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FESTIVAL 48H OPEN HOUSE BCN’18 9a EDICIÓ 
 
El cap de setmana del 27 i 28 d’octubre, se celebrarà la novena edició del 48h Open House BCN, el 
Festival d’Arquitectura de Barcelona, la principal cita de la ciutat amb l’arquitectura: 

- Més de 220 espais oberts al públic 
- Més del 35% (77) hi participen per primera vegada  

 
Els objectius de l’edició 2018 són: 
 

- Incrementar el valor i la qualitat de l’experiència Open House 
- L’edició 2017 va assolir la xifra de 64.000 visitants. 

L’edició 2018 posa el focus en la qualitat de les visites, la consolidació d’àmbits geogràfics, les 
seccions especialitzades (Open Green, Open Infraestructures, Open Social i Open Kitchen), les 
activitats participatives, les novetats i el tema de l’any (El racionalisme i el GATCPAC). 

 
El 48h Open House BCN segueix incidint en la seva filosofia de base: 

 
- Seguir difonent i aproximant la ciutadania general a l’arquitectura com a vivència, propiciant 

l’experiència i el seu coneixement  
- Contribuir a homologar el valor de l’arquitectura contemporània amb l’arquitectura històricament més 

reconeguda com a emblemàtica, fent conviure els valors d’ambdues. 
- Posar en valor que l’arquitectura no té fronteres. 
- Crear sinèrgies entre entitats i implicar arquitectes consolidats.  
- Donar suport a l’obra d’arquitectes joves.  
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PROGRAMACIÓ 48H OPEN HOUSE BCN’18 
El 48H OPEN HOUSE BCN’18 obre 220 edificis. 
 
152 edificis a Barcelona  
45  edificis a:  

• Badalona  
• L’Hospitalet de Llobregat 
• Santa Coloma de Gramenet 
• Sant Joan Despí 
• Vilassar de Dalt 

 
29 itineraris per afavorir la visió urbanística.  
                     S’ inclouen itineraris creats i adaptats a persones amb diversitat funcional 
  
DESTACA L’ARQUITECTURA DE L’AIGUA: 

Enguany destaca el protagonisme de l’aigua en el bloc L’Arquitectura de l’Aigua, que proposa una ruta on 
es poden visitar les instal·lacions del cicle de l’aigua i descobrir la complexitat del procés a través del qual 
l’aigua arriba a les cases per consumir amb total tranquil·litat. 
La ruta compta amb la col·laboració d’Aigües de Barcelona, permet conèixer edificis històrics vinculats 
amb l’aigua, molts d’ells de gran patrimonial que obren per primera vegada les seves portes a la 
ciutadania. 
L’especial Arquitectura de l’Aigua agrupa 10 dels edificis de l’Open Infraestructures.  

 

TEMA DE L’ANY OHBCN’18: EL RACIONALISME i EL GATCPAC 
Inici del moviment modern i contemporani 
Programant en l’edició 2018 el Racionalisme i el GATCPAC, el Festival reivindica l'arquitectura moderna 
com a patrimoni cultural, dins el marc de l'any Europeu del Patrimoni Cultural, i contribueix - en primera 
instància- a la reflexió sobre quina arquitectura i quin urbanisme ofereixen qualitat de vida a la 
ciutadania. 
 
El Festival té, com a tema de l’any, l’estil racionalista i el GATCPAC, el Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans 
per al Progrés de l’Arquitectura Contemporània que, en temps de la República (1932), abans de la Guerra Civil, 
introdueix el moviment modern a Catalunya, com a part del patrimoni cultural de les nostres ciutats, fixant-se 
com a objectiu buscar respostes arquitectòniques i urbanístiques a les circumstàncies socials del seu temps.  
 
La proclamació de la República afavoreix una relació de nou ordre entre política, ciutat i arquitectura i, alhora, 
emergeix un nou llenguatge arquitectònic que s’apropa al que Europa ja fa temps que practica (fundació de 
l’escola BAUHAUS -1919-). 
 

