions funcionals. 
 
 Superfície: 10 m2 
 
 Objectius: Oferiran al personal del Museu les comoditats d’aquest tipus 

instal�lacions. Es tindran en compte les necessitats de les persones amb 
mobilitat reduïda. Aquests serveis s’implementaran i dimensionaran 
segons la normativa. 

 
 
 Relacions funcionals: Relació fàcil amb C1 Recepció, C3 Tècnics i amb C4 Guies i monitors. 
 
 Unitat funcional: Espai únic. 

 
 Condicions d’accés: Controlat. 
 
 Personal involucrat: Personal de coordinació, personal de neteja. 
 
 
Especificacions tècniques. 
 
 Alçada lliure: 3.00 m 

 
 Camp visual:  
 
 Llum natural:  No requerida. 
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�� �� �� �� 4.5.4  Logística 
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D1 Control de Seguretat 
���������������������������������������� 
 
Especificacions funcionals. 
 
 Superfície: 10 m2 
 
 Objectius: Espai des del qual es monitora i controla la seguretat dels edificis i les 

persones en règim permanent (24h/24h). Des d’aquest espai es 
coordinarà l’atenció de totes les alarmes relacionades amb la seguretat i 
incendis i es registraran totes les intervencions dutes a terme. 

 
 Relacions funcionals: Aquest espai ha d’estar inscrit en les activitats d’ A Acollida permetent el 

ràpid accés de personal de seguretat a aquells llocs en que la seva 
presència sigui requerida. 

 
 Unitat funcional:  D1.1 Sala de control 10 m2 

 
 Condicions d’accés: Controlat. 
 
 Personal involucrat: Personal i tècnics de seguretat. 
 
 
Especificacions tècniques. 
 
 Alçada lliure: 3.00 m 

 
 Camp visual: Obstruccions visuals mínimes. 
 
 Llum natural:  No requerida. 
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D2 Zona de càrrega i descàrrega 
���������������������������������������� 
 
Especificacions funcionals. 
 
 Superfície: 30 m2 
 
 Objectius: Espai que ha de permetre que un camió de grans dimensions faci la 

descàrrega i lliurament d’obres, objectes, mobles i material destinat a les 
exposicions i, en general, al funcionament de l’edifici. Ha de comptar 
amb una plataforma hidràulica de càrrega i descàrrega i un polipast. Ha 
de permetre el desembalatge del material que arribi al Museu. 

 
 Relacions funcionals: Relació directa amb l’Exterior, amb D3 Reserva de Col�leccions, amb D4 

Magatzem general i D5 Taller de manteniment. Relació fàcil amb 
B Exposicions i Activitats. 

 
 Unitat funcional:  D2.1 Zona de càrrega i descàrrega 25 m2 

D2.2 Oficina / Control 5 m2 
 
 
 Condicions d’accés: Controlat. 
 
 Personal involucrat: Personal de logística, operadors de càrrega i descàrrega i personal de 

seguretat. 
 
 
Especificacions tècniques. 
 
 Alçada lliure: 5.00 m 

 
 Camp visual: Obstruccions visuals mínimes. 
 
 Llum natural:  No requerida. 
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D3 Reserva de Col�leccions 
���������������������������������������� 
 
Especificacions funcionals. 
 
 Superfície: 250 m2 
 
 Objectius: Espai on s’emmagatzemen els objectes i material que no s’exhibeix en 

les exposicions i que es col�lectarà al llarg dels anys per documentar-les 
o es rebrà en donació. S’agruparà per matèries i tipus i haurà de 
disposar de les mesures adients per controlar la humitat, temperatura, 
il�luminació, seguretat, etc. per la seva bona conservació. Disposarà, a 
més, d’un pati d’emmagatzematge exterior. 

 
 Relacions funcionals: Ha de tenir relació directa amb D2 Zona de càrrega i descàrrega. 
 
 Unitat funcional:  D3.1 Magatzem interior 180 m2 
  D3.2 Laboratori de conservació 20 m2 
  D3.3 Pati emmagatzematge ext. 50 m2  

 
 Condicions d’accés: Controlat. 
 
 Personal involucrat: Curadors, personal de logística, operadors de càrrega i descàrrega i 

personal de seguretat. 
 
 
Especificacions tècniques. 
 
 Alçada lliure: 5.00 m 

 
 Camp visual: Obstruccions visuals mínimes. 
 
 Llum natural:  No requerida. 
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D4 Magatzem general 
���������������������������������������� 
 
Especificacions funcionals. 
 
