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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EIXAMPLE
114. ANTIGA FÀBRICA CA L'ALIER
Adreça: Carrer de Fluvià, 120X, 08019 Barcelona
Horari: Diumenge 28 d’octubre d'11 a 14h i de 16 a 18h
Prototip d’habitat autosuficient en una antiga nau industrial rehabilitada. Centre
d’innovació i investigació sobre les smart cities. Disposa de la certificació energètica
LEED PLATINUM / NET ZERO. Es visitarà la nau principal.
115. ANTIGA FINCA DE CAN PICÓ
Adreça: Carrer de Pere IV, 58, 08005 Barcelona
Horari: Diumenge 28 d’octubre d'11 a 14h i de 16 a 18h
Reforma de l’antiga fàbrica de Can Picó per a l’entitat Biciclot, cooperativa amb una
llarga trajectòria en l’impuls de la bicicleta com a mitjà de desplaçament urbà i com a
eina de transformació social. La tipologia i les dimensions dels edificis existents, ha
facilitat la implantació de diversos programes funcionals. Es visitaran els diferents espais
taller.
116. BANC DE SANG I TEIXITS
Adreça: Passeig de Taulat, 116, 08005 Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre de 10 a 14h
Edifici on es troba el Banc de Sang i Teixits. Es tracta d’un edifici de baix consum
energètic gràcies al control de les finestres i sistemes de climatització. La façana exterior
de grans finestres mostra el caràcter científic de l’edifici. Es visitaran diversos laboratoris
i sales. S'ha de portar un document d'identitat per accedir-hi.
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117. BETEVÉ
Adreça: Plaça Tísner, 1, 08018 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
Estudis de Betevé al Poblenou. L’edifici on desenvolupa l’activitat betevé no és singular
per l’arquitectura, sinó pel que s’hi fa a dins. Es visitaran sales d’edició i postproducció,
de sonorització, platós, maquillatge, estudis de ràdio, cabines d’edició, càmeres, micros,
mòbils... Tot el necessari per crear continguts de qualitat orientats al servei públic.
118. CASA NAU
Adreça: Carrer de Lope de Vega, 106, 08005 Barcelona
Horari: Diumenge 28 d’octubre de 10 a 14h
Antiga fàbrica de filatures amb grans finestrals, voltes i enormes estructures
metàl·liques, que actualment és un lluminós habitatge. L’espai es separa en dos nivells
que permeten veure tot l’espai des de tots llocs. Un lloc que combina el passat i el
present en harmonia. Es visita l’habitatge que disposa d’un gran ascensor per poder
pujar tot el grup alhora.
120. DELEGACIÓ TERRITORIAL A CATALUNYA DE L'AGÈNCIA
ESTATAL DE METEOROLOGIA
Adreça: Carrer de Arquitecte Sert, 1, 08005 Barcelona
Horari: Diumenge 28 d’octubre de 10 a 14h
Edifici pensat com a centre meteorològic dels Jocs Olímpics de Barcelona, que es
caracteritza per la forma cilíndrica i una imatge massissa. Aquesta simplicitat, però, és
enganyosa, ja que, a l’interior, vuit obertures radials i una claraboia central proporcionen
i tamisen la llum per a les oficines actuals. Es visiten les sales de control i l’auditori.
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121. DIPÒSIT DE LES AIGUES (BIBLIOTECA DE LA UPF)
Adreça: Carrer Wellington, 48, 08005 Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre d'11 a 14h i de 16 a 19h
Espai rehabilitat que era l’antic dipòsit d’aigua de la cascada del Parc de la Ciutadella.
L’arquitecte Fontserè va idear una gran bassa elevada sostinguda per una estructura de
pilars i arcades impressionant, feta de maó vist, amb la qual s’aconsegueix un espai
interior que recorda les naus de les esglésies romàniques. Actualment s’ha rehabilitat
l’espai de la coberta, on hi ha la bassa d’aigua, i s’ha adaptat l’interior com a sala de
lectura de la biblioteca de la UPF. Es visita l’interior de la biblioteca.
