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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SARRIÀ-SANT GERVASI
151. DIPÒSIT DEL REI MARTÍ
Adreça: Carrer de Bellesguard, 14, 08022 Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre d'11 a 15h i diumenge 28 d’octubre d'11 a 15h
Una troballa va ser el que va passar amb el dipòsit del Rei Martí, un antic dipòsit de
retenció d’aigua situat a l’antiga finca de la torre i viaducte de Bellesguard, obra d’Antoni
Gaudí. Un dipòsit soterrat de més de 600 metres quadrats i datat a la fi del segle XIX
que havia quedat oblidat sota un bosc de pins fins que, fa vint anys, es va redescobrir
de manera accidental. A l’interior del dipòsit, els arcs i les voltes ceràmiques mantenen
el caràcter original i l’empremta de l’aigua i la calç. Uns elements constructius que
s’emfasitzen amb la il·luminació per convertir-los en els únics protagonistes. Es visita
l’espai principal del dipòsit.
152. EDIFICI DAVID
Adreça: Carrer d'Aribau, 230-240, 08006 Barcelona
Horari: Diumenge 28 d’octubre d'11 a 14h i de 15 a 18h.
Seu de l’empresa Fábrica Nacional de Cyclecars David. Concebuda inicialment com una
fàbrica de cotxes, actualment és un espai multidisciplinari amb comerços i oficines. Amb
inspiració en l’escola de Chicago, l’arquitecte Ignasi Mas i Morell va projectar un edifici
de 70 metres de llargada i estil classicista acadèmic, un autèntic garatge de vuit plantes,
a les quals s’arriba per una rampa inscrita en un cilindre de 21,20 metres de diàmetre.
A la darrera planta, abunden els estudis d’arquitectura i disseny gràfic o industrial. Es
visita el passadís superior i un dels estudis.
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153. EDIFICI MAS DE MIQUEL (ANTIC HOTEL DIAGONAL TUSET)
Adreça: Av Diagonal 520, 08006 Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre d'11 a 14h i de 16 a 19h i Diumenge 28 d’octubre d'11 a
14 i de 16 a 18h
Tot i que sovint és més conegut per les col·laboracions amb Antoni Gaudí, l’obra de
Domènec Sugrañes i Gras és ben lliure de tota imitació gaudiniana. A Barcelona, en
podem trobar diversos exemples, però un dels més interessants és aquest edifici d’estil
noucentista que Sugrañes va construir per als marquesos de la Pobla de Claramunt, a
la cantonada de la Diagonal amb el carrer de Tuset. A Barcelona, és la primera casa
que es construeix amb ciment armat, i en destaca l’esplèndid pati interior ovalat. Es visita
el vestíbul de l’edifici.
158. HABITATGES AMB SERVEIS PER A GENT GRAN QUATRE CAMINS
Adreça: Carrer de la Infanta Isabel, 9-11, 08022 Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre d'11 a 13h
Proposta que s’integra a les diferents escales de l’entorn mitjançant una volumetria en
forma de L: la façana nord, alineada al carrer, conté els passadissos d’accés als
habitatges, que generen un filtre energètic; la façana sud es relaciona amb la
domesticitat dels patis veïns mitjançant un escalonament i descomposició de l’edifici, i
alberga els habitatges. El projecte incorpora el sistema Passivhaus de millora
d’eficiència energètica, que redueix el consum energètic total un 75%, amb mesures
com l’ús d’un aïllament exterior de 15 cm de gruix i calefacció per aerotèrmia. Es visiten
les sales comuns i alguns habitatges.
