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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HORTA-GUINARDÓ
69. CAN FARGAS
Adreça: Av Frederic Rahola, 2-8 - 08032 Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre d'11 a 14 h
EMM Can Fargas, l’Escola Municipal de Música s’ubica en un edifici iniciat al segle XVIII.
L’edifici està format per un cos central i diversos afegits al llarg dels anys. Les façanes
són de maçoneria i arrebossades només en part, deixant veure els maons també a
l’interior. A la part posterior, hi ha un petit jardí romàntic, amb brollador i estàtua, separat
del carrer amb un mur no gaire alt i un tancament de xiprers retallat. La torre alt-medieval
de la masia està declarada bé cultural d’interès nacional. Es visiten els espais comuns,
els patis i la sala polivalent.
72. CILINDRE D'HORTA*
Adreça: Carrer de Lisboa, 27, Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre d'11 a 14h
Es tracta d’una gran rampa que es va construir per connectar la part baixa i alta del barri
d’Horta. Te alçada màxima de 24,88 m i un diàmetre de 19,35 m, la construcció fa de
mur de contenció de la Rambla i al mateix temps connecta els dos punts de desnivell
amb una rampa interior de formigó armat. Aquest pas vertical actualment es troba en
desús, utilitzant-se de magatzem. *L’itinerari accessible comença a la part superior del
cilindre, realitzant el recorregut de baixada.
76. MERCAT D'HORTA
Adreça: Carrer del Tajo, 75, 08032 Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre de 10 a 14 h
Mercat que destaca per la complexitat de construcció del sostre. Van caldre 5.000
taulons per poder encofrar el quadrat de la cúpula, de 25 m de costat i situada a 20 m
d’alçària. Un veritable laberint de fustes que s’uneixen, es recolzen i s’encreuen en totes
les direccions. Es visitaran els espais públics del mercat, l’accés alternatiu adaptat.
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77. PAVELLÓ DE LA REPÚBLICA
Adreça: Av. del Cardenal Vidal i Barraquer, 34, 08035 Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre d'11 a 14h i Diumenge 28 d’octubre d'11 a 18h
L’edifici del Pavelló de la República és una rèplica de l’edifici que la República Espanyola
va encarregar als arquitectes Josep Lluís Sert i Luis Lacasa, per tal de representar-la,
en plena Guerra Civil espanyola, a l’Exposició Internacional de París del 1937. Construït
amb una gran limitació de materials d’acord amb les circumstàncies d’aquell difícil
moment, va suposar una important fita arquitectònica. Al pati obert, Picasso hi va
exposar el famós Gernika, i avui n’hi podem veure una reproducció. Es visiten els espais
exteriors del pavelló.
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