El 48h Open House Barcelona és un esdeveniment cultural anual que treballa
per a la divulgació de l'arquitectura, l'urbanisme i el disseny, i que enguany ja
prepara la seva novena edició. Es tracta de realitzar portes obertes a edificis,
reformes o espais públics de Barcelona, i d'oferir visites comentades que
expliquin la seva història o la seva arquitectura. El Festival forma part d’una xarxa
internacional, Open House World Wide, que convida a descobrir de forma
totalment gratuïta l'arquitectura de nombroses ciutats d'arreu del món.
Cada edició el Festival busca ser més accessible!
-

Edificis catalogats segons el seu nivell d’accessibilitat física.

-

Selecció d’edificis accessibles més representatius.

-

Edificis projectats amb criteris d’accessibilitat. NOU

-

Itinerari històric accessible al Gòtic, Ciutat Vella. NOU

-

Itinerari pels equipaments socials de les Corts. NOU

-

Visites adaptades amb intèrpret de llengua de signes. NOU

-

Visites adaptades per a persones amb discapacitat visual. NOU

L’accessibilitat és part essencial de l’arquitectura, es per això que el 48h Open
House Barcelona no sols vol facilitar als visitants acostar-se a l’arquitectura de la
ciutat, sinó posar en valor l’accessibilitat com a motiu de projecte, i així destacar
els arquitectes que treballen per aconseguir una ciutat més accessible i inclusiva
per a tothom.
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CIUTAT VELLA
2. CA LA DONA
Adreça: Carrer de Ripoll, 25 (08002) Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre d'11 a 14h i de 16 a 19h
Edifici medieval del segle XIII adossat a l'aqüeducte romà. El projecte de rehabilitació
s'ha enfocat com un procés participatiu entre les sòcies i les entitats de Ca la Dona i
un equip de dones arquitectes. Es fonamenta en l'aplicació de criteris innovadors de
sostenibilitat. Es visita la planta baixa d’exposició d’art, la planta 4a i el terrat.
6. CAVALLERISSES DE LA GUÀRDIA URBANA*
Adreça: Carrer de Wellington, 1.B, 08005 Barcelona, al costat de l’entrada del Zoo
Horari: Dissabte 27 d’octubre d'11 a 14h i Diumenge 28 d’octubre d'11 a 14h
Antic edifici de la Galeria de Màquines de l’Exposició Universal de Barcelona del 1888.
Actualment seu de la unitat muntada de la Guàrdia Urbana. Es visiten les quadres dels
cavalls i el primer pis d’oficines i golfes. *Les oficines i golfes no són accessibles, accés
mitjançant escales sense ascensor alternatiu.
8. COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA
Adreça: Plaça Nova, 5, 08002 Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre d'11 a 14h i de 16 a 19h
Edifici del Col·legi d’arquitectes de Catalunya, està format per dos volums diferenciats,
un més baix amb esgrafiats de Picasso i un enretirat de major alçada. Edifici recentment
rehabilitat. Es visita el vestíbul en planta baixa i l’espai Picasso de planta primera.
L’edifici disposa d’ascensor per accedir a la primera planta.
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9. CONFRARIA DE PESCADORS DE BARCELONA I TORRE DEL
RELLOTGE*
Adreça: Moll de Pescadors (08039) Barcelona, entrar pel Carrer de l'Escar
Horari: Dissabte 27 d’octubre de 16 a 19h i Diumenge 28 d’octubre d'11 a 14h i de 16
a 18h
Edifici construït pels pescadors del port de Barcelona gràcies a la recaptació popular.
Del conjunt d’edificis destaca el cos principal on es realitza la subhasta del peix, just al
costat del moll dels pescadors. Es visita l’edifici, on es realitza una demostració de la
subhasta i posteriorment es mostra la torre del rellotge, mitjançant escales sense
ascensor alternatiu. Les escales són antigues, sense passamà.
12. ESCOLA D’ARTS I OFICIS LA MASSANA
Adreça: Plaça de la Gardunya, 9, 08001 Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre d'11 a 14h i de 16 a 19h
Nou edifici pel centre municipal d'arts visuals, arts aplicades i disseny de la ciutat de
Barcelona. Es tracta d’un edifici de 6 plantes amb espais molt oberts a l’interior i un gran
pati central. La façana de franges de ceràmica i grans finestres crea un fort contrast amb
la resta d’edificis de la Plaça de la Gardunya, on també es troba el Mercat de la Boqueria.
Es visita el vestíbul principal i alguns dels tallers i aules.
14. FÀBRICA DEL SOL
Adreça: Passeig de Salvat Papasseit, 1, 08003 Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre d'11 a 14h i Diumenge 28 d’octubre d'11 a 14h
El projecte de millora de la Fàbrica del Sol és un exemple del compromís amb la
sostenibilitat. Està totalment construït amb aspectes ambientals com les energies
renovables, la qualitat de l’aire interior, la biodiversitat, l’aigua, els materials i el concepte
smart. A més, s’han fet servir materials sense productes tòxics que segueixen els
principis de la bioconstrucció. Es visiten els espais d’exposició en planta baixa i el terrat,
on es poden veure els diferents aparells de captació energètica. L’accés al terrat es pot
realitzar amb ascensor.
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19. HOTEL REC
Adreça: Carrer del Rec Comtal, 19, 08003 Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre d'11 a 14h i de 16 a 19h i Diumenge 28 d’octubre d'11 a
14h i de 16 a 18h
Nou hotel a l’inici del Carrer Rec Comtal molt proper al Passeig Lluis Companys. L’hotel
s’organitza principalment a partir de dues tipologies d’habitacions: una orientada a
carrer, de distribució i caràcter curiós, amb una gelosia de formigó en façana, i l’altra
orientada a pati, amb distribució de caràcter interior. Es visiten els espais comuns i pot
ser alguna de les habitacions, segons la disponibilitat de l’hotel. L’edifici disposa
d’ascensor.
20. INSTAL.LACIÓ DELS ORANGUTANS - ZOO DE BARCELONA
Adreça: Zoo Barcelona, entrada carrer Wellington
Horari: Dissabte 27 d’octubre d'11 a 18h i Diumenge 28 d’octubre d'11 a 17h
Nou espai al Zoo de Barcelona, pioner amb les noves exigències ètiques, científiques,
educatives i recreatives de les instal·lacions zoològiques. Amb un total de 2.300 metres
quadrats, està format per un recorregut per al públic i quatre ambients per als
orangutans. Es visita únicament la zona dels orangutans des dels espais habilitats per
visitants.
21. ONEOCEAN PORT VELL
Adreça: Moll de la Barceloneta, 1 (08003) Barcelona, al costat del Palau de Mar
Horari: Diumenge 28 d’octubre d'12 a 14h i de 16 de 18h
Dos dels edificis de la marina del Port Vell de Barcelona construïts sobre l'aigua amb
16.000 m2 de molls i pantalans. L'aposta del projecte és aconseguir una bona integració
paisatgística dels edificis i dels espais exteriors. El restaurant que inclou el complex
presenta un espai càlid, suau i romàntic des d’on gaudir de les vistes del port. Es visita
l’edifici d’oficines i l’edifici del restaurant.
S'ha de portar un document d'identitat per accedir-hi.