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159. RESTAURANT HISOP
Adreça: Passatge de Marimon, 9, 08021 Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre d'11 a 14h
La barreja de sabors que s’elaboren a la cuina de l’Hisop, aconseguint que cada plat
sigui un equilibri perfecte i harmònic, ens va portar a construir un espai basat en dos
principis. Un era que el plat era el protagonista de l’obra i, en conseqüència, l’espai havia
de ser quasi imperceptible, discret, i l’altre era que l’espai havia de reflectir d’alguna
manera aquesta simfonia de sabors, colors i olors, transformat espacialment en unes
peces de fusta que marquen aquest moviment i que, a més, són els contenidors de tots
els estris necessaris per oferir l’espectacle. Es visita la sala principal i la cuina.
161. LOCAL FUNDACIÓ AURA
Adreça: Ronda del General Mitre, 174, 08006 Barcelona
Horari: Diumenge 28 d’octubre d'11 a 14h
La seu d’aquesta organització se situa en una planta baixa d’una antiga oficina bancària
amb 63 m de façana, principalment de vidre. La rehabilitació resol les necessitats
funcionals assolint el major confort ambiental possible amb el menor consum energètic,
per mitjà de dues membranes que organitzen el programa i gestionen la llum, el clima i
el condicionament acústic. Les solucions emprades han permès reduir la demanda
energètica un 56% i el consum energètic un 64%, al mateix temps que s’han assolit
nivells de confort molt elevats. Es visiten les dependències de la fundació.
164. TRANSFORMACIÓ D'UN TALLER A SANT GERVASI
Adreça: Carrer d'Arimon, 64, 08022 Barcelona
Horari: Dissabte 27 d’octubre de 16 a 19h i Diumenge 28 d’octubre d'11 a 14h
La intervenció consisteix en la transformació d’un antic taller de vehicles de barri per
destinar-lo a estudi - taller d’arquitectura, i se centra bàsicament en dues actuacions: el
reforç estructural de les encavallades i l’obertura de dos patis als extrems de la nau.
Aquestes actuacions plantegen una divisió longitudinal de l’espai porticat que permet
desenvolupar-hi activitats en petits subàmbits, creant múltiples percepcions diagonals
dins d’un únic espai. Es visiten els espais principals de treball.
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165. VIL·LA URÀNIA
Adreça: Via Augusta, 98, 08006 Barcelona
Horari: Diumenge 28 d’octubre d'11 a 14h i de 15 a 18h
Petita residència del segle xix, construïda per a l’astrònom Josep Comas i Solà,
reconvertida en equipament. Al nou projecte se li ha reconegut, en diferents ocasions,
el baix impacte ambiental i el consum energètic reduït, fet que apareix, sobretot, en la
creació d’un espai intermedi amb diferent comportament climàtic a l’estiu i a l’hivern: a
l’estiu, l’espai funciona com un umbracle amb un tancament de vidre obert, un espai molt
ventilat i dens en vegetació, que protegeix l’edifici del sobreescalfament; a l’hivern, el
tancament resta tancat per crear efecte d’hivernacle i acumular la calor a les lloses de
formigó massís del nou edifici, i la vegetació es poda per permetre la màxima captació
solar. Es visiten diverses sales y espais comuns de les diferents plantes.
166. ITINERARI ADAPTAT EN LLENGUA DE SIGNES DIAGONAL
(cal preinscripció)
Adreça: Inici a l’Edifici David
Horari: Diumenge 28 d’octubre a les 11h
Aquest itinerari permet visitar tres edificis emblemàtics de la zona de Diagonal.
Primerament es visitarà l’Edifici David, concebuda inicialment com una fàbrica de cotxes,
actualment és un espai multidisciplinari amb comerços i oficines. A continuació es
visitarà la Casa Sayrach i Casa Montserrat, Construïdes amb clares influències
gaudinianes a la cantonada amb Enric Granados. Finalment es visitarà el Círculo
Ecuestre, projectat com a residència unifamiliar, és un exemple atípic d’edifici exempt,
emplaçat seguint l’alineació de la cantonada.
Aquest itinerari comptarà amb una intèrpret en llengua de signes gràcies a la
col·laboració d’Apso serveis d’interpretació SL.
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