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4DESCRIPCIÓ DE L’ESDEVENIMENT

ESPAIS OCULTS és un projecte basat en la difusió del patrimoni 
històric de la ciutat de Barcelona a través de visites guiades. Té 
com a objectiu posar en valor espais desconeguts i inaccessibles 
al públic per fer-los visibles durant la Setmana de l’Arquitectura, 
que enguany s’ha celebrat del 9 al 19 de maig de 2020. 

L’any 2020, per tal d’adaptar-se a les restriccions de mobilitat i 
activitat aplicades per la COVID-19, l’associació va modificar el 
desenvolupament de les activitats: el format de les jornades de 
patrimoni va consistir en un seguit d’activitats virtuals interacti-
ves pensades per donar a conèixer 8 espais ocults de la ciutat. 
El repte era aconseguir la implicació del públic en un context de 
múltiples activitats virtuals i una possible saturació del públic de 
la Setmana de l’Arquitectura.

L’enfoc escollit partia de l’aproximació lúdica a l’arquitectura mi-
tjançant 8 activitats o passatemps. Durant 8 dies de la Setmana 
de l’Arquitectura, del 10 al 18 de maig del 2020, es va publicar 
un passatemps diari a través de la xarxa social Instagram i d’una 
web creada especialment per l’ocasió. L’objectiu de l’activitat era 
resoldre el passatemps i endevinar el nom de l’espai ocult. A con-
tinuació es donava accés a un contingut dissenyat i elaborat ad 
hoc, que permetia aprofundir en la seva història i característi-
ques. 
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76 PRINCIPALS XIFRES D’ESPAIS OCULTS 

- 8 espais

- 8 dies, setmana d’arquitectura de 2020

- 1508 visites a la nova web d’Espais Ocults

- 163 participacions actives en els passatemps

- 76.414 Impressions i 4.019 interaccions a XXSS



8FUNCIONAMENT DE LES ACTIVITATS

Diàriament, del 10 al 18 de maig, a les 
17 h, es va publicar un joc al nostre web 
i a stories d’Instagram (total de 8 jocs). El 
públic podia jugar a través de la mateixa 
plataforma d’Instagram o descarregant el 
joc en format pdf a la pàgina web dels Es-
pais Ocults. 

Per fomentar la participació es va organit-
zar un sorteig amb premi per a cada joc: 
una planta del Departament de Parcs i 
Jardins; un lot de llibres del Servei de Pu-
blicacions de l’Ajuntament de Barcelona; 
una entrada doble per una visita exclusi-
va a la cisterna de la Sala  Hipòstila del 
Parc Güell. Aquesta visita, realitzada el 
25 de juny, és l’única activitat presencial 
que s’ha organitzat en aquesta edició dels 
Espais Ocults, respectant les mesures de 
seguretat sanitàries corresponents.

Les condicions de participació en el sor-
teig eren: compartir a través d’Instagram 
el passatemps completat al perfil d’sto-
ries etiquetant @48hopenhousebcn; afe-
gir #espaisocults202o;  mantenir-lo en els 
destacats fins el diumenge 17 de maig, 
dia que es va realitzar el sorteig. Tam-
bé es podia participar enviant un correu 
electrònic amb una fotografia dels passa-
temps resolts indicant nom i cognoms a 
espaisocults2020@48hopenhousebarce-
lona.org, amb l’assumpte Espais Ocults 
2020.



98 ACTIVITATS REALITZADES 

Tots els espais s’han seleccionat al voltant de l’eix temàtic de la Setmana de l’Arquitec-
tura 2020: “Arran d’aigua”. Com a criteri de selecció, també s’ha tingut en compte la 
ubicació dels espais en entorns públics o parcs, tot i que les activitats es realitzessin de 
manera virtual. Aquesta decisió respon a la intenció de potenciar l’exploració urbana 
del públic i que aquest pogués descobrir i visitar la història oculta al darrere d’espais 
coneguts de la ciutat tot i les restriccions sociosanitàries.