123. HABITATGES ACCESSIBLES FUNDACIÓ PERE MITJANS
Adreça: Carrer de Lope de Vega, 7-5, 08005 Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre de 12 a 14h i de 16 a 19h
Adaptació de dues de les plantes de l’edifici del Banc de Sang i Teixits de Catalunya per
acollir un centre de dia i residència de la Fundació Pere Mitjans. Amb trenta-quatre
places, es tracta d’una residència que reprodueix l’estructura d’un habitatge, amb sis
unitats de convivència que tenen habitacions, cuines, sales d'estar-menjador, etc.
Aquest model innovador permet als residents gaudir de més autonomia i millorar les
relacions internes entre ells. Es visita una de les unitats d’habitatges i els espais comuns.
124. HABITATGES AMB SERVEIS PER A GENT GRAN GLÒRIES
Adreça: Carrer de Bolívia, 45, 08018 Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre d'11 a 13h
El projecte de tres edificis units en forma de ventall que alberguen 105 habitatges,
dependències d’un CAP i un casal de barri. Segons el bloc, cada edifici disposa de set
o vuit habitatges per replà, amb un corredor central. Els habitatges tenen una zona de
cuina i bany central, mentre que l’habitació i sala donen a la terrassa. Es visitaran els
habitatges.
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125. HABITATGES SOCIALS I ALLOTJAMENT TEMPORAL TÀNGER
Adreça: Carrer de Tànger, 42, 08018 Barcelona
Horari: Diumenge 28 d’octubre d'11 a 14h
Projecte de construcció d’un edifici plurifamiliar amb 46 habitatges dotacionals públics
que s’organitza en tres blocs verticals seguint els criteris bàsics següents: responsabilitat
urbana (generant espai públic amb un passatge interior i equipant la planta baixa),
responsabilitat social (dignificant els allotjaments sense augmentar-ne el cost, tot creant
comunitats per planta) i responsabilitat energètica (amb una actitud ambiental passiva,
que redueix la demanda energètica, amb bona ventilació i captació solar a tots els
habitatges). Es visitaran els habitatges.
127. MUSEU CAN FRAMIS (FUNDACIÓ VILA CASAS)
Adreça: Carrer Roc Boronat, 116-126, 08018 Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre d'11 a 18h i Diumenge 28 d’octubre d'11 a 14h
Intervenció a l’antiga fàbrica de Can Framis per convertir-la en espai expositiu de la
Fundació Vila Casas. Es pot observar la seva pell deteriorada formant un collage
contemporani i com es construeix un nou edifici que connecta les dues naus existents.
D’aquesta manera, els tres edificis configuren un pati que es converteix en un vestíbul
polivalent per al museu. La visita interior es comença des de la cota més alta, fent un
passeig continu de baixada.
129. RNE BARCELONA
Adreça: Carrer de Roc Boronat, 127, 08018 Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre de 10 a 14h i Diumenge 28 d’octubre de 10 a 14h
Seu de RNE a Barcelona. Traslladats del passeig de Gràcia al centre del 22@, tenen
àmplies instal·lacions d’un programa bàsicament administratiu, de redacció i d’emissió
de programes. L’estructura i la disposició del nucli permeten l’ús diàfan de les plantes,
tant en oficines com en platós. Es visiten els espais interiors de l’edifici.
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130. SHOWROOM D'ACCESSIBILITAT AL POBLENOU
Adreça: Carrer Pamplona 96, local 2, 08018 Barcelona
Horari: Diumenge 28 d’octubre d'11 a 14h i de 16 a 18h
Reconversió d’una antiga fàbrica de galetes situada al Poblenou industrial en oficina
100% accessible, dissenyada amb els criteris Clear Code Architecture (rampa, terra
podo tàctil, bucle magnètic, bany adaptat, senyalística inclusiva, etc.) En general, es
tracta d’un espai flexible per crear dinàmiques de treball que generin intel·ligència
col·lectiva. Es visiten els espais generals.
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