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El Festival d’arquitectura 48h Open House Barcelona, aquest any amb el tema “la             
ciutat saludable”, torna a ser un èxit en la seva 11a edició malgrat el context Covid 

 
Aquest cap de setmana (24 i 25 d’octubre de 2020) ha tingut lloc l’onzena edició del Festival d’Arquitectura 48H                   
OPEN HOUSE BARCELONA. Milers de persones han descobert l’arquitectura i l’urbanisme de Barcelona i àrea               
metropolitana visitant espais que sovint són inaccessibles al públic. Es pot seguir gaudint dels itineraris lliures                
gràcies a la programació online que el Festival posa a disposició de l’interès de la ciutadania per la descoberta                   
cultural. 

 
El Festival s’ha celebrat seguint totes les mesures de seguretat : reduint el 50% d’aforament, implantant el                 
registre previ a la porta d’accés de cada edifici, control d’aforament a les cues, distància de seguretat i foment                   
dels itineraris lliures i exteriors per a cada zona dels 15 minuts, com d’altres mesures del Protocol COVID-19                  
establertes pel PROCICAT. 

 
EL FESTIVAL HA OFERT: 
 

183 activitats (142 edificis i 41 itineraris) 

142 edificis visitables a tot l’àmbit geogràfic (Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa             
Coloma de Gramenet, Vilassar de Dalt. * 

*Sant Joan Despí, que també forma part de la xarxa de ciutats Open House BCN celebrarà aquesta 11a                  
edició el cap de setmana del 14 i 15 de novembre. 
 
41 itineraris, la majoria dels itineraris són lliures i la informació es troba a través de codis QR, que et                    
porten a podcast o a altres recursos audiovisuals. 
 

Aquests itineraris estan formats per 109 punts d’interès exterior. 
Programació online (125 recursos) - disponible durant tot l’any-. 

49 recursos audiovisuals 

76 podcasts 

El 30% de la programació és novetat. 

 
22 zones de 15 minuts. El 48h Open House Bcn ha apostat per fer-ho fàcil, a l’hora que ha reivindicat una ciutat                      
en què, en una distància màxima a peu de 15 minuts, els ciutadans puguin trobar els serveis bàsics, ha organitzat                    
així les propostes de passeig del Festival. I, amb aquesta acció, el Festival posa de manifest que la cultura                   
arquitectònica també és un servei essencial. 
Aquesta fórmula, juntament amb la concentració d’activitats, ha contribuït a que sigui més saludable i fàcil la                 
mobilitat dels visitants. El festival incideix en que les ciutats han de ser per als ciutadans i aposta per una ciutat                     
justa (respectuosa amb les persones), humana (que afavoreixi una mobilitat sostenible i anul·li desplaçaments              
innecessaris) i sostenible (respectuosa amb el medi ambient). 
 
Sota aquest concepte, les propostes a Barcelona han estat: “La nova Ciutat Vella”, “L’interior de l’Eixample”, “La Diagonal                  
Modernista”, “L’altre Quadrat d’Or”, “la Gràcia creativa”, “El verd i la salut al Guinardó”, “L’arquitectura a les Rieres                  
d’Horta”, “La pedra, la terra i la fusta a Pedralbes”, “Rehabitar Sant Andreu”, “Rehabitar Sant Martí”, “Montjuïc després de                   
les barraques”, “El Sants cooperatiu” i “L’habitatge perdut al peu de Collserola” a Barcelona. 
I en l’àmbit geogràfic metropolità: “La Ciutat dels 15 minuts a Santa Coloma de Gramenet”, “La volta catalana” a Vilassar de                     
Dalt; “El cor de Badalona”, “L’arquitectura del Progrés” i “Edificis per a la salut” a Badalona; i, finalment, a L’Hospitalet:                    
“L’Hospitalet, l’origen”, “Habitar a L’Hospitalet”, i “L’Hospitalet al segle XXI”. 

 
El Festival ha afegit a l’oferta física 125 visites virtuals. Com a novetat, el Festival ha estrenat una completa                   
programació online, una iniciativa que duia anys preparant: creació de podcasts fets per veïns i arquitectes,                
vídeos 360º, entrevistes i molt més, democratitzant així la cultura per crear un festival de tots i per a tots. Una                     
altra manera de fer les visites, amb uns resultats que han superat les expectatives. 

