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.

1

ÍNDEX
131. ANTIGA FÀBRICA CASARAMONA (CAIXAFORUM) ............................ 3
132. ANTIGA TINENÇA D'ALCALDIA D'HOSTAFRANCS (SEU DEL
DISTRICTE) ................................................................................................... 3
134. ESCOLA BRESSOL EL FIL ................................................................... 3
135. ESPAI BOMBERS - PARC DE LA PREVENCIÓ DE BARCELONA ...... 4
137. FUNDACIÓ JOAN MIRÓ........................................................................ 4
138. LA CIUTAT DE L'AIGUA ........................................................................ 4
139. LLEIALTAT SANTSENCA ...................................................................... 5
140. MUSEU D'ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA (ANTIC PALAU D'ARTS
GRÀFIQUES) ................................................................................................. 5
141. MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA ....................................... 6
142. PARC DE BOMBERS DE MONTJUÏC ................................................... 6
144. PISCINA MUNICIPAL MONTJUÏC ......................................................... 6

2

EIXAMPLE
131. ANTIGA FÀBRICA CASARAMONA (CAIXAFORUM)
Adreça: Avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, 08038, Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre d'11 a 19h i Diumenge 28 d’octubre d'11 a 14h
La fàbrica tèxtil que Casimir Casaramona va fer construir als peus de la muntanya de
Montjuïc constitueix una peça única de l’arquitectura modernista industrial catalana de
principis del segle XX. Tota la construcció es va fer de maó, emprant la ceràmica i la
pedra artificial per ornamentar les parts nobles. Es visiten els espais interiors i la
terrassa.
132. ANTIGA TINENÇA D'ALCALDIA D'HOSTAFRANCS (SEU DEL
DISTRICTE)
Adreça: Carrer de la Creu Coberta, 104-106, 08014, Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre d'11 a 14h
Edifici que havia de representar el municipi independent de Sants però va ser acabat
posteriorment a l’annexió a Barcelona. Destaca per la seva façana, de grans dimensions
i de notable riquesa ornamental. A la planta noble, trobem el saló de Plens, molt
ornamentat i il·luminat pels vitralls, clarament noucentistes. Recentment, s’ha recuperat
l’espai del soterrani per allotjar-hi l’arxiu del districte i unes sales d’exposicions. Es visita
la planta baixa, planta primera i el soterrani.
134. ESCOLA BRESSOL EL FIL
Adreça: Carrer Nicaragua, 45, 08029 Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre de 16 a 19h
Projecte situat en un petit solar a l’interior d’una illa de l’Eixample limitat per una llarga
mitgera. L’espai s’organitza per mitjà d’un ampli passadís recolzat sobre la mitgera, que
dóna accés a les aules, obertes al jardí. L’edifici utilitza formigó vist per als elements
estructurals i de tancament i planxes metàl·liques perforades i opaques. Es visiten els
espais comuns i les aules.
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135. ESPAI BOMBERS - PARC DE LA PREVENCIÓ DE BARCELONA
Adreça: Carrer Lleida, 30, 08038 Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre de 16 a 19h i Diumenge 28 d’octubre d'11 a 14h
Antic parc de bombers del Poble-sec, aixecat per a l’Exposició Internacional del 1929, i
reconvertit en un nou equipament. El nou projecte suposa una rehabilitació integral per
aconseguir la major transparència entre els diferents espais expositius, utilitzant el vidre
en el nou cos i amb noves obertures als murs interiors. Es visiten els espais interiors.
137. FUNDACIÓ JOAN MIRÓ
Adreça: Parc de Montjuïc, s/n 08038 Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre de 16 a 19h i Diumenge 28 d’octubre d'11 a 14h
Edifici dissenyat per Josep Lluís Sert, un dels membres més destacats del GATCPAC i
gran amic de Joan Miró. Es tracta d’un museu racionalista que destaca per tenir les
principals característiques de l’arquitectura mediterrània: el pati, les cobertes amb ús de
terrat i el control de la llum. A més és un edifici amb gran imaginació i fantasia.
L’ampliació la va dur a terme Jaume Freixa. Es visiten el museu observant l’edifici i la
seva arquitectura, no les obres exposades.
138. LA CIUTAT DE L'AIGUA
Adreça: Carrer de l'Encuny, 19U, 08038 Barcelona
Horari: Diumenge 28 d’octubre d'11 a 14h
La Ciutat de l’Aigua va ser un espai pensat per ser modern, intel·ligent, sostenible i
eficient ecològicament, a més de lliure i integrat en el seu entorn. La seva façana de
vidre permet l’entrada de llum, a més de l’entrada de l’exterior a dintre, creant uns espais
diàfans, que juntament amb les seves terrasses i jardins afavoreixen l’ambient urbà de
la zona. Aquesta ciutat pretén connectar amb el present i els seus usuaris amb la seva
consciència energètica, però sobretot amb el futur. Es visita l’edifici i els centres de
control.
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139. LLEIALTAT SANTSENCA
Adreça: Carrer d'Olzinelles, 31, 08014 Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre d'11 a 14h i de 16 a 19h
Aquest edifici parteix de tres premisses, valorar la historia de la Lleialtat Santsenca
(antiga cooperativa obrera del barri situada en aquest edifici des del 1928); reutilitzar tot
el possible dintre del seu estat; i per últim, col·laborar amb les entitats del barri per tal
de recuperar-lo. Li va ser atorgat el guardo de Premi Ciutat de Barcelona 2017 gràcies
al seu projecte d’eficiència tèrmica, que funciona mitjançant estratègies passives
basades en la inèrcia i l’aïllament, a més de per les seves tres cobertes, lleugeres, que
permeten la il·luminació natural i fàcil ventilació. Es visita el centre amb els diferents
espais comuns i sales.