Els vuit espais seleccionats per a la 2a edició d’Espais Ocults han estat:
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1. Antic edifici de la Junta d’obres del Port. 

Julio Valdés, 1908. 

Divendres 8 de maig, a les 17h. 

Publicació del 1r passatemps: sopa de lletres. 

Recerca i elaboració de l’article explicatiu de l’edifici: Anna Argelagós, arquitecta. 

Fotografies: Antonio Navarro Wijkmark.
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2. Cisterna de la Sala Hipòstila del Parc Güell

Antoni Gaudí, 1900–1926. Obra catalogada com a Patrimoni de la Humanitat per la 
Unesco el 1984. 

Dissabte 9 de maig, a les 17h. 

Publicació del 2n passatemps: laberint. 

Recerca i elaboració de l’article explicatiu de l’edifici: Anna Argelagós, arquitecta. 

Fotografies: Maribel Mata
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3. Far Montjuïc

Josep Cabestany, 1925.

Diumenge 10 de maig, a les 17h. 

Publicació del 3r passatemps: preguntes i respostes amb opcions. 

Recerca i elaboració de l’article explicatiu de l’edifici: Anna Argelagós, arquitecta. 

Fotografies: Antonio Navarro Wijkmark
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4. Cascada de la Ciutadella

Josep Fontserè, Antoni Gaudí. 1988. Obra catalogada com a Bé Cultural d’Interès Local 
(BCIL) a l’inventari del Patrimoni Cultural Català amb el codi 08019/355.

Dilluns 11 de maig, a les 17h. 

Publicació del 4t passatemps: mots encreuats. 

Recerca i elaboració de l’article explicatiu de l’edifici: Elena del Hoyo, historiadora de 
l’art. 

Fotografies: Maribel Mata
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5. Torre del Rellotge de Barcelona

1772, restauració 1904.  Obra catalogada com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) a 
l’inventari del Patrimoni Cultural Català.

Dimarts 12 de maig, a les 17h. 

Publicació del 5é passatemps: ordenar les lletres. 

Recerca i elaboració de l’article explicatiu de l’edifici: Elena del Hoyo, historiadora de 
l’art. 

Fotografies: Maribel Mata
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6. Tres Xemeneies, Sant Adrià del Besòs

Juan Ignacio Coscolluela Muntaner, 1971-1976.

Dimecres 13 de maig, a les 17h. 

Publicació del 6é passatemps: preguntes amb respostes A o B. 

Recerca i elaboració de l’article explicatiu de l’edifici: Anna Argelagós, arquitecta. 

Fotografies: Antonio Navarro Wijkmark
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7. Torre de les Aigües de la Catalana de Gas

Josep Domènech i Estapà, 1906

Dijous 14 de maig, a les 17h. 

Publicació del 7é passatemps: localitzar edificis en un mapa. 

Recerca i elaboració de l’article explicatiu de l’edifici: Anna Argelagós, arquitecta. 

Fotografies: Antonio Navarro Wijkmark.
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8. Imax Port Vell

Jordi Garcés i Enric Sòria, 1996.

Divendres 15 de maig, a les 17h. 

Publicació del 8é passatemps: escape room virtual. 

Recerca i elaboració de l’article explicatiu de l’edifici: Anna Argelagós, arquitecta. 

Fotografies: Antonio Navarro Wijkmark.



18Visita a la Cisterna de la Sala Hipòstila del Parc Güell

Antoni Gaudí, 1900 – 1926. Obra catalogada com a Patrimoni de la Humanitat per la 
Unesco el 1984. 

Visita realitzada per Juan José Lahuerta, arquitecte i professor d’Història de l’Art i l’Ar-
quitectura. 

Dues visites amb un aforament de 15 persones. 

Els assistents a l’activitat són els guanyadors del sorteig.



