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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GRÀCIA
57. ANTIGA FÀBRICA TÈXTIL MACSON (IED BARCELONA)
Adreça: Carrer Biada, 11 08012 Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre de 16 a 19 h i Diumenge 28 d’octubre d'11 a 14 h i de 16
a 18 h
Reforma de l’antiga fabrica tèxtil Macson de Barcelona construïda al 1952. L’edifici
conserva l’estructura original i l’aspecte industrial de l’antiga fabrica i disposa d’espais
amplis i flexibles, que faciliten la intervenció i el treball col·lectiu entre estudiants i
docents. Es visiten diferents espais de les tres plantes de l’edifici, que disposa
d’ascensor.
60. CASA MARSANS (ALBERG MARE DE DÉU DE MON TSERRAT)
Adreça: Passeig Mare de Déu del Coll, 41-51
Horari: Diumenge 28 d’octubre d’11 a 14 h
Antic habitatge unifamiliar de planta quadrada que s’organitza al voltant d’un pati
centralitzat amb arcades de disseny neoàrab. L’interior està decorat amb motius
modernistes que aporten llum i color. Una rehabilitació recent ha reconvertit l’edifici en
alberg. Es visiten diferents sales interiors.
61. CASA VICENS
Adreça: Carrer de les Carolines, 20, 08012 Barcelona
Horari: Dissabte, dues visites a les 18 h i diumenge, visites a les 18 i 20 h
La Casa Vicens és la primera obra construïda d’Antoni Gaudí i un dels primers edificis
que inaugura el modernisme a Catalunya i a Europa. L’edifici s’ha recuperat gràcies a
un procés de restauració curós i meticulós d’un equip interdisciplinari format per
arquitectes, artesans, historiadors, experts en l’obra de Gaudí, químics i fotògrafs que
ha permès retornar l’edifici a l’obra original.
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65. HABITATGE ROCA BARALLAT*
Adreça: Via Augusta, 12, 08006 Barcelona
Horari: Diumenge 28 d’octubre d’11 a 14 h
Reforma d’un habitatge de l’arquitecte Carles Martínez Sánchez que va formar part del
grup GATCPAC. Es tracta d’un edifici amb una forta personalitat expressionista amb
façanes grogues combinades amb fusteries i baranes exteriors de color verd. Es visitarà
el vestíbul principal, un dels habitatges i el terrat. *L’edifici disposa d’ascensor però el
terrat no és accessible.
67. HABITATGES ILLA ESCORIAL
Adreça: Carrer de l'Escorial 50, 08024 Barcelona
Horari: Diumenge 28 d’octubre d’11 a 14 h
Bloc d’habitatges dissenyat com una alternativa als models d’illa habituals.
Aquesta unitat residencial a base de blocs va ser plantejada com a alternativa a l’illa
tancada, trencant l’esquema i obrint l’interior com a espai públic relacionat amb els
carrers circumdants, tot i que posteriorment es va tancar. Gràcies a la poca profunditat
dels habitatges i a la doble ventilació, es va aconseguir millorar molt les condicions
higièniques dels habitatges, eliminant els patis interiors i dotant tots els habitatges de
molt d’assolellament. L’habitatge que es visitarà s’ha reformat conservant al màxim
l’esquema de distribució original en dúplex.
68. ORATORI I RESIDÈNCIA SANT FELIP NERI
Adreça: Carrer del Sol, 8, 08012 Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre de 16 a 19 h
Aquest conjunt arquitectònic està format, d’una banda, per una part residencial,
destinada
a
l’ús
exclusiu de
la
congregació
de
l’oratori,
on
les
dependències s’organitzen al voltant d’un claustre central, i, de l’altra, per l’edifici
corresponent a l’oratori, del qual destaca la voluntat mimètica, especialment de les
façanes externes, respecte de la casa mare, ubicada a la barcelonina plaça de Sant
Felip Neri.
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