140. MUSEU D'ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA (ANTIC PALAU D'ARTS
GRÀFIQUES)
Adreça: Passeig de Santa Madrona, 39-41, 08038 Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre de 16 a 19h i Diumenge 28 d’octubre d'11 a 14h
El Museu d’Arqueologia de Catalunya, l’abans Palau de les Arts Gràfiques, és un edifici
d’inspiració renaixentista i façanes brunellestianes, fou construït el 1929 per a l’Exposició
Internacional. Encara que la seva durada havia de ser efímera, sols construït per aquella
ocasió, es conserva encara a dia d’avui la seva composició general, l’estructura
perifèrica, la façana i la disposició de les cobertes, sostingudes mitjançant unes
estructures de fusta. Es visita el museu amb mirada en la seva arquitectura, no en les
col·leccions.
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141. MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA
Adreça: Palau Nacional, Parc de Montjuïc, s/n, 08038 Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre de 10 a 18h
El Palau Nacional és un edifici classiscista, construït per a l’Exposicio Internacional de
l’any 1929. Compta amb gairebé 50.000 m2 decorats per reconeguts pintors i escultors
del moment, majoritàriament representats del noucentisme. Desde la important reforma
que va duur a terme Gae aulenti als anys noranta, el palau acull la seu del Museu
Nacional d’Se’n visitarà la sala 66, d’art modern, on es pot veure mobiliari dissenyat per
Jujol. Es visita el museu amb mirada en la seva arquitectura, no en les col·leccions.
142. PARC DE BOMBERS DE MONTJUÏC
Adreça: Avinguda Josep Carner, 48-56, 08038 Barcelona
Horari: Diumenge 28 d’octubre d'11 a 14h i de 16 a 18h
La situació d’aquest edifici a un dels carrers de la falda de la muntanya de Montjuic no
va ser qüestió de sort; es un punt estratègic que li permet estar connectat a la ciutat. De
l’estructura en destaca l’horitzontalitat, marcada per un volum de formigó de 100 metres
de longitud i un voladís de 10 metres, que contrasta únicament amb la vidriada torre de
pràctiques, que es troba separada del conjunt. Es visiten les instal·lacions de l’edifici.
144. PISCINA MUNICIPAL MONTJUÏC
Adreça: Avinguda Miramar, 31, 08038 Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre de 16 a 19h i Diumenge 28 d’octubre d'11 a 14h
Construïda per l’exposició de 1929 i renovada en 1990 per ser seu dels jocs olímpics
del 1992. Aquestes dues piscines exteriors, una de 25 metres i l’altra de salts es troben
situades a l’est de l’Anella Olímpica de la muntanya de Montjuic. Estructuralment resolen
la seva comunicació vertical amb un mur de formigó vist que emmarca les vistes
panoràmiques cap a la ciutat. Es visita la zona de grades superior i l’accés a la piscina.
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