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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NOU BARRIS
94. ATENEU POPULAR DE NOU BARRIS
Adreça: Carrer de Portlligat, 11-15, 08042 Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre de 16 a 19h
Reforma d’una antiga fàbrica d’asfalt convertida en la primera fàbrica de creació de la
ciutat i en una de les escoles de circ més importants del món. Es tracta d’un projecte
iniciat pels veïns a finals dels anys setanta. L’estructura de l’edifici original ha permès
adaptar-la als nous usos, la reforma ha creat un nou tancament unitari modulat, i
combina tres materials (fusteria d’alumini, vidre U-Glass i revestiment de xapa grecada
llisa o perforada, segons la posició i la necessitat). Es visiten els espais comuns.
96. CASERNA GUARDIA URBANA
Adreça: Carrer de Marie Curie, 20, 08042 Barcelona
Horari: Diumenge 28 d’octubre de 10 a 13.00h
Projecte de reforma i ampliació d’una caserna existent situada a l’antic Institut mental de
la Santa Creu, a Nou Barris. L’edifici ocupa un espai menor a la dimensió global del
complex, a causa de les demolicions produïdes al llarg del temps. La característica més
rellevant és la distribució de patis interiors. Es visitaran la planta baixa i planta soterrani.
S'ha de portar un document d'identitat per accedir-hi.
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