5

24. PARC DE RECERCA BIOMÈDICA DE BARCELONA (PRBB)
Adreça: Carrer Doctor Aiguader, 88 (08003) Barcelona
Horari: Diumenge 28 d’octubre d'11 a 13.30h i de 16 de 17.30h
L'edifici del PRBB, situat davant del mar, és impactant, amb una estètica avantguardista
i perfectament integrada a l'entorn. Amb 55.000 m2, és, a més, un dels edificis singulars
més grans de Barcelona. Es visita el pati, la planta 3a o 5a (segons el grup) i finalment
l’auditori.
30. ITINERARI ADAPTAT EN LLENGUA DE SIGNES ARC DE TRIOMF
(cal preinscripció)
Adreça: Inici a Arc de Triomf
Horari: Dissabte 27 d’octubre a les 11h. Durada 1h30min.
Aquest itinerari permet visitar tres edificis molt diferents ubicats entorn a l’Arc de Triomf.
Primerament es visitarà l’Arc de Triomf, amb explicació a l’exterior i pujada a través de
les estretes i empinades escales de cargol. A continuació es visitarà l’hotel Rec, situat a
l’inici del carrer Rec Comptal. Es podran veure els espais comuns i alguna habitació si
ho permet la disponibilitat de l’hotel. Finalment es visitarà la biblioteca Arús, reconversió
d’uns antics habitatges en biblioteca amb materials nobles i una disposició clàssica.
Aquest itinerari comptarà amb una intèrpret en llengua de signes gràcies a la
col·laboració d’Apso serveis d’interpretació SL.
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31. ITINERARI GÒTIC ACCESSIBLE
(cal preinscripció)
Adreça: Inici oficina d'informació de Turisme de Barcelona, Carrer Ciutat, 2
Horari: Diumenge 28 d’octubre a les 11 h i a les 16 h. Durada 1h.
Itinerari a peu pel centre de Barcelona per conèixer com era l'antiga colònia romana de
Barcino i quines transformacions s'hi han produït al llarg del temps. A més s’explicaran
curiositats com per què es diu que el Barri Gòtic és una "invenció" del segle XX.
Es tracta d’una versió adaptada i fàcil pensada per a persones amb mobilitat reduïda. Si
camineu amb l'ajuda d'un bastó, o us desplaceu en cadira de rodes, o us canseu quan
esteu aturats massa estona, aquesta és la ruta guiada accessible pel Barri Gòtic.
Itinerari realitzat gràcies a la col·laboració de Barcelona Turisme.

33. ITINERARI ADAPTAT AMB AUDIODESCRIPCIÓ AL PORT
(cal preinscripció)
Adreça: Pla de Palau,18, Facultat de Nàutica de Barcelona.
Horari: Diumenge 28 d’octubre a les 10.30 h i a les 12.30 h. Durada 2h.
Aquest itinerari permet visitar un dels edificis més emblemàtics del Port de Barcelona,
la Facultat de Nàutica. És un edifici construït especialment per situar-hi l’Escola de
Nàutica (fundada el 1769 per reprendre la tradició marítima), al lloc on hi havia hagut el
Portal del Mar. Aquesta visita busca explicar l’evolució històrica de l’edifici i dels estudis
de nàutica a través de diferents aparells i equips de navegació marítima que es troben
dins l’edifici. L’itinerari disposarà d’abundant material tàctil per complementar les
explicacions dels guies.
Aquest itinerari comptarà amb guia especialitzat en audiodescripció gràcies a la
col·laboració de Gonzalo Iturregi.
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