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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EIXAMPLE
35. AUDITORI i MUSEU DE LA MÚSICA
Adreça: Carrer de Lepant, 150, 08013 Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre d'11 a 14h i de 16 a 19h
Situat al costat de les Glòries, és el centre de la música a Barcelona, i combina la
celebració de concerts musicals amb l’ensenyament i la difusió del coneixement de la
música. L’espai s’organitza al voltant de l'atri central d'accés a les sales, on hi ha una
llanterna cúbica de vidre monumental en forma d'impluvi, decorada amb pintures
ratllades de Pablo Palazuelo. Es visiten les sales principals i la zona dels artistes.
36. BIBLIOTECA ARÚS
Adreça: Passeig de Sant Joan, 26, 08010 Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre d'11 a 14h
Aquesta biblioteca va ser creada pel desig del propietari de fundar una biblioteca pública.
Compta amb un accés independent des del carrer amb una escala de marbre de tres
trams, i materials nobles als espais privats dels anteriors habitatges. Es visita la
biblioteca de forma lliure, sense explicacions dels voluntaris.
38. CASA SAYRACH - CASA MONTSERRAT
Adreça: Avinguda Diagonal, 423-425, 08037 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
Edifici d’habitatges en cantonada construït seguint els esquemes modernistes. Es poden
observar clares influències gaudinianes a les finestres i coronament de l’edifici.
L’element més destacat és la tribuna tancada de columnes a la porta principal de
l’avinguda Diagonal, que formen una galeria al pis principal. Es visitaran els vestíbuls de
la Casa Sayrach i la Casa Montserrat.
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45. HOTEL GRANVIA
Adreça: Gran Via de les Corts Catalanes, 642, 08007 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
Hotel on es realitzaven reunions, gales i balls del Reial Club Artístic de Barcelona i del
Teatre del Liceu, fins a finals del segle XIX i principis del XX. Era un dels focus culturals
i socials de Barcelona des de la seva inauguració el 1935. Es visiten els espais comuns
de l’hotel.
46. HOTEL VILLA EMILIA
Adreça: Carrer de Calàbria, 115, 08015 Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre d'12 a 14h i de 17 a 19h i Diumenge 28 d’octubre d'12 a
14h i de 17 a 18h
Hotel que busca fer sentir als hostes com si estiguessin en una casa particular. Està
moblat amb peces úniques de la col·lecció familiar. L’estil és divers, amb peces
d’antiquari i peces modernes. Es visiten els espais comuns de l’hotel.
47. INSTITUT VILADOMAT
Adreça: Carrer del Consell de Cent, 159, 08015 Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre de 16 a 19h
Nou Institut ubicat al solar de l’Espai Germanetes. L’edifici organitza en forma de T per
adaptar-se a l’Eixample i per facilitar que el sol i la vegetació s'incorporin al pati de
l'institut. Es visitaran els patis i l’interior de l’edifici.
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48. MERCAT DE SANT ANTONI
Adreça: Carrer Comte d'Urgell, 1, 08011 Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre de 16 a 19h
L’edifici del Mercat de Sant Antoni és un dels edificis públics més emblemàtics de
l’Eixample barceloní. Va ser construït segons un projecte de l’arquitecte Antoni Rovira i
Trias i l’enginyer Josep M. Cornet i Mas, l’any 1882. El projecte de rehabilitació inclou
una nova zona de museu amb el jaciment romà subterrani, espais d’ús cívic i pacificació
dels carrers del voltant. Es visitaran els espais interiors del mercat.
49. OFICINES CAFUR
Adreça: Carrer de Balmes, 30, 08007 Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre de 16 a 19h i Diumenge 28 d’octubre d'11 a 14h
Reforma d’una antiga finca noucentista de l’Eixample de Barcelona. La idea del projecte
era la recuperació de la identitat de l’antic edifici eliminant les diferents modificacions
que havia patit al llarg dels anys. Es visitaran els espais interiors.
52. PALAU MACAYA*
Adreça: Passeig de Sant Joan, 108, 08037 Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre de 16 a 19h i Diumenge 28 d’octubre de 10 a 14h
Edifici modernista construït per Josep Puig i Cadafalch el 1901 al Passeig de Sant Joan.
En destaquen la pedra treballada de les façanes estucades blanques, la tribuna, d’estil
gòtic, la porta principal i les dues torres laterals, cobertes amb teulada a quatre vessants.
Es realitza una explicació general al pati i continuació es puja a la Sala Macaya.
*Hi ha un esglaó aïllat de 5cm per accedir al pati.
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53. PRESÓ LA MODEL*
Adreça: Carrer d'Entença, 155, 08029 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
La Model és l’edifici penitenciari que ha acompanyat la història contemporània de
Barcelona. Una presó amb un gran simbolisme per als ciutadans que ara inicia el camí
per convertir-se en un nou lloc de referència a l’Esquerra de l’Eixample, acabant amb la
barrera urbana que va suposar aquesta instal·lació durant més d’un segle. Recorregut
interior per les galeries i espais de serveis. *Rampes d’accés a les galeries amb pendent
pronunciat.
55. TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA
Adreça: Plaça de les Arts, 1, 08013 Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre de 10 a 16h i Diumenge 28 d’octubre de 10 a 14h
El disseny del Teatre Nacional de Catalunya segueix la tradició arquitectònica del teatre
grec, combinant dos arquetips clàssics: el temple i l'hemicicle. L’edifici principal conté
una sala clàssica amb capacitat per a 870 persones, i una sala petita per a 450 persones,
ambdues unides per un ampli hall d’entrada. Es visitaran diferents espais i sales del
teatre.
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