 Superfície: 100 m2 
 
 Objectius: Espai destinat a l’emmagatzematge de material, subministraments i 

recanvis relacionats amb l’explotació del Museu. 
 
 Relacions funcionals: Ha de tenir relació directa amb D2 Zona de càrrega i descàrrega. 
 
 Unitat funcional:  Espai únic. 

 
 Condicions d’accés: Controlat. 
 
 Personal involucrat: Personal de logística, operadors de càrrega i descàrrega i personal de 

seguretat. 
 
 
Especificacions tècniques. 
 
 Alçada lliure: 5.00 m 

 
 Camp visual: Obstruccions visuals mínimes. 
 
 Llum natural:  No requerida. 
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D5 Taller de Manteniment 
���������������������������������������� 
 
Especificacions funcionals. 
 
 Superfície: 20 m2 
 
 Objectius: Espai destinat a fer el manteniment i reparacions menors dels equips de 

l’edifici i instal�lacions del Museu. 
 
 Relacions funcionals: Aquest espai ha de tenir una relació fàcil amb D2 Zona de càrrega i 

descàrrega i amb B Exposicions i activitats. 
 
 Unitat funcional:  D5.1 Taller 15 m2 

D5.2 Oficina 5 m2 
 
 
 Condicions d’accés: Controlat. 
 
 Personal involucrat: Personal de logística. 
 
 
Especificacions tècniques. 
 
 Alçada lliure: 3.00 m 

 
 Camp visual: Obstruccions visuals mínimes. 
 
 Llum natural:  No requerida. 
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D6 Locals per a personal 
���������������������������������������� 
 
Especificacions funcionals. 
 
 Superfície: 20 m2 
 
 Objectius: Espai destinat al personal extern del Museu (seguretat, atenció al públic, 

neteja, manteniment i jardineria) on hi haurà vestuaris, dutxes, sanitaris i 
armariets amb clau per desar pertinences. 

 
 Relacions funcionals: Espais inscrits dins de la unitat D Logística. 
   
 Unitat funcional:  D6.1 Dones 10 m2 

D6.2 Homes 10 m2 
 
 Condicions d’accés: Controlat. 
 
 Personal involucrat: Personal de logística, operaris d’empreses externes. 
 
 
Especificacions tècniques. 
 
 Alçada lliure: 3.00 m 

 
 Camp visual: Obstruccions visuals mínimes. 
 
 Llum natural:  No requerida. 
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D7 Tallers per a subcontractistes 
���������������������������������������� 
 
Especificacions funcionals. 
 
 Superfície: 20 m2 
 
 Objectius: Espais per a l’emmagatzematge d’eines i utensilis de treball del personal 

de logística d’empreses externes. 
 
 Relacions funcionals: Espais inscrits dins de la unitat D Logística. 
 
 Unitat funcional:  D7.1 Local neteja 5 m2 

D7.2 Local jardineria 10 m2 
D7.3 Local manteniment 5 m2 

 
 Condicions d’accés: Controlat. 
 
 Personal involucrat: Personal de logística, operaris d’empreses externes. 
 
 
Especificacions tècniques. 
 
 Alçada lliure: 3.00 m 

 
 Camp visual: Obstruccions visuals mínimes. 
 
 Llum natural:  No requerida. 
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D8 Àrees tècniques 
���������������������������������������� 
 
Especificacions funcionals. 
 
 Superfície: 275 m2 
  (Dimensionat aproximat. La superfície dependrà de les solucions que adopti l’equip 

d’arquitectura). 
 
 Objectius: Locals destinats a allotjar els equips necessaris pel funcionament del 

Museu. 
 
 Relacions funcionals: Espais inscrits dins de la unitat D Logística. 
 
 Unitat funcional:  D8.1 Equips de clima 

D8.2 Generació d’emergència 
D8.3 Planta de transformació 
D8.4 Quadre elèctric 
D8.5 Servidor informàtica 

 
 Condicions d’accés: Controlat. 
 
 Personal involucrat: Personal de logística, operaris d’empreses de manteniment. 
 
Especificacions tècniques. 
 
 Alçada lliure: 4.00 m 

 
 Camp visual: Obstruccions visuals mínimes. 
 
 Llum natural:  No requerida. 
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4.6 Processos de funcionament 
En els gràfics que es presenten en les properes pàgines es defineixen esquemàticament els diferents 
processos compresos en les activitats que tindran lloc en el Museu del Bosc. 
 
