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Octubre 2016. Festival 22-23 d’octubre. 
COM L’ARQUITECTURA POT AJUDAR A MILLORAR LA VIDA DE LES PERSONES?  

 
OPEN SOCIAL. EL PROJECTE 

MISSIÓ: 

És missió del 48H. OPEN HOUSE BARCELONA, reconèixer i rellevar l’aquitectura i 

les seves funcions, des dels seus amplis i diversos eixos d’incidència, a partir del 

seu descobriment, coneixement, reconeixement i anàlisi. Així, l’OPEN SOCIAL, que 

néix per establir-se com a un dels eixos bàsics del 48H. OPEN HOUSE BARCELONA, 

es centra –bàsicament- en les dinámiques socials a les que l’arquitectura hi juga un 

paper cabdal. 

 

L’edició de 2016 es fixa en arquitectura i primeres necessitats i les vincula a 

situacions d’emergència social. L’exclusió n’és una i és alarmant. És a partir d’aquí 

que l’OPEN SOCIAL 2016 es fixa en les experiències d’habitatge inclusiu. 

 

L’inici de l’OPEN SOCIAL, a l’edició 2016, obeeix a la voluntat global que té el 

projecte 48H. OPEN HOUSE BCN d’analitzar el paper social que defineix 

l’arquitectura i, en aquest cas, com pot ajudar a millorar les vides d’aquells que 

habiten –en precari- una construcció específica, contextualitzada i convertida en 

història, aquella que és fruit de les històries privades que s’hi han sumat i han 

donat lloc a dinàmiques col·lectives concretes que, sens dubte, en els casos que 

aborda l’OPEN SOCIAL 2016, precisen d’atenció i compromís urgent. 

VALORS: 
Els principis que configuren l’entitat OPEN es basen en: 

 

- La participació sinèrgica i constructiva dels agents implicats en la 

responsabilitat de l’arquitectura, des dels que la promouen fins els que la 

gaudeixen i/o la usen. 

- La coherència entre l’objectiu i l’acció a partir del traç d’accions i activitats 

interessants i pioneres. 

- L’atenció constant a les necessitats d’adaptació del projecte als interessos 

socials, tals com la detecció d’alertes. 

 

 

CONCLUSIONS: 

L’OPEN HOUSE BCN i, per extensió, l’OPEN SOCIAL són un moviment social per se 

que es belluga i, mentre creix, aglutina socis i públics per fer-ne agents 

responsables i compromesos en la constant análisi del valor de l’arquitectura i les 

seves conseqüencies socials. 
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L’OPEN s’entén només com el que és: un moviment social solidari i compromès que 

es mou arran d’un eix transcendental: l’arquitectura. 

 
ANTECEDENTS: 
El projecte "GRAN OPENEXTRA" és una activitat organitzada per l’Associació dins el 

programa Open Extra, que es va realitzar l'any 2015, per educar socialment en 

arquitectura als usuaris de 4 habitatges amb serveis per la gent gran. Es va formar 

als usuaris d’aquests habitatges inclusius per fer-los protagonistes socialment 

durant el festival d'arquitectura 48H OHB, van ser-ho explicant a la ciutadania 

l'arquitectura dels seus propis habitatges i donant l'oportunitat al públic del festival 

i als usuaris dels altres habitatges participants d’una vista arquitectònica única. 

El projecte es va organitzar en tallers que van ser filmats per Adrià Goula a un dels 

edificis, Torre Júlia. Gràcies a l'èxit social del Gran Open Extra, a voler arribar a 

més gent des de l’educació social i a la voluntat de l’Associació de desenvolupar 

diferents estratègies socialment inclusives entre els professionals de l’arquitectura i 

els ciutadans amb problemàtica al voltant de l’habitatge, neix OPEN SOCIAL 2016. 

 
 

 
 

OPEN SOCIAL NOVA SECCIÓ 2016 
COM L’ARQUITECTURA POT AJUDAR A MILLORAR LA VIDA DE LES PERSONES? 

L’HABITATGE INCLUSIU I L’ARQUITECTE D’EMERGÈNCIA 

 

 

L’ANÀLISI DE L’EXCLUSIÓ SOCIAL ENS DUU A FIXAR-NOS EN L’HABITATGE 

COM A DRET 
 

La programació del Festival 2016 inclou una sèrie de propostes i estratègies inclusives que 
ajudaran a explicar les necessitats, els espais i els agents que permetin millorar la vida 

d’aquestes persones, mentre es posa en valor el patrimoni arquitectònic, reforçant la 
identitat dels barris i la seva inclusió en el veïnat.  