1918 IMATGE GRÀFICA

En la segona edició dels Espais Ocults es presenta una nova gràfica que transmeti el 
misteri que hi ha al darrera els edificis i espais que s’expliquen a través de les activitats.

La tipografia funciona com una unió singular entre el passat i una visió contemporà-
nia, amb un caràcter que posa de manifest la sensibilitat de dues èpoques. Les parti-
cularitats gràfiques de la tipografia donen un valor tant delicat com majestuós, però 
sense deixar de banda el to misteriós que defineix el projecte.
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2120 COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ

La realització de les activitats en format virtual requeria que els esforços comunicatius 
es realitzessin a través de la web i xarxes socials.

En aquest sentit, es crea una pàgina web nova on penjar tots els recursos virtuals i 
permetre la participació al públic que no disposa de xarxes socials. 

Web

Pàgina web Setmana de l’Arquitectura - 488 visites

Pàgina web espais ocults - 1.281 visites

Post al blog de la visita a la Sala Hipòstila pels guanyadors del sorteig d’Espais Ocults. 
(20/06/2020)

A l’inici de la Setmana de l’Arquitectura la web mostrava una graella amb 8 imatges, 
una per a cada espai, sense desvetllar el nom o tipus de passatemps. A mesura que es 
publicaven les activitats se substituïa la imatge de la web per una fotografia de l’espai 
corresponent i un enllaç a informació històrica.
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2322 Xarxes socials (FB, IG, TW)

Per tal d’informar al públic del tipus d’activitats que es podrien realitzar durant la Set-
mana de l‘Arquitectura, es va realitzar un post explicatiu a la pàgina web del 48h Open 
House BCN, Instagram, Facebook i Twitter. 

Participació

El sorteig dels premis es va realitzar mitjançant l’aplicatiu EasyPromos, el diumenge 17 
de maig a les 20 h.

Premsa

La programació es va publicar a la pàgina web de la Setmana de l’Arquitectura i va 
sortir com activitat destacada a la revista TimeOut

 - TimeOut https://www.timeout.cat/barcelona/ca/que-fer/setmana-de-larquitec-
tura-2020



24EQUIP I COL·LABORADORS

Espais Ocults ha sigut una activitat organitzada per l’associació 48h Open House Bar-
celona amb la col·laboració de la direcció d’Arquitectura Urbana i Patrimoni de l’Ajun-
tament de Barcelona.

A més, ha comptat amb la col·laboració de les següents administracions, organitza-
cions i entitats: Ecologia Urbana; Parcs i Jardins de Barcelona; Servei de Publicacions 
de l’Ajuntament de Barcelona; Dortoka Disseny SL.



2524 VALORACIÓ DEL PÚBLIC

Al finalitzar la setmana de l’arquitectura s’ha fet una enquesta de valoració de l’activi-
tat a les persones que van visitar la Sala Hipòstila o que van participar en les activitats 
virtuals per fer un anàlisi de la segona edició d’Espais Ocults. S’han obtingut 27 res-
postes, amb els resultats següents: 

1. Un 68.4% dels participants han estat dones, un 26.3% homes, i un 5.3% no s’iden-
tifica amb el sistema binari de gènere. La mitjana d’edat es situa entre els 29-33 anys.

2. Un 47% dels visitants es van assabentar de l’activitat a través d’amics i familiars, i un 
31.6% a través de les xarxes socials del 48h open House Bcn.

3. Un 57% dels enquestats ha participat en més de 6 activitats, i un 84% valora la pro-
posta d’activitats com excel·lent.

Com a suggerències els visitants demanen recuperar les visites presencials, encara 
que sigui amb aforament més reduït i en llocs ventilats. Tot i així es valora molt positi-
vament la versió lúdica virtual, diferenciada del model videoconferencia utilitzat en la 
majoria d’activitats de la Setmana de l’Arquitectura.
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