EL RACIONALISME ARQUITECTÒNIC 
El racionalisme arquitectònic és un corrent sorgit a Europa després de la Primera Guerra mundial que 
defensa el funcionalisme dels edificis, l'absència de decoració, la ruptura amb els valors històrics i la influència 
de la producció industrial. 
Els seus precedents més immediats es poden trobar en arquitectes com Adolf Loos i Otto Wagner, entre 
d'altres. A Alemanya, el racionalisme està representat per Walter Gropius, fundador de la Bauhaus, i el seu 
col·laborador Ludwig Mies van der Rohe. Als Països Baixos, els integrants del grup De Stijl ('L'Estil') defensen 
aquests postulats, apreciables en obres com la casa Schröder (1924), obra de Gerrit Rietveld. Independent 
d'ambdós grups, el suís Le Corbusier és una altra de les personalitats més destacades i influents d'aquest 
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corrent que s'estengué arreu del món. A Catalunya, el més conegut exponent d'aquest corrent fou el Josep 
Lluís Sert, però també tot el grup del GATCPAC. 
Conjugant tots els propòsits racionalitzadors i funcionalistes de l'arquitectura de la Revolució Industrial, que 
havien trobat el seu camp d'experimentació entre 1890 i 1914, es formulen en la primera postguerra diferents 
opcions arquitectòniques d'objectius i mètodes propers, amb un repertori formal amb constants relacions fins a 
condicionar gairebé un estil internacional que presenta similituds amb les avantguardes pictòriques, 
especialment amb el cubisme. 
Entre 1925 i 1940, l'orientació racionalista es difon a tot Europa, ja per obres aïllades o per penetració de 
mètodes constructius nous, i originà la formació de diverses escoles. 

 
Els principis d el racionalisme són els següents: 

• Organització estructuralista de l'edifici en lloc de simetria axial 
• Predilecció per les formes geomètriques simples, amb criteris ortogonals 
• Ocupació del color i del detall constructiu en lloc de la decoració sobreposada 
• Concepció dinàmica de l'espai arquitectònic 
• Ús limitat de materials com l'acer, el formigó o el vidre (nous materials) 

 

EL GATCPAC 
Grup d’Arquitecte i Tècnics Catalans per al Progrés de l’Arquitectura Contemporània 
 
A partir de 1910 ja s’havia fet l’evolució del modernisme al noucentisme, en les seves quatre branques: la 
classicista, la dels seguidors de Gaudí, la d’estil ruralista -seguint arquitectura barroca- i, finalment, els estils 
internacionalistes de l’escola de Glasgow, la Sezession Vienesa i l’Escola de Chicago (l’estil més connectat amb 
el racionalisme barceloní). A final dels anys 20, quasi tots els noucentistes s’havien acostat d’una manera o altra 
al racionalisme, a més de la irrupció de l’estil “Art Decó&quot”; de la mà d’arquitectes locals que havien treballat 
a l’estranger. 
 
El racionalisme és un moviment amb una curta però intensa durada de vuit anys, des de 1929 fins a 1937 amb 
la seva dissolució arran de la Guerra Civil. (a diferència del modernisme i el noucentisme que s’estenen al llarg 
de més de 3 dècades).  
 
El racionalisme a Barcelona arrenca amb la fundació del GATCPAC, inaugurat oficialment amb l’exposició 
d’arquitectura a les galeries Dalmau, l’abril de 1929, i que va mantenir la primera reunió formal el desembre de 
1930. 
 
El GATCAP es va expandir i al 1930 es fundà a Saragossa el GATEPAC, extensió als grups racionalistes de 
Madrid i Sant Sebastià, amb l’objectiu d’assistir al CIAM (Congrés Internacional d’Arquitectura Moderna); tot i 
que la agrupació real es va fer sempre des de la revista A.C. (Documentos de Actividad Contemporánea), 
publicada entre 1931 i 1939, dirigida i redactada a Barcelona principalment per Torres Clavé i Josep Lluís Sert. 
 
El grup Nord, ubicat a Sant Sebastià; i el grup Centre, a Madrid, es van anar debilitant fins a desvincular-se del 
GATEPAC el 1933, mentre que el Grup Est, ubicat a Catalunya -i principalment a Barcelona-, es va reforçar 
amb la seva col·laboració amb la Generalitat Republicana. 
 
El compromís social i polític del GATCPAC, que va permetre posar en pràctica la millora de les condicions de 
vida de la classe treballadora, va ser la seva condemna. Es van assajar nous tipus d’habitatge social, (Casa 
Bloc), però la guerra civil va frenar aquest i d’altres projectes i la dictadura de Franco hi va posar el punt final.  
 
