Lloguer d’espais
del Museu per
a activitats
privades

MEAM · Museu Europeu d’Art Modern

El Palau Gomis
L’estiu del 2011 ha estat inaugurat el MEAM
(Museu Europeu d’Art Modern), a l’edifici de l’antic
Palau Gomis, al carrer Barra de Ferro, just a tocar el
museu Picasso, a la cantonada dels carrers Montcada i
Princesa, de Barcelona.
L’edifici és un antic Palau del segle XVIII, que va
ser construït pel mercader Gomis el 1792, quan
encara no existia el carrer Princesa. Durant la invasió
napoleònica, el mariscal de les tropes franceses va
convertir el palau en la seva residència habitual. Més
endavant, i degut a les propostes franceses (aplicades
a les grans avingudes parisines), es va obrir el carrer
Princesa, par facilitar la connexió entre La Rambla i
el Parc de la Ciutadella, a traves dels carrers Ferran i
Princesa.
Es llavors quan es va trossejar l’edifici, que va
quedar partit en dos. A començaments del segle XX,
es van remodelar els habitatges i es va construir l’únic
portal modernista que existeix a Ciutat Vella.
A partir de l’any 2000, va ser adquirit per una
milionària artista holandesa, que va iniciar la
remodelació de la planta noble i va rebre un premi
FAD. Des del 2006 va ser adquirit per la “Fundació de les
Arts i els Artistes”, dirigida per l’arquitecte José Manuel
Infiesta, i es va iniciar la remodelació total del conjunt,
conjuntament amb l’arquitecte Jordi Garcés, autor de
les remodelacions d’altres museus barcelonins, com
el Picasso, la fundació Godia, etc.
El 2011 ha estat inaugurat al públic. Inicialment es
presenta una extensa col•lecció de pintura i escultura
figurativa contemporània, que inclou 230 obres de
gran format d’artistes vius, que han realitzat la seva
obra al segle XXI. Posteriorment, aquesta col•lecció

rotarà amb altres de la pròpia Fundació, com la de
Escultura Europea del segle XX o la de Escultura
Catalana.
A més de la seva activitat com a museu d’arts
plàstiques, és voluntat dels seus directors la integració
amb la ciutat, i per això és constant la organització
d’activitats, concerts (cicles de blues, música ètnica,
música barroca), visites escolars i un llarg etcètera.
En aquest sentit, el lloguer d’espais per iniciatives
ciutadanes, empreses, societats, organismes, etc.,
per actes locals, activitats privades o qualsevol altre
iniciativa, forma part de les prioritats de la Fundació.

Els Espais
El Pati Barroc
L’entrada al Museu es produeix pel carrer Barra de
Ferro, per una porta de grans dimensions que dona
pas a un porxo i al pati barroc.
L’espai te 110m² de superfície i disposa de la
recepció i l’accés a l’ascensor de pujada a les diverses
plantes. El pati està decorat amb diverses escultures
de marbre de grans dimensions, d’artistes del segle
XX.
La darrera restauració ha permès deixar a la vista
la amplíssima arcada barroca, creant un espai únic
entre el porxo cobert i el pati descobert. Així mateix
s’ha enderrocat una construcció lateral, substituint-la
per la gran escala de ferro amb tancament de malla
d’acer inoxidable, que dona accés a totes les plantes
de l’edifici.
Permet celebrar actes de tota mena, concerts i
cerimònies informals. En realitat, mitjançant la seva
escalinata, dona accés a la planta noble i a la resta de
les plantes. Per si mateix constitueix un espai elegant,
amb molt de caràcter i estil sobri.

La Sala Noble
A la planta primera, i amb balcons oberts al pati
barroc, hi ha la gran sala noble, d’una alçada de 10
metres lliures, coronada amb cúpula decorada amb
relleus de ballarines i litores.
De uns 65m² de superfície i planta quadrada,
les seves parets estan totalment decorades amb
columnes i relleus diversos, curosament restaurats,
així com pintures de la col·lecció del Museu.
Pot ser utilitzada per banquets, amb una capacitat
d’uns 48 comensals asseguts (6 taules de 8) o per actes
més informals, en peu, o fins i tot per conferencies,
amb rengleres de cadires fins a 100 assistents i
conferenciant.
Com a serveis, disposa de banys , bany de
minusvàlids, i accés directe d’office i cuina, amb
entrada independent de servei, preparada per tot
tipus de càtering.
Es molt adequada per recepcions, sopars de gala,
festes informals, presentacions, reunions d’empresa,
etc.
Es pot complementar amb tota la planta noble i
el pati barroc d’accés, generant un conjunt realment
fascinant. El pati i l’escalinata serviria com espai de
benvinguda per a la recepció de convidats, i tota la
planta noble permet un espai molt més ample de
públic, amb els seus 450m² de superfície. Es adient
per recepcions informals de fins a 400 persones.
També es pot plantejar com a banquets en taules de
10 persones, fins a un màxim de unes 14 taules (140
persones.

Sala noble amb distribució de 6 taules de 8 persones.

Planta Primera amb distribució de 14 taules de 10 persones.

Altres Sales del Museu
Els espais utilitzables es complementen amb la
multitud de petites sales de que disposa el Museu per
exposar la seva obra. Es divideixen entres les diverses
sales de la planta primera (paviment vermell) i les
sales da la planta segona (paviment gris), de diverses
mides, totalitzant més de 20 espais i més de 1000m².
Es adequada per festes informals, amb múltiples
punts de servei i diversos ambients. I com a
complement de la sala principal.

Petit Saló
Aqueta petita sala, d’uns 20m², es perfecta, pel
seu ambient i per la qualitat de la obra exposada, per
sopars de reduïdes dimensions o simplement més
íntims, entre 10 i 12 persones.
Està ubicada a la planta tercera i té accés
directe, mitjançant ascensor, des de l’entrada i el pati
que dona al carrer.
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Planta Segona
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