 
 

OBJECTIU GENERAL   
 

Millorar la qualitat de vida de les persones i el seu risc d’exclusió a través de la consulta i la 
formació, utilitzant la plataforma d’un festival de ciutat com el 48h Open House BCN. 
 
 

LÍNIES D'ACTUACIÓ PRIORITÀRIES  

- Promoure l’Arquitectura com a recurs de desenvolupament personal 
i d'inclusió social 

 
- Fomentar el paper actiu dels col·lectius professionals en activitats de 

caràcter social 

 

 

 

ACTIVITAT 'MEET THE EXPERT' CONSULTA L’ARQUITECTE D’EMERGÈNCIA  
Activitat d'assessorament per un equip d'Arquitectes d'Emergència al COAC. Accions per 
millorar les condicions d’habitabilitat a persones que estan en risc d’empitjorar el seu nivell 
de vida per les condicions del seu habitatge. 
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FASES DEL PROJECTE 

Descripció del grau de participació prevista, els moments en què es realitzarà i com es 

gestionarà:  

 

Nivell 1- Informació. Un mes abans, al web i impresa al edificis on es realitza. Abans de 

començar reunió informativa amb el col·lectiu: l’informador explica en que consisteix i els 
beneficis de participar. Depenent del col·lectiu, per inscripció o accés directe. 

 

Nivell 2- Adults per a  les consultes als arquitectes d’emergència ‘Meet the expert’, accés per 

ordre d’arribada 10-15 minuts per consulta a un arquitecte sobre temes que preocupen al 
públic en general, per exemple: Com accedir a un habitatge inclusiu? Com puc pal·liar la 
d’eficiència energètica de l’habitatge ara que bé l’hivern? Etc, vídeo explicatiu i decàleg de 
‘Com preparar-te la consulta?’. 

 

 

RESUM DEL PROJECTE  
El projecte Open Social serà la nova secció del Festival 48h Open House Barcelona 2016, que 

acollirà a una sèrie d'activitats que expliquin diferents iniciatives socials en torn a l'habitatge 

i al patrimoni arquitectònic, des de –entre d’altres- el seu accés, el seu ús i la seva gestió. 

El model d’acció del projecte es trencar barreres entre el professional i el públic general,.  

 

 
 

LES ACTIVITAT BÀSICA SERÀ: 

 
1/'MEET THE EXPERT'  
Arquitecte d'emergència. Troba assessorament professional que necessita el teu 
problema 

 

Consultes a arquitectes que tindran lloc a 1 punt físic de la ciutat de Barcelona, durant el 
decurs del Festival. Versaran sobre habitabilitat, temes que perjudiquen la qualitat de vida 
de les persones, normatives i tràmits, el dret a l’habitatge i el seu accés. 

 
- Es produirà un vídeo per explicar la secció ‘Meet the expert’, que deixarà 

clar: On pots trobar l’arquitecte d’emergència? Què pots preguntar i com? 

Quin és el format…? Etc. Es difondrà abans i durant el Festival per Internet i 
Xarxes, aixi com als espais físics on tindran lloc les trobades. 

 

Durant el Festival, un total de 8 experts realitzaran més de 64 trobades amb 
qui ho precisi. Es tracta de reunions personals de coaching professional d’uns 

10 a 15 minuts de durada amb arquitectes experts en patologies i habitatge 
inclusiu. L'accés, per tant, serà obert al públic general. Els temes, els que els 
preocupin: Com accedir a un habitatge inclusiu? Com pal·liar la deficiència 
energètica de l’habitatge quan vé l’hivern? etc.  

 

 

 
 
 
 

2/ L’AUTOR I EL SEU EDIFICI 

Activitat on l’arquitecte autor explica l’habitatge que ha dissenyat i construït al 

públic del Festival d’arquitectura.  
L’arquitecte és el millor interlocutor que pot tenir el públic per tractar temes i condicionants 
concrets d’aquell espai, des de l’experiència arquitectònica, l’explicació i el diàleg. 
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INNOVACIÓ DEL PROJECTE  

 
L’OPEN SOCIAL s’autodefineix com un projecte innovador i ho fa perquè treballa l’educació 
social en arquitectura i per fer d’això un objectiu prioritari, per traçar línies d’actuació 
coherents i atractives, crear activitats, implementar didàctiques i, finalment, gaudir del 
palpar les conseqüències formatives que se’n deriven li ho permet. 
 
