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Convocatòria de premsa

Presentació del festival arquitectònic 48h Open
House BCN a Badalona
La ciutat de Badalona participa, per quart any consecutiu, en
el festival d’arquitectura 48h Open House BCN: un cap de
setmana a l’any de portes obertes a edificis de tot tipus,
forma i mida que explica l’arquitectura de manera transversal
Aquest dilluns 14 d’octubre a les 17 hores, es presentarà a la terrassa
ubicada a la primera planta de l’edifici municipal El Viver (plaça de
l'Assemblea de Catalunya, 9-12) el programa del festival d’arquitectura Open
House BCN, en el que Badalona participa per quart any consecutiu.
Precisament aquest edifici, on s’ubiquen bona part de les oficines municipal
de l’Ajuntament de Badalona, serà un dels immobles que es podrà visitar en
aquesta edició del festival.
L’acte comptarà amb la presència del quart tinent d’alcaldia i regidor de
l’Àmbit de Govern i Territori de l’Ajuntament de Badalona, Rubén Guijarro, de
la directora del festival, Elisenda Bonet i de l'arquitecta i representant de
Badalona en la programació de l’Open House BCN a Badalona, Pepita
Teixidor, que va participar en obres com les noves oficines municipals de
l’Ajuntament de Badalona El Viver o l’Escola Planes i Casals, de Badalona.
El festival 48h Open House BCN té com a objectiu mostrar a la ciutadania
edificis singulars de les ciutats que hi participen durant un cap de setmana
per apropar l’arquitectura al gran públic. En el cas de Badalona, durant el
dissabte 26 i el diumenge 27 d’octubre, les persones interessades podran
accedir a dotze edificis representatius de la ciutat (entre els quals hi ha
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l’edifici El Viver i l’Escola Planes i Casals) i també gaudir de quatre rutes
guiades per la diversitat arquitectònica de Badalona.
https://www.48hopenhousebarcelona.org/badalona/

Badalona, 10 d’octubre de 2019
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