Aquests esquemes són una eina que ha de servir per comprendre la manera en que es desenvoluparan 
aquestes activitats i la seva relació amb l’edifici per tal de treballar l’arquitectura en conseqüència. 
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Obertura d’accessos 
personal i serveis 

Programació d’alarmes 
pel període d’obertura 

Acollida, informació i 
orientació  públic 

Obertura de portes al 
públic 

Accés controlat de 
personal al Museu 

Obertura del Museu del Bosc d’Europa 
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Verificació de: 
Sortida de públic 
Tancament de sistemes 
aigua potable 
agament d’il�luminació 
horari obertura 

Informació al públic per 
megafonia del tancament 
del Museu 

Programació d’alarmes per 
període de tancament Tancament d’accessos 

Tancament del Museu del Bosc d’Europa 
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Decideix 
anar-se’n 

Decideix 
quedar-se 

Arribada de Públic al Museu del Bosc d’Europa 

Identificació 
activitats 

Públic que 
no coneix Informació 

àudiovisual 

Sanitaris 
Guarda-roba 

Serveis 
Cafeteria 

Botiga 

Serveis 

Taquilles 

Informació 
personal 

Públic que coneix 

No públic 

Informació 
impresos 

Públic que sap 

Control d’Accés a 
Activitats 

EXTERIOR 
ACOLLIDA 

Decideix 
anar-se’n 

Decideix 
quedar-se 
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Sortida de Públic del Museu del Bosc d’Europa 

Cafeteria Botiga 
Serveis 

Activitats del 
Museu del Bosc 
d’Europa 

EXTERIOR 
ACOLLIDA 

Informació 
audiovisual 

Informació 
personal 

Informació 
impresos 

Sanitaris 
Guarda-roba 
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Actualització 
Verificació 
informació 

Informació  
personal 

Verificació 
difusió 

Revisió i actualització 
estoc impresos 

Informació 

Informació  
audiovisual 

Informació 
telefònica 

Públic 
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Reposició en 
taquilles 

Subministrament 
de bitllets 

Desar diners Venda Obertura al públic 

Taquilles 

Tancament 
de taquilles 
al públic 

Balanç Tancament 

Control electrònic 
d’accés a les 
activitats 

Recol�lecció de 
dades estadístiques 
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Recepció i 
organització del grup 

Guia del grup a les 
activitats 

Acollida de Grups 

Finalització 
de la visita 

Guia del grup en 
les activitats 

Arribada de 
grup organitzat 

Presa de contacte, inscripció, programació de 
la visita, assignació de guia i personal. 

Dispersió del 
grup al Hall 

Arribada de 
membres del grup 

Notificació i 
programació de 
la visita* 
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Previsió 
d’estocs 

Botiga 

Recepció 
productes 

Emmagatzematge 

G
es
tió
 

Pr
od

uc
te
s 

Pú
bl
ic
 

Comanda Compra Comptabilitat 
Gestió de 
personal 

Neteja Manteniment 

Arribada 
personal 

Obertura 
botiga 

Acollida 
públic 

Venda 
Tancament 
botiga 

Sortida 
personal 

Exposició Ordre i 
neteja 

Gestió 
d’estocs 

Reciclatge 
capses 

Cobrament 
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Previsió 

Cafeteria / Restaurant 

Recepció 
productes 

Emmagatzematge 

G
es
tió
 

Pr
od

uc
te
s 

Pú
bl
ic
 

Comandes Compres Comptabilitat 
Gestió de 
personal 

Neteja Manteniment 

Arribada 
personal 

Preparació 
personal  

Treball Sortida personal 

Preparació 

Servei 

Cocció 
Preparació 
plats 

Recollida Neteja 
Classificació 
rebuig 

Ordenar 
vaixella 

Evacuació 
rebuig 

Obertura al 
públic 

Acollida, 
atenció 

Cobrament 
Tancament 
cafeteria 

Preparació 
personal  

Pe
rs
on
al
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Primers Auxilis 

Emergència 
Mèdica 

Notificació 
personal Museu 
del Bosc 

Primer 
diagnòstic 

Reconeixement 
mèdic 

Primers 
Auxilis 

Arribada pacient pels 
seus propis mitjans 

Notificació 
Centre de Salut 

Trasllat pacient a 
Primers Auxilis 

Falsa Alarma 
Es reincorpora a 
les activitats 

Evacuació a 
Centre de Salut 

Se’n va 

Se’n va 

Evacuació a 
Centre de Salut 
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Alarma 

