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'edifici es troba situat al carrer Berenguer

lll nim.

122,

ocupant tamb6 el seu pati posterior limitat pels carrers Angel
cuimerd iLluis Duran, dins del barri de l'Estaci6 de Franqa,
en el municipi de [,4ollet del Vallds.

Aquest barri neix a partir del creixement lineal del carrer Berenquer
lll, un dels eixos vertebradors de Mollet, conjuntament amb l'antiga
carretera de Vic. Aquest carrer comunicava el centre del poble amb
la zona industrial il'estaci6 del ferrocarril.
Quan es va fer el primer projecte d'eixample de Mollet del Va lds,
obra de l'arquitecte municipal Sugranes l'any 19'13, es va recollir la
presencia d'aquest edifici, fent coincidf ei traqat dels carrers Angel
Guimeri i Berenguer lll amb la cantonada formada per les faEanes de
l'edifici.
LA HrsroRrA

L'edifici apareix catalogat en el CatAleg del Patrimoni Arquitectonic
de Mollet del Vallds, de l'any 1984. Es construeix l'any 1908, segons
consta en un relleu situat a l'eix de la seva fagana principal (del carrer
Berenguer lll).

tracta d'un dels edificis d'0s residencial plurifamiliar m6s important
del municipi del seu temps, tant pel que fa a la seva mida com al seu
disseny. El seu 0s fins els anys 80 va ser de caserna per la guirdia
civil. fedifici t6 planta baixa, dues plantes pis iun soterrani. Cada
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planta soterrani es destinava a
cavallerisses icalabossos. Tenia un pati posterior, amb petits coberts,
que arribava fins al carrer Lluis Duran.
planta tenia dos habitatges,

En aquest Cateleg es fa especial menci6 a l'interds que presenta
aquesta faEana, de composici6 simdtrica i importants elements
ornamentals, com les motllures del voltant de les baLconades, les
de l'arnpit de coronament de la faEana, les m6nsules dels balcons,
etc. Tamb6 s6n forga interessants les baranes de ferro forjat dels
balcons, aixi com la seva composici6, amb una barana correguda
a la planta primera, idos balcons simdtrics respecte a l'eix princi
pal de la faqana, a la planta segona. Aquesta composici6 6s molt
tipica de l'arquitectura residencial noucentista i de comenEament
del segle XX.
Er paorrcrr

ledifici esti destinat a Museu municipal dedicat al pintor local loan
Abello. La implantacio d'un museu en el carrer Berenguer lll, suposa
un nou impuls pel desenvolupament social icultural del barri de
1'estacio de Franea en particular i de tot el municipi de Mollet en
general, alhora que es rehabilita un dels edificis m6s importants,
nivell histdric, de la ciutat.
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Ta$nus patws:

lnicialment, per comprovar l'estat de l'estructura existent, es van
realitzar una sdrie d'inspeccions que van donar com a resultat que
els forjats existents eren de biguetes de fusta, molt deteriorades,
amb apuntalaments de bigues de ferro en molts llocs, que van
desaconsellar el seu manteniment, donat l'elevat cost que suposaria
la seva reparaci6.
motiu es va decidir l'enderroc complet de l'edifici, excepte
la faEana del carrer Berenguer, pels seu valor histdric-artistic i la
faga na del carrer A ngel cuimera, per facilitar l'estabilitat de la
fagana principal.
Per aquest

Aixr, e: va realitzar un estrntolament total de les faqanes a conservar.
amb una estructura auxiliar de tub de ferro desmuntable, prdviament
a l'enderroc dels forjats existents de tot l'edifici i de les construccions
auxiLiars del pati.

D EscR tPcl6 DEL PRai

ECTE

:

El l\,4useu es desenvolupa en un Unic edifici, ocupant

tot el solar dis-

ponible, perd exteriorment representa la uni6 de dos edificis de
tractament molt diferenciat, d'una banda l'antic edificiamb una faEana
modernista al carrer Berenguer lll que es va rehabilirar, i a d'Angel
Guimer) conservada en part, i, d'altra banda, l'ampliaci6 d'aquest
volum original amb un de nova construcci6. La reLaci6 entre ambdues
zones es realitza pel contrast entre el vell iel nou, amb una arquitectura de comengarnent de segle, de murs de cirrega ipredomini del
massis, que es juxtaposa a una arquitectura realitzada amb una es
tructura vista de pilars de formig6 itancament lleuger de pafons
d'alumini (Alucobond) a la part nova. La transici6 entre les dues
tipologies la fa un mur cortina, amb brise-soleil exteriors, que
correspon a l'escala principal de l'edifici.
El tractament de la nova fagana emfatitza la idea de caixa tancada
prdpia dels museus, perd que s'adapta a diferents requeriments, corn

6s la interacci6 amb el seu entorn urbd, de forma que, a la planta
baixa, es trenca el volum per fer apardixer un porxo amb un aparador de vidre per exposicions integrat a la fagana (aquest espai t6 la
funci6 de nexe connector de visitants entre el museu i la futura casa
- Museu del pintor que es trooa al carrer poster,or), r la creacio d'una
terrassa a l'iltim pis, perd que queda dins del volum creat per
l'estructura de pilars i jasseres de formigo vist.

facc6s principal este situat a l'antiga faEana del carrer Berenguer lll.
Es produeix a trav6s d'un pati interior que permet la comunicacio
visual iespacial de tot l'edifici, ifa possible l'entrada de llum natural
controlada a totes les plantes. Al voltant d'aquest pati es troba la
zona de recepcio, botiga izona d'espera a nivell de planta baixa. A
continuaci6, en un nivell lleugerament inferior, connectat amb una
rampa, es troba una sala polivalent destinada a exposicions temporals,
i la zona administrativa amb acc6s directe des del carrer Angel Guimeri
(porxo).
La resta del programa funcional es completa amb una planta soterrani

a dos nivells. El superior es dedica a un espai polifuncional (taller de
restauraci6, sala de conferdncies, sala d'exposicions, etc.) ia l'in{erior
s'ubica la sala d'dudiovisuals, el magatzem iels espais d'instal lacions.
La planta primera este totalment destinada a sala d'exposicions, destinada a la col lecci6 permanent del fons de la Fundacio del Museu
Abello, rla plarta sego'la te una zona per exposicio'rs, una terrassd
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descoberta (que tambe es pot fer servir per realitzar exposicions a
l'aire lliure), on s'ubica el bar i la zona de descans. La superficie Lltil
tolal es de 1.500 m2.
Els elements

de comunicacio vertical (escala iascensor) i els serveis,
estan situats en una posicio central respecte de tota la planta, a la
zona d'unio entre la part vella i la nova.
L'aparador, a part de la seva funcio expositiva, compleix amb una
funci6 de senyalitzaci6 de l'edifici en portar incorporada la retolacio
de "MUSEU ABELL6" als vidres.
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