Els destins dels arquitectes supervivents al bàndol dels perdedors va ser la depuració o l’exili. Josep Torres 
Clavé, José Manuel Aizpúrua i Ramon Puig i Gairalt van morir durant la guerra; Josep Lluís Sert es va exiliar 
primer a París i després als EEUU; Lacasa a la URSS; Antoni Bonet i Castellana a l’Argentina; i Germà 
Rodríguez Arias a Mèxic i Xile. Joan Bautista Subirana, Sixte Illescas i els altres que es van quedar van ser 
greument depurats. 
 
La primera recuperació del Racionalisme va venir amb la tornada de J.LLuís Sert amb la construcció del conjunt 
residencial Les Escales Park (1967) i la Fundació Miró (1975). Ja en l’època democràtica, van arribar les 
reconstruccions del Pavelló Mies van der Rohe, per iniciativa d’Oriol Bohigas, i la del Pavelló de la República, a 
càrrec d’Antoni Ubach i Miquel Espinet. 
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Edificis d’estil racionalista que obren portes al 48h Open House BCN’18   

- CANÒDROM MERIDIANA 
- PAVELLÓ ALEMANY MIES VAN DER ROHE (reconstrucció) 
- FUNDACIÓ JOAN MIRÓ 
- CASA PRAT - CASA RACIONALISTA (Badalona) 

Edificis construïts per membres del GATCPAC al 48h Open House BCN’18 
 
- DISPENSARI ANTITUBERCULÓS (CAP LLUÍS SAYÉ) 
- CASA VILARÓ 
- HABITATGE A L’EDIFICI ROCA BARALLAT 
- PAVELLÓ DE LA REPÚBLICA 
- CASA BLOC - PIS MUSEU HABITATGE 1/11 (Museu del Disseny) 
- CASA RODRÍGUEZ ARIAS 
- LA CASA DE VIDRE 

Itineraris d’estil radionalista al 48h Open House BCN’18 
 
- ITINERARI RACIONALISTA 
- ITINERARI ARQUITECTE PUIG GAIRALT (l’Hospitalet de Llobregat) 
 
El concurs Open Gram #opengram18 #ohb18: temàtica de l’any inspirada en el racionalisme 

El concurs Opengram amb el tema Desvestim l’arquitectura, que reflexiona sobre com l’arquitectura 
s’ha anat desvestint per trobar la seva essència, igual que el que suggereix la famosa frase de Mies 
van der Rohe “Less is more”. 

SECCIONS I ACTIVITATS 
La programació del Festival s’organitza en seccions especialitzades per a actuals i/o futurs 
professionals del sector, estudiants o públic interessat en matèries específiques.  

 

L’Open Green, la secció més compromesa amb el medi ambient que 
explica i promou l’arquitectura que busca optimitzar els recursos naturals 
minimitzant l'impacte ambiental dels edificis sobre el medi i els seus 
habitants.  
2018: 13 edificis i 2 itineraris Open Green  
          El 7% de la programació total. 

 

 

L’Open Infraestructures, com a secció que convida a visitar les 
infraestructures i els equipaments que han sorgit com a conseqüència de les 
seves traces i usos, i que donen suport al desenvolupament de la ciutat i al 
seu creixement econòmic i social.  
2018: 15  edificis Open Infraestructures  
          El 7% de la programació total.  
 
BLOC DESTACAT 
L’ARQUITECTURA DE L’AIGUA 
10 dels edificis de l’Open Infraestructures s’agrupen en l’especial Arquitectura de 
l’Aigua. Aquest bloc temàtic reuneix les infraestructures construïdes per vetllar el 
consum i la difusió de l’aigua.  
Dóna a conèixer els processos tècnics per a la potabilització i obtenció d’aigua de 
qualitat. 

• Casa de l’Aigua (MUHBA)  
• Dipòsit Pluvial d’Aigua del Parc de les Rieres d’Horta 
• Centre de Control Operatiu i Laboratori d’AGBAR. 
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 L’Open Kitchen, proposa un estudi arquitectònic de l’espai culinari i, 
alhora, és un estudi sociològic i psicològic dels condicionants, les 
influències i les diferències entre vuit restaurants d’alta gastronomia de 
Barcelona i àrea metropolitana.  
 
Estrenada a l’edició 2017, la secció Open Kitchen es consolida i creix. 
 