Estació Central de Seguretat 

Verificació de 
causes 

Intervenció interna 
Alarma acció 
directa 

Vigilància i control 
permanent (24 hores) 

Control d’accions 
programades(24 hores) 

Alarma greu 

Falsa alarma 

Responsables 
externs 

Responsables 
interns 

Alerta 

Intervenció 
externa 

Intervenció 
interna 
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Disseny programa 

Col�loquis, seminaris, reunions científiques, projeccions 

Accions oficials Proposta de 
cicle o programa 

Edició programa 

Difusió programa 

Arxiu 

Publicitat i 
promoció 

Inscripcions 

Invitació 

Invitació 
participació 

Coordinació logística de 
transport, acollida i 
allotjament 

Coordinació logística 
d’espais i seguretat 

Coordinació logística de 
l’esdeveniment 

Formació equip 
responsable 

Coordinació i logística persones 
 
- Reserva i compra de billetes. 
- Acollida participants 
- Reserva i pagament allotjament 
- Manutenció 

Coordinació i logística espacis 
 
- Neteja i preparació espais. 
- Organització interna 
- Posada a punt d’equips: micros, vídeo, 
pantalles, sonorització, il�luminació, 
traducció, etc. 

Coordinació i logística espais 
 
- Neteja i preparació espais. 
- Organització interna 
- Posada a punto d’equips: micros, vídeo, 
pantalles, sonorització, il�luminació, 
traducció, etc. 

Es 
desestima 

S’accepta 
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Exposició permanent / exposicions temporals 

Accions oficials Declaració 
d’intencions 

Invitació  

Arxiu 

Guió 

Redacció 
Texts 

Estudi 
objectes 

Desenvolupament 
prototipus 

Audiovisuals 

Disseny Producció 

Conferència 
de premsa 

Muntatge 

Inauguració 

Mobiliari 

Interactius 

Audiovisuals 

Gràfica 

Escultura 

Es 
desestima 

S’accepta 
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Visites a personal Creació i Coordinació 

Visitant 
que coneix Recepció  de 

personal 
S’informa  

Visitant 
que no 
coneix 

Esbrina 

Es notifica a 
personal 

Espera 

S’acompanya o 
dirigeix a visitant 

Reunió 

Marxa 

Recepció  de 
personal 
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Neteja i manteniment  programat 
(Període de tancament) 

Identificació i 
accés 

Preparació 
del personal  

Notificació de pl 
de treball, 
provisió 
d’equips i 
material de 
neteja 

Execució pla 
de treball 

Arribada de 
personal de 
manteniment 

Devolució 
equips i 
material de 
neteja 

Identificació  
seguretat 

Sortida 
personal 
neteja 

Emmagatzematge 
d’equips i material 
manteniment 

Preparació 
del personal  

Recepció 

Programació d’alarmes 
període de neteja 

Comanda d’equips i 
material manteniment 
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Neteja i manteniment  
(Període d’obertura) 

Notificació 
personal sala 

Notificació 
responsable 
manteniment  

Ordre 
intervenció 

Intervenció 

Personal en activitats programades 

Incidència 

Neteja programada permanent 
Acollida, sanitaris públics, 
botiga, cafeteria. 
 
Neteja excepcional 
Tallers educatius, sales de reunió, 
Auditori. 

Activitats programables 
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5. ABAST DEL PROJECTE ARQUITECTÒNIC I CRONOGRAMA 

5.1 Abast del projecte arquitectònic. 
El desenvolupament del projecte arquitectònic inclou la superfície útil per l’edifici del Museu de 3.010 m2 i, a 
més, el disseny dels espais exteriors i dels aparcaments (3.732 m2). No inclou el disseny museogràfic que 
serà objecte d’un altre contracte. 
 

5.2 Cronograma  
A continuació es presenta el calendari pel desenvolupament del projecte i els treballs de construcció.  
 

FASES

Programa d'Arquitectura

Concurs d'Arquitectura

Selecció de l'Arquitecte

Avantprojecte Arquitectònic

Permisos de construcció

Projecte Arquitectònic

Licitació de obres

Treballs preliminars

Construcció

Equipament i instal�lacions

ANY 1 ANY 2

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

ANY 3

1T 2T 3T 4T

ANY 4

1T 2T 3T 4T

 
 
 
Es contempla la finalització del projecte en 3 anys i mig a partir de l’adjudicació del Projecte d’Arquitectura.  
 