Educar socialment en arquitectura és donar resposta a la necessitat de que l'educació no 

només esdevingui un procés viu i inherent al llarg de tota la vida de les persones, si no que, 
a més, fa que prengui consciència de que la quotidianitat personal i social té una relació 
directa amb l’espai construït.  
 
 
1/ Canvi contextual.  
 

Acció: Entrevistes de 10 min de forma distesa amb un professional. 
 
Efecte: El públic general té al seu abast un arquitecte sense cap cos econòmic. 
 

 
2/ Canvi personal.  
 

Acció: fer assumir nous rols a gestors, usuari en risc i públic.  
 
Efecte: Els usuaris del habitatges inclusius passen a ser protagonistes, guies o ‘professors’ 
del públic general dels festival. 
 
 

3/ Canvi processal.  
 
Acció: Arquitecte d’emergència, l’espai ‘Meet the expert’, convidem al Col·legi d’Arquitectes, i 
a les oficines d’habitatge a resoldre dubtes sobre com millorar la qualitat de vida del públic 
del Festival millorant el seu habitatge.  
 
Efecte: trencar barreres entre col·lectius. Veure els problemes reals, resoldre’s o derivar-los. 

Generar oportunitats de feina.  

 
 
4/ Canvi d’estratègia.  
 
Acció: explicarem com el disseny treballa per a la igualtat i és un valor afegit en lloc d’un 
cost addicional.  

 
Efecte: Desmonetitzar l’arquitectura per entendre que ‘’La qualitat de l'arquitectura té molt a 
veure amb la salut física i mental, amb la felicitat i les relacions entre les persones’’. J.M. 
Montaner. 
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OBJECTIU ESPECÍFIC I DESCRIPCIÓ D’ACTIVITAT  
 
 

Objectiu 
Orientar sobre agents i formes d’accés als habitatges inclusius i informar sobre problemes 
concrets d’habitatge, com patologies i eficiència energètica. Oferint a la ciutadania, reunions 
personals de ‘coaching’ professional de 15 minuts amb tècnics experts en habitatge 
‘arquitecte d'emergència’, durant les dates del Festival i en col·laboració amb el COAC.  
 

 
Descripció de l’activitat  
Durant les dates del festival, 22 & 23 d'octubre, hi seran presents 4 arquitectes 
"d'emergència" en diferents centres de la ciutat, en un total de 4 punts, que atendran durant 
8 hores. Assessoraran de manera gratuïta i atendran les consultes de persones que tinguin 
dubtes/consultes tècniques sobre temes arquitectònics, d’habitabilitat de la seva llar i/o 
altres espais importants per ells, i sobre els agents i les formes d'accedir a l'habitatge. 

 
 
 

COORDINACIÓ 

 
Per la secció de ‘Arquitecte d'Emergència", es seleccionaran 8 arquitectes voluntaris per ser-
hi distribuïts en 4 punts del COAC per resoldre els dubtes i consultes de qualsevol persona en 
matèria arquitectònica.  
 
Serà coordinat internament pel responsable assignat per a cada espai i, globalment, per la 

direcció del festival. 
 
 
 

PROMOCIÓ DEL PROJECTE  
 
PUBLICITAT, DIFUSIÓ, P&R 
 
Objectius: Característiques: 

- Atractiu 

- Credibilitat 
- Qualitat 

- Generació d’interès 
- Orgull de participació 

- Missatge acurat 

- Disseny sòlid 
 

 
 
Continguts per a les diferents interfícies: textos, imatges, vídeos (enregistrament, realització 
i so) i BD. 

 
Disseny, maquetació i impressió de: guia-catàleg 10.000, postal 10.000, senyalètica 50x50. 
 
Disseny per a internet: adaptació del continguts pel web dinàmic i amb disseny líquid. 
 
Disseny App: adaptació del continguts per a dispositius mòbils. Funcionalitats com la 
geocalització de l’usuari i distància amb els edificis. Selecció, registre i consulta de 'favorits'. 

 
Comunicació: estratègia, NP, enviament de la NP, gestió d'entrevistes 1 a 1. 

 
Difusió i publicitat per Xarxes Socials: Facebook, twitter, instagram. Posts dels diferents 
tallers de l’activitat en general i publicacions patrocinades. 
 
Etiquetes-adhesius per a senyalització tot l'any. 