Restaurants oberts: 

• Hermanos Torres (incorporació 2018) 
• Marea Alta de la Torre Colón (Incorporació 2018) 
• Dos Palillos 
• Disfrutar 
• Hisop 
• Lluerna  
• Follia 

A més: 
Taller de canelons, el plat racionalista estrella a Catalunya. 
L’Open Kitchen compta amb la col·laboració de l'escola d'hoteleria i del 
centre per la integració social de Torribera dins el campus de l'alimentació. 

 
 L’Open Social: La secció que té com a eix la inclusió aposta perquè tot el 

públic pugui gaudir de l’arquitectura i del Festival. 
• Reivindica el dret a una arquitectura i un urbanisme de qualitat.  
• Planteja diferents maneres d’accedir a l’habitatge fora del circuit 

convencional de lloguer o compra 
• Investiga formes d’habitar diferents de les establertes per la 

societat: promocions públiques d’habitatge, associacions, 
cooperatives i habitatges d’emergència.  

 
Anàlisi de l'accessibilitat a 220 edificis a Barcelona i l'àrea 
metropolitana. 
2018: 10 edificis i 1 itinerari Open Social  
          El 8% de la programació total.  
 
Activitats inclusives d'usuaris: 

● Gent gran: Gran Open Extra en col·laboració amb el Patronat 
Municipal de l'habitatge 

● Treball educatiu amb Infants (Eix Besòs): Arquitectes a les aules  
● Rodamons: Habitatge d'emergència temporal Pis 0 de la Fundació 

Arrels  
● Centre-Residència Guttmann  

 
L’Open House BCN’18 estrena cartografia senyalitzadora de grau 
d’accessibilitat dels edificis: 
 
 
 
 
 
 
 
L’Associació 48H Open House BCN, que ha emprès aquesta iniciativa com 
a repte, posarà a disposició de la societat aquest coneixement per 
possibilitar l'accés de les persones amb diversitat funcional a l'experiència 
arquitectònica; així com per fomentar la reflexió i el debat sobre 
arquitectura en general i habitatge i espai públic en particular.  
 
Activitats inclusives de públic: 
 

• Visites adaptades amb intèrpret a la llengua dels signes (LSC - en 
català) 

• Itinerari d’arquitectura dels sentits a la Confraria de Pescadors per 
persones amb discapacitat visual 

• Itinerari a Ciutat Vella per a públic amb disfunció motriu.   
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A més, s’ofereix programació rellevant en temes d’accessibilitat i 
participaran arquitectes experts en el tema, a l’Open Pro. 
 
Activitats per infants i famílies  
Pensades i planificades per al gaudi d’arquitectura i tallers.  

• Museu de pintura contemporània Can Framis 
• Fàbrica del Sol, equipament que ofereix serveis de sostenibilitat 

urbana  
• Instal·lació dels Orangutans del Zoo de Barcelona 
• Parc de Bombers 
• Taller infantil “Descobreix com es fan els medicaments”, dirigit per 

l’equip de Farmàcia Pediàtrica de l’hospital. 
• Museu AGBAR de les Aigües (Cornellà de Llobregat) 
• “Arquitectes a les Aules”. A 5 escoles, els nens fan d’arquitectes 

explicant la seva escola 
 
 

BARCELONA: 52 NOUS ESPAIS, EN 10 DISTRICTES 
Del total de 155 espais que es poden visitar en els 10 districtes de la ciutat de Barcelona, 55 s’obren per 
primera vegada en el Festival.   
Per districtes, entre els espais destacats que enguany es poden visitar a la ciutat de Barcelona, destaquen: 
 
Ciutat Vella • Confraria de pescadors* 

• Torre del Rellotge* 
*Amb visita sensorial adaptada a persones amb discapacitat visual 

• Dispensari Antituberculós 
• Exposició The  Zone of Hope - Reial Cercle Artístic (AGBAR) 

 
Eixample • Habitatge rehabilitat del Carrer Consell de Cent 

• TNC 
• Hotel Gran Via 

 
Gràcia • Casa Vicens 

• Casa Vilaró (racionalista) 
• Habitatge Roca Barallat (racionalista) 
• Casa Galeria  

 
Horta-Guinardó • Dipòsit d’Aigües pluvials d’Horta (Open Infraestructures) 

