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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LES CORTS
81. BIBLIOTECA MONTSERRAT ABELLÓ
Adreça: Carrer Comtes de Bell-lloc, 192-200, 08014 Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre de 16 a 19 h
Rehabilitació d’uns antics edificis industrials mantenint el caràcter original dels espais i
aprofitant el suport per a les noves funcions. S’ha realitzat una intervenció estructural
que ha permès mantenir l’estructura original reforçant-la. A més, la intervenció també
crea un atri lluminós central on es troba l’accés principal de l’edifici. Es visiten els espais
comuns de la biblioteca.
83. CENTRE CIVIC PERE QUART + SUPERILLA
Adreça: Carrer del Comandant Benítez, 6, 08028 Barcelona
Horari: Diumenge 28 d’octubre d'11 a 14 h
Edifici guanyador dels Premis AJAC de Joves Arquitectes l’any 1998. L’edifici s’ha
reformat amb criteris de màxima eficiència constructiva i de gestió basats en l’ús d’una
construcció lleugera i industrialitzada. L’ estructura metàl·lica cobreix les grans llums de
l’interior i la coberta de xapa grecada imita la volta catalana. Les façanes són de fusta
contralaminada, de panells de gran format amb acabats d’aïllament integrats. Es visitarà
el Centre Cívic i la superilla situada al davant.
84. CENTRE DE CONTROL OPERATIU I LABORATORI AGBAR
Adreça: Carrer del General Batet, 1-7, 08028 Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre de 16 a 18.30h
El Centre de Control Operatiu supervisa de manera contínua, les 24 hores del dia i els
365 dies de l’any, els paràmetres clau del servei d’abastament d’aigua a Barcelona i la
seva àrea metropolitana. El laboratori d’Aigües de Barcelona ofereix, també de manera
contínua i ininterrompuda, serveis d’anàlisi d’aigua i de gestió de plans de control en
infraestructures relacionades amb els processos del cicle integral de l’aigua, així com un
servei analític a clients externs destinat a analitzar tot tipus de paràmetres.
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85. CRISTALLERIES PLANELL
Adreça: Plaça de les Cristalleries Planell
Horari: Diumenge 28 d’octubre d’11 a 14h
Equipament públic en una parcel·la triangular que presenta les façanes de l’antiga
Cristalería Planell, que es va establir al carrer d’Anglesola l’any 1913. L’edifici, com a
peça urbana, aprofita la parcel·la en la seva totalitat, però la forma triangular i les façanes
catalogades impedeixen una ocupació completa del solar. L’edifici reparteix el programa
en quatre plantes que s’enretiren de la façana patrimonial sud, i el pati cobert resultant
permet compatibilitzar edificació i patrimoni, millorant les condicions de llum natural dels
espais d’aulari, i alhora aporta un coixí tèrmic i acústic respecte a l’entorn.

89. ROCA BARCELONA GALLERY
Adreça: Carrer Joan Güell, 211-213, 08028 Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre d'11 a 19h
Edifici showroom de 2.400 metres quadrats que busca convertir-se en un punt de
trobada de referència al voltant de la innovació, el disseny i la sostenibilitat. Els materials
com l’aigua, la llum o els colors transformen els espais en diversos ambients, creant
espais d’experimentació gràcies al sistema de detecció zonal i pantalles tàctils situades
a l’interior. A l’exterior, la façana aconsegueix simular l’efecte de la caiguda d’aigua
mitjançant més de 4.200 leds blaus, creant un aparador distorsionat de tot el que passa
a l’interior.
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