48H OPEN HOUSE BCN

?

És el festival d’arquitectura més gran de la ciutat, i de franc! Un cap de setmana de portes obertes
a més de 200 edificis de tot tipus, forma i mida. Gràcies als voluntaris de l’edició del 2017, el festival
va rebre més de 62.000 visites. Des de l’any 2010, 48h OHB treballa per la divulgació de la bona arquitectura, l’urbanisme, la història i el disseny, fent, d’aquesta manera, que els ciutadans siguin més
partícips, conscients i crítics amb el seu entorn construït.

- Enguany, tindrà lloc el dissabte 27 i el diumenge 28 d’octubre -

La vostra tasca és importantíssima! El voluntariat és una peça clau per a l’èxit del festival! Sereu la
cara visible de l’equip durant el cap de setmana del festival, el 27 i 28 d’octubre.
Has pensat què pots fer a la teva ciutat? Al festival d’arquitectura de Barcelona, tothom qui hi estigui interessat pot ajudar. Es poden tenir coneixements previs d’arquitectura o no, el més important és estimar la teva
ciutat: la il·lusió de participar és l’únic requisit!
L’equip de voluntariat et necessita, tothom és important, participa activament i dóna a conèixer el projecte...
L’actitud és molt important! Tu ho pots fer! S’ha de saber treballar en equip i ser curiós per descobrir –i fer
descobrir als visitants– l’arquitectura de qualitat que trobem als diferents barris de la ciutat, sabent-la comunicar o ajudant a fer-ho.

T’oferim:
L’oportunitat d’adquirir experiència en un esdeveniment internacional i d’intercanvi,
on podràs oferir una experiència arquitectònica única al públic assistent.
Prioritat a l’hora d’accedir als edificis: podràs accedir amb acreditació a la resta
d’edificis participants (excepte els que requereixin reserva prèvia).
Invitació a la festa de cloenda: el diumenge al vespre, estàs convidat a la festa de
cloenda (a la Sala Razzmatazz), a partir de les 19.30 h.
Crèdits optatius o de lliure elecció: Open House Barcelona té un acord amb algunes
universitats, per tal de reconèixer crèdits de lliure elecció als estudiants d’Arquitectura col·laboradors.

Certificat acreditatiu de la teva participació en l’esdeveniment en reconeixement a
la teva col·laboració i implicació en el projecte.
Presència a la xarxa LinkedIn per tal que puguis incloure la teva col·laboració en
aquest esdeveniment arquitectònic, cultural i participatiu.

VOLUNTARIS ACCÉS

Voluntariat als accessos dels edificis (450 places, aprox.)

Informaràs el públic sobre el funcionament del festival, organitzaràs les cues d’accés a l’edifici i contestaràs
preguntes de caire pràctic, com ara horaris d’obertura, nombre màxim de persones per grup, edificis propers per
visitar, etc. També has de ser capaç de respondre preguntes bàsiques sobre l’edifici. Treballar en equip us ajudarà.

VOLUNTARIS GUIA

Voluntariat que porta a terme les vistes als edificis (250 places, aprox.)

Guiaràs el grup visitant per l’interior de l’edifici, tot explicant-li l’arquitectura, la història i la funció actual de l’edifici,
etc. Potser caldrà que facis una recerca prèvia per informar-te suficientment de tots aquests aspectes de l’edifici
(també ajudarà que tinguis estudis d’arquitectura, d’enginyeria, d’història de l’art o similars).

VOLUNTARIS INFO

Voluntariat informador als punts OHB (15 places, aprox.)

Atendràs el públic que s’acosti als PUNTS OHB per informar-se de tota la programació del festival. Vendràs el
catàleg oficial en paper, així com marxandatge i material oficial del 48H Open House Barcelona.

VOLUNTARIS PROXIMITAT

Suport de proximitat als coordinadors (50 places, aprox.)

Si tens ganes d’arremangar-te i tens prou lliures els matins d’octubre, podràs introduir-te en l’equip OHB! Coneixeràs de primera mà tots els edificis de la zona, on donaràs suport el cap de setmana, ajudant el coordinador
de zona a gestionar-ne l’obertura i a resoldre les incidències que es puguin originar.

Omple el formulari concretant les teves preferències i la disponibilitat, i ens posarem en contacte amb tu!

Tots els rols són imprescindibles per organitzar aquest gran esdeveniment. La teva dedicació serà només d’uns
quants dies: primer, faràs una visita prèvia amb l’equip i el teu coordinador de zona; després, hauràs d’assistir
a una reunió informativa, al CaixaForum, que tindrà lloc la setmana prèvia al festival; i, finalment, i el millor de
tot: durant el cap de setmana, ajudaràs a fer possible el festival des de l’edifici adjudicat en l’horari convingut.
Et demanem acomplir el compromís que sol·licitis, perquè som un equip i quan un falla tot trontolla.

REGISTRA’T AMB ELS TEUS AMICS
A l’apartat de VOLUNTARIAT del web del festival www.48hopenhousebarcelona.org.

La informació que et demanem és confidencial i necessària per
al desenvolupament del festival. Has de saber que la farem arribar a la persona responsable de l’edifici.
I si encara tens algun dubte del funcionament del voluntariat o
del festival, posa’t en contacte amb nosaltres a volsohb@openhousebarcelona.org o a facebook.com/VOLSOHB.

Registra’t com a voluntari i anima amics
i coneguts a fer-ho, també!

Faràs una visita prèvia exclusiva a l’edifici assignat, acompanyat del coordinador
de zona, la resta de voluntaris de l’edifici,
arquitectes...

Trobada de VOLS al CaixaForum!
Planteja dubtes, recull l’acreditació, troba’t
amb els teus companys...

Gaudeix del festival 48H OHB com a part
de l’equip i com a ciutadà.

Vine a la festa de VOLUNTARIS 2017 i
comparteix la teva experiència amb tot
l’equip OHB2018 (amb reserva prèvia).

NO DEIXEM DE SER UNA PETITA-GRAN FAMÍLIA,
I VOLEM QUE TU TAMBÉ EN FORMIS PART