Les Corts • Biblioteca Montserrat Abelló 
• “Cuina amb restaurant” dels Hermanos Torres (Open Kitchen) 
• Cristalleries planell (Open Green) 
•  Centre de control operatiu i laboratori AGBAR DESTACAT 

ESPECIAL: ARQUITECTURA DE L’AIGUA 
 

Nou Barris i Sant Andreu • Ateneu Popular de Nou Barris 
• Institut Guttmann 
• Can Portabella (Open Green) 
• Cases de l’aigua (MUHBA) 
• Casa bloc (racionalisme GATCPAC) 
• Escola la Llotja - Antiga Fàbrica Pegaso 

 
Sant Martí • Antiga Fàbrica Ca l’Alier (Open Green) 

• Habitatges socials de Glòries 
• Edar Fòrum (AGBAR) 
• Habitatges Glòries (Obra premiada. Open Social) 
• Habitatges Tànger (Obra premiada. Open Social) 



 

8 

 
Sants Montjuïc • Centre Cívic Lleialtat Santsenca (Open Green. Obra premiada) 

• La Ciutat de l’Aigua 
• Escola Bressol “El Fil” 
• Espai Bombers de l’estudi d’arquitectes Roldán + Berengué arqts. 

(Obra premiada) 

Sarrià-Sant Gervasi • Casa Rodríguez- Arias (racionalista) 
• La Casa de Vidre (dels arquitectes del GATCPAC) 
• Fundació Aura 
• Habitatge rehabilitat del Putxet 
• Torre d’Aigües del Tibidabo 
• Habitatges Quatre Camins (Open Social) 

 

A més, la Torre d’Aigües del Tibidabo. 

 

4 CIUTATS DE L’ÀREA METROPOLITANA i 1 del MARESME 45 
edificis, 17 itineraris  
Santa Coloma  
de Gramenet 
Primera ciutat convidada del Festival, hi 
participa des de 2013 
 

8 dificis 
4 itineraris, entre els quals n’hi ha dos artístics-arquitectònics, 
un de dibuix i un de fotografia, un d’ells teatralitzat. 

L’Hospitalet de Llobregat 9 edificis.  
DESTACAT: EDIFICI PLANETA, a l’antic edifici dels jutjats 
de l’Hospitalet 
5 itineraris. DESTACAT: Itinerari nocturn a Can Franquesa 
 

Vilassar de Dalt 7 edificis 
9 activitats 
 

Sant Joan Despí 9 edificis 
DESTACAT: Torre de a Creu, obra de l’arquitecte Josep 
Maria Jujol:  
2 Itineraris, un d’ells enllaça espais Jujol 
 

Badalona 12 edificis 
DESTACATS: Casa Prat (edifici racionalista) 

         Edifici d’habitatges Progrés 
4 itineraris de diferents estils arquitectònics. 
DESTACA: L’itinerari que explica la ciutat des dels punts de 
vista social i històric: des de la primera Badalona, 
modernista, i cap el futur. 
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NOVETATS 48H OPEN HOUSE BCN’18 
ELS TOP 10 

• DISPENSARI ANTITUBERCULÓS - CAN LLUÍS SAYÉ 
• ESCOLA BRESSOL “EL FIL” 
• CASA VICENS 
• CASA VILARÓ (racionalista) 
• HERMANOS TORRES (Open Pro, Open Kitchen) 
• INSTITUT GUTTMANN (Open Social/Accessibilitat) 
• ANTIGA FÀBRICA DE CA L’ALIER (Open Green/Industrial) 
• HABITATGES GLÒRIES (Open Social. Obra premiada) 
• LLEIALTAT SANTSENCA (Open Green. Obra premiada) 
• CIUTAT DE L’AIGUA (AGBAR) 

 

PARTICIPACIÓ EN L’EXPERIÈNCIA CREATIVA 
En torn a 15.000 és la xifra de posts o fotografies que acumula el #openhousebcn durant la 
celebració del Festival 
 
El festival d’arquitectura 48h Open House BCN torna a convidar a la participació en activitats per promocionar 
l’experiència creativa, a través de l’arquitectura: 

Fotografia: 
Opengram i l’Open Foto 

Dibuix: 
Open Sketch 

Badalona 13 edificis 
DESTACATS: Casa Prat (edifici racionalista) 

         Edifici d’habitatges Progrés 
4 itineraris de diferents estils arquitectònics. 
DESTACA: L’itinerari que explica la ciutat des dels punts de vista 
social i històric: des de la primera Badalona, modernista, i cap el 
futur. 