Els 10 recursos online més visitats sumen més de 1.500 visualitzacions o escoltes, liderat per Casa Enric Llorens,                  

Casa Sayrach i l’itinerari Mort a les botigues històriques. 

 



 
El Festival que en els 10 anys precedents ja ha mobilitzat més de 500.000 persones atretes pel valor                  
de l’arquitectura, enguany - malgrat el context Covid i haver seguit un estricte protocol aprovat per                
PROCICAT -. n’hi sumen 44.306 d’aquesta onzena edició. 
 
XIFRES RESULTATS DE PARTICIPACIÓ A LA 11A EDICIÓ DEL FESTIVAL D’ARQUITECTURA 48H OPEN HOUSE BCN:  

● Visites presencials (edificis i itineraris guiats) 

44.306 visites presencials 

● Visites virtuals 

▪ Podcast: 9.200 escoltes 
▪ Vídeos 360º: 868 visualitzacions 

▪ Rànking: 
▪ Torre de la Creu 
▪ Torres Venecianes 
▪ Arc de Triomf 

▪ Altres recursos videogràfics: 1.869 
▪ Índex interès itineraris lliures (consultats des de casa i des del carrer via codi QR): 

43.804 visualitzacions a la pàgina d’itineraris. 
▪ Rànking: 

▪ Itinerari lliure mort de les visites històriques. 
▪ Itinerari lliure de cases modernistes. 
▪ Itinerari modernista de Jujol 

“El context Covid ha estat un hàndicap important en aquesta edició, portem mesos treballant per adaptar el format del 
Festival a aquestes necessitats, i per això l’hem perllongat en el temps. Enguany són més de 48 hores Open House, de fet 
aquesta tardor pots seguir gaudint i aprenent conceptes arquitectònics amb la programació online, el festival Open House 
Worldwide, en que s’explicarà Barcelona al món, i acabarem el 31 de desembre amb l’exposició dels 10 anys del Festival. A 
més, i sobretot, hem comptat com sempre amb la complicitat del voluntariat i dels visitants. Molts d’ells ja són “amants de 
l’Open” i han incorporat “més paciència” a l’hora de fer realitat les visites físiques desitjades”. Una vegada més, hem pogut 
fer rellevant la convivència de l’arquitectura amb segell històric i la contemporània, que creen els fonaments de les ciutats 

del futur, cada dia més sostenible i que ajuda a millorar la qualitat de vida de les persones.” 
Elisenda Bonet. Arquitecta, fundadora i directora del Festival 48H OPEN HOUSE BARCELONA. 

 
ELS TOP 10 DE LA 11a EDICIÓ DEL 48H OPEN HOUSE BCN, PER ORDRE DE RELLEVÀNCIA: 
 
Tops a Barcelona: 

1- Presó La Model (FOTO) 2.198 visites 

2- Casa Seat (FOTO) 2.034 visites 

3- Casa Sayrach - Casa Montserrat (FOTO) 1.714 visites 
4- Edifici Mas de Miquel (antic hotel Diagonal/Tusset) (FOTO) 1.613 visites  
5- Casa Enric Llorens de Grau (FOTO) 1.567 visites 6- Casa Adret – Casa Mas (FOTO) 1067 visites 
7- Palau Macaya (FOTO) 958 visites 
8- Fundació Enric Miralles (FOTO) 920 visites  
9- Casa Pere Company (FOTO) 848 visites 
10- L’Orfebreria (FOTO)  816 visites  

 

I en l’àmbit geogràfic metropolità: 
L’Hospitalet: Can Vilumara (FOTO), Fàbrica Tecla Sala i Edifici Planeta 
Badalona: La Caci (FOTO), Sant Jeroni de la Murtra i Edifici d’Habitatges Torrebadal. 
Santa Coloma de Gramenet: Antic Pavelló B de l’Hospital de l’Esperit Sant (FOTO), Cotxeres TMB L9-Can Zam i                  
Escola de Restauració Santa Coloma 
Vilassar de Dalt: Teatre La Massa (FOTO), Carrer de Cases de Cós i Cal Notari 

Link a fotografies visitants d’aquesta edició AQUÍ. 
Totes les fotografies cal incloure el crèdit d’autoria que apareix al nom de l’arxIU. 
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