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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SANT ANDREU
99. CAN PORTABELLA
Adreça: Carrer de Virgili, 18, 08030 Barcelona
Horari: Diumenge 28 d’octubre de 11 a 14h i de 16 a 18h
Rehabilitació de l’antic Casal de barri. S’han conservat les façanes però s’ha fet tot
l’interior nou. El projecte busca el màxim estalvi energètic i aconsegueix ser un edifici de
balanç zero: produeix tanta energia com la que consumeix al cap de l’any. Destaquen
els acabats de fusta de l’interior. Es visiten diferents sales del casal en planta baixa i
planta primera.
100. CANÒDROM MERIDIANA
Adreça: Carrer de Concepción Arenal, 165, 08027 Barcelona
Horari: Diumenge 28 d’octubre de 11 a 14h i de 16 a 18h
Antic canòdrom que avui és el Parc de Recerca Creativa de l’Ajuntament de Barcelona.
L’edifici destaca per les formes racionalistes amb estructura esvelta d’acer. Es visita la
planta baixa i primer pis.
101. CASA BLOC (PIS MUSEU HABITATGE 1/11)*
Adreça: C. de l’Almirall Pròixida amb el passeig de Torras i Bages
Horari: Dissabte 27 d’octubre de 16 a 19h i Diumenge 28 d’octubre d'11 a 14h i de 16
a 18h
Edifici d’habitatges per a obrers impulsat per l’Administració catalana durant la Segona
República. Avui es considera un símbol de l’arquitectura racionalista a Barcelona. El
projecte representava una nova manera de pensar l’habitatge per als més necessitats.
El projecte trencava amb la tradició i apostava per noves solucions, a l’àmbit local.
Després d’una restauració acurada, es pot visitar un pis museïtzat que permet veure’n
l’estructura i l’aspecte originals, com també una proposta de mobiliari i equipament que
ha seguit l’ideari del GATCPAC. Es visita l’exterior i el pis museu. *El pis superior de
l’habitatge no disposa d’ascensor.
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102. CASAL TORRE DE LA SAGRERA
Adreça: Carrer de Berenguer de Palou, 64-66, 08027 Barcelona
Horari: Diumenge 28 d’octubre de 11 a 14h i de 16 a 18h
Projecte d’ampliació d’una torre d’estil neoclàssic que formava part de l’antic complex
Fabra i Coats. La intervenció ha conservat els elements característics de la façana
històrica i es connecta a l’edifici existent per la façana est. S’ha construït un edifici nou
amb estructura de fusta. Es visiten els espais comuns del casal.
103. CASES BARATES DEL BON PASTOR*
Adreça: Carrer de Tàrrega cantonada amb Carrer Bellmunt, 08030, Barcelona
Horari: Diumenge 28 d’octubre de 11 a 14h
Les Cases Barates del Bon Pastor es van construir en els moments previs a l'Exposició
Internacional de Barcelona del 1929, per eliminar barraques de la Muntanya de Montjuïc.
Es visitarà un habitatge, que conserva el seu particular aspecte extern amb escasses
modificacions i l'interior. També s'explicarà el projecte de conservació d'una illa de
Cases Barates, en el context de remodelació del barri, i la seva futura rehabilitació per
convertir-la en un espai patrimonial. *Pot ser que l’interior de la casa a visitar no tingui
espai de gir suficient.
105. ESCOLA CAN FABRA
Adreça: Carrer Sant Adrià, 20, 08030 Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre de 16 a 19h
Escola situada als antics espais de ram d’aigua, tint i blanqueig del recinte de la Fabra i
Coats. Es tracta d’un edifici nou que intenta formar part del seu entorn. Destaca
l’estructura vista de formigó i el totxo. Es visitaran els espais comuns de l’interior de
l’edifici.
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106. ESCOLA LA LLOTJA
Adreça: Carrer del Pare Manyanet, 40, 08027 Barcelona
Horari: Diumenge 28 d’octubre de 12 a 14h i de 16 a 18h
Seu de l’Escola La Llotja, situada a la zona destinada a l’Escola de Formació
Professional Accelerada de l’antiga fàbrica Pegaso. La distribució original de la fàbrica
tenia dues parts diferenciades, una administrativa i una de tallers. Les dues zones estan
separades per una zona verda de jardí. Actualment l’escola disposa de nombrosos
tallers en els diferents edificis, aprofitant els gran espais de les naus. Es visità el recinte
interior i alguna de les naus.
107. FABRA I COATS*
Adreça: Carrer Sant Adrià, 20, 08030 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
El conjunt està format per una dotzena d’edificis inclosos al Catàleg de protecció del
patrimoni de Barcelona que s’estan rehabilitant per diferents fases i usos. Enguany es
podran visitar: la peça central, convertida en la Fàbrica de Creació i Centre d’Art
Contemporani; una de les naus laterals, equipada per a diferents entitats; l’antiga quadra
de Can Fontanet, dedicada al nou Centre d’Interpretació dels Tres Tombs; la Sala de
Calderes, amb cinc calderes i una màquina de vapor, avui convertida en espai museístic;
l’Escola Fabra, i la nova seu de l’Institut de Mercats de Barcelona. *L’accés a la Sala de
Calderes no és accessible.
108. HABITATGE AL CARRER DE BISCAIA
Adreça: Carrer de Biscaia, 340, 08027, Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre d'11 a 13h
Habitatge de l’arquitecte Antoni de Moragas, fundador del Grup R. Aquest grup
defensava la industrialització enfront l’artesania. El llenguatge emprat es basa en la
sistematització d’elements domèstics: finestres, balcons, forjats, murs..., tots traçats
rigorosament i de manera que cada element s’expressa amb un material diferent. Utilitza
noves tecnologies del moment (estructura de formigó armat) i materials tradicionals
(maó, ceràmica i fusta). Es visitarà un dels habitatges.
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111. NOU INSTITUT GUTTMANN
Adreça: Carrer de Garcilaso, 67, 08027 Barcelona
Horari: Diumenge 28 d’octubre d'11 a 14h i de 16 a 18h
Es tracta d’un edifici híbrid que conté apartaments per desenvolupar un model de vida
independent de persones que tenen una lesió cerebral adquirida i una neuroclínica per
oferir serveis de neurorehabilitació especialitzada, integral i personalitzada. El nou edifici
està pensat, des de l’inici del projecte, amb una arquitectura inclusiva (apartaments que
responen a criteris d’accessibilitat universal) i sostenible (des d’una perspectiva
econòmica, social i ambiental). Es visitarà la clínica i els habitatges.
112. NOVA SEU DE L'INSTITUT DE MERCATS DE BARCELONA
Adreça: Carrer Gran de Sant Andreu, 200, 08030, Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre d'11 a 14h
Situat dins el recinte de l’antiga fàbrica Fabra i Coats, es tracta d’un edifici de grans
dimensions interiors, tipus fàbrica. Una de les naus s’ha conservat amb els elements
patrimonials i s’ha adaptat a nous usos. Es visitarà la nau principal.

6