 
 
 

Open Foto  L’Open Foto és el concurs de fotografia que convida a capturar la imatge 
d’un edifici  o un aspecte de qualsevol dels que estan inclosos al cap de 
setmana del 48h Open House BCN.  
El jurat està format, entre d’altres, per fotògrafs experts en arquitectura.  

 
#Opengram18 L’#Opengram18 és el concurs de fotografia d’arquitectura a Instagram, que 

promou la reflexió artística i la participació massiva.  
#Opengram17 va comptar amb 1.700 participants 
 
El tema a concurs de #Opengram18 és L’ARQUITECTURA MODERNA 
 

#OpenSketch18 L’#OpenSketch18 és l’activitat que vincula el dibuix urbà i l’arquitectura. 
El Festival proposa un itinerari per a sketchers al Tibidabo el diumenge 
28, on hi haurà activitats de dibuix. 
#OpenSketch18 compta amb la col·laboració d’Urban Sketchers. 
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VOLUNTARIS: CLAU D’ÈXIT 
El 48h Open House BCN és possible gràcies a que el Festival compta, any rere any, amb el suport de més de 
1.000 de voluntaris, els quals amb la seva col·laboració fan possible la participació de més de 200 edificis i 
donen assistència a totes les visites, activitats i actes que es desenvolupen.  

Els requisits per a ser-ho rauen bàsicament en l’interès per la cultura arquitectònica, les ganes de conèixer gent 
nova i voler viure experiències a la pròpia ciutat.  

Es pot ser un estudiant o un professional, com un arquitecte, però també un periodista o un historiador, o 
simplement tenir actitud i ganes de col·laborar amb la ciutat. Sempre i quan es disposi de temps un o dos dels 
dies de Festival i voler contribuir a la difusió de l’arquitectura de Barcelona i de les ciutats convidades, el 
Festival és obert a la participació. 

MICROMECENES 
El micromecenatge és una fórmula pilar del Festival. Ser ”Amic del Festival”, ser micromecenes suposa una 
aportació econòmica que permet gaudir als “amics” d’un seguit de propostes i avantatges interessants durant 
tot l’any i els dies del Festival. 

 
48h Open House BCN, UN RECONEGUT MEDIADOR D’ARQUITECTURA  
El festival anual 48h Open House BCN s’ha constituït en el principal esdeveniment cultural, mediador 
d’arquitectura de la metròpolis de Barcelona, del Maresme i del Baix Llobregat. Més de 386.000 visitants 
en 8 edicions. 
El 48H Open House BCN va ser guardonat amb el premi de Turisme Responsable de 2013. 
Des de l'any 2010, el 48h Open House BCN manté la seva proposta de divulgar bona arquitectura, urbanisme, 
disseny i història als ciutadans i, d’aquesta manera, fer-los més partícips, conscients i crítics amb el seu entorn 
construït.  

L’associació cultural 48h Open House BCN treballa per donar a conèixer i entendre l’arquitectura i el paisatge 
urbà com a fets culturals. L’entitat barcelonina forma part de la xarxa internacional Open House World Wide, 
que integra 35 ciutats dels 5 continents, com Londres, Nova York, Tel Aviv, Hèlsinki, Oslo, Melbourne, Chicago, 
Roma, Buenos Aires o Madrid, entre d’altres. 

Entre les iniciatives de l’Associació,. A través de múltiples activitats i d’experiències arquitectòniques, es tracta 
d’una iniciativa per a la difusió de l’arquitectura i la ciutat. 

Més enllà del cap de setmana de festival anual, l’Associació organitza altres activitats durant tot l’any com el 
Gran OpenExtra, el Petit OpenExtra, Arts per l’Arquitectura, Música per l’Arquitectura (nova de 2018), i l’edició 
de llibres, com “345 maneres de viure a Barcelona”, o l’impuls al Museu a Cel Obert. 

L’equip del 48h Open House BCN cerca formats de llenguatge, eines i relacions entre les persones, 
l’arquitectura i l’urbanisme, amb l'objectiu d’explicar i despertar l'atenció de la ciutadania sobre l’impacte de 
l'arquitectura en la manera de pensar, les arts i els comportaments humans.  

 

El festival 48H Open House BCN’18 compta amb el suport de: 
 

 
 


