
CA
PE

LL
A 

DE
SA

NT
 P

EL
EG

RÍ

PALAU
REIAL

PA
RC

EL
·L

ES
AM

PL
IA

CI
Ó

ENDERROC
EDIFICIS EN
MAL ESTAT

PFC     Tribunal 1                                Jaume Vallès  -  EAV  -  gener 2007

El Museu del Vi de Vilafranca del Penedès es situa en ple centre del barri antic de Vilafranca, vora el primer nucli 
de poblament conegut de la vila, fent façana a la plaça de Jaume I, davant per davant de l'església principal. 
Aquesta plaça era durant l'edat mitjana el centre mateix de Vilafranca, on s'hi celebrava el mercat i la resta 
d'esdeveniments importants de la vida ciutadana. Actualment segueix sent un dels pols de centralitat de 
Vilafranca, i l'element central del sistema de places format per la plaça de l'ajuntament, la plaça de Santa Maria, 
la plaça de l'Oli, la placa de la Constitució i la pròpia plaça de Jaume I.

Actualment el museu ocupa diversos edificis deslligats entre ells: l'antic Palau Reial, la capella de Sant Pelegrí, 
un edifici d'habitatges reconvertit i successives ampliacions en planta baixa, o planta baixa més planta pis. 
L'agregació d'espais museístics tan diversos dóna lloc a un recorregut de visita poc clar i mancat de coherència. 
Això, sumat als nombrosos problemes constructius i estructurals (humitats generalitzades, forjats deficients, 
aluminosi), han fet decidir l'Ajuntament de Vilafranca a emprendre un ambiciós programa de reforma i ampliació 
del museu, a partir de tres vies d'actuació:

- restauració dels edificis històrics del Palau Reial i la Capella de Sant Pelegrí
- enderroc de l'edifici d'habitatges reconvertit i de les ampliacions del museu realitzades entre 1940-1970
- annexió de dues parcel·les annexes, una amb ús industrial obsolet i l'altra d'habitatges en mal estat de 
conservació, per permetre l'ampliació i l'obertura del museu al carrer d'Hermenegild Clascar

Actualment el museu, tot i anomenar-se "del vi", desenvolupa les funcions de museu etnogràfic, mostrant 
diverses coleccions de temàtica local que guarden ben poca relació entre elles. El nou projecte museístic ja 
aprovat per l'administració vol deixar en un segon pla aquestes coleccions de temàtica local i centrar-se en la 
cultura del vi, de la qual Vilafranca del Penedès n'és la capital a nivell de Catalunya. Per això, són requeriments 
de projecte:

A/ creació d'un recorregut d'exposició permanent apta per a exposar peces heterogènies, des de petites eines 
fins a grans premses, que també serveixi per visitar les dependències més significatives del Palau Reial

B/ creació d'un recorregut secundari, d'exposició temporal, per a exposar coleccions d'interès local

C/ previsió d'espais de formació (aules-taller i sales de semnaris) per a la divulgació cultural del món del vi i 
altres activitats culturals

SÍNTESI DEL PROJECTE

L'accés principal al museu es manté com fins ara a la plaça de Jaume I, però desplaçant-lo uns deu metres cap 
al volum de nova construcció. Un cop dins el museu es separen clarament dos recorreguts: l'exposició temporal, 
baixant cap a la planta semisoterrani (a nivell del c/Hermenegild Clascar); i l'exposició permanent, organitzada en 
planta baixa (l'ampliació) i dues plantes del Palau Reial.


