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B EN ESTA R SO CI A L

L’Open House Barcelona ret
homenatge a les dones arquitectes
El festival
de referència de
l’arquitectura presenta
200 edificis i més
de 30 itineraris en sis
ciutats participants
FEDE CEDÓ
Badalona

El festival referent d’arquitectura
de Catalunya, el 48 h Open House
Barcelona, que es fa a la ciutat de
Barcelona i municipis de l’àrea
metropolitana i del Maresme i que
obre la porta a edificis, sovint inac
cessibles, arriba a la desena edició,
en què ret homenatge a les dones
arquitectes. El cap de setmana del
26 i el 27 d’octubre proposen més
de 240 activitats per conèixer el
paisatge urbà, 200 edificis i 30 iti
neraris diferents. Aquesta vegada
els organitzadors esperen superar
la xifra de les 60.000 visites durant
el cap de setmana.
La dona que centra el protago
nisme de l’OHB19 és Pilar Casas
Mur, una arquitecta figurada amb
qui es reivindicarà el paper de la
dona en l’arquitectura, sovint sot
mesa a la invisibilitat. Hi compar
teixen seccions Carme Pinós, Be

MANÉ ESPINOSA/ ARXIU

La torre de la Creu de Sant Joan Despí és obra de Josep Maria Jujol

nedetta Tagliabue, Imma Jansana,
Natali Canas, Maria Sisternas,
Meritxell Inaraja, Blanca Nogue
ra, Pepita Teixidor, Montse Hosta
i Natalia Ojeda.
L’edició Open House 2019 tin
drà més de 240 activitats gratuïtes.
Cal destacar que un 30% dels edi
ficis que es podran visitar es pre
senten per primera vegada al festi
val. Les ciutats participants, a part
deBarcelona,sónBadalona,l’Hos

pitalet, Santa Coloma, Sant Joan
Despí i Vilassar de Dalt. En pa
ral∙lel, es farà una viquimarató de
dones arquitectes a la Viquipèdia.
Igualment, es consoliden activi
tats com l’Open Infraestructures,
que aquesta vegada versa sobre
l’arquitectura de l’aigua i proposa
visites a instal∙lacions del cicle de
l’aigua per descobrir la complexi
tat del procés pel qual l’aigua arri
ba a les aixetes dels habitatges. En

tre les infraestructures destaquen
la reproducció de la cascada d’ai
guadelacasaVicens(Gaudí),laca
sa de l’Aigua, la Ciutat de l’Aigua,
l’Edar del Baix Llobregat, el centre
de control d’Agbar i el dipòsit plu
vial del parc de les Rieres d’Horta.
A part de les visites obligatòries
de cada any, com el Col∙legi d’Ar
quitectes,laFontMàgicadeMont
juïc,elDipòsitdelesAigües(UPF),
el Palau Moja, el pavelló Mies van
der Rohe, la xarxa de clavegueram
o el monestir de Pedralbes, desta
quen itineraris centrats en el re
corregut modernista per Barcelo
na o el literari pel barri de Gràcia, i
també 29 més per la ciutat.
A Badalona es visitarà la “nova
façana marítima guanyada a la in
dústria” o l’arquitectura tradicio
nal i modernista. A l’Hospitalet els
recorreguts es fan pel centre histò
ric, el passat industrial o l’art urbà.
A Sant Joan Despí les visites tin
dran lloc al canal de la Infanta o els
edificis de Josep Maria Jujol, com
la Torre de la Creu. Per la seva
part, Santa Coloma de Gramenet
donarà a conèixer l’urbanisme des
d’una perspectiva de gènere, un
itinerari nocturn per Can Fran
quesa i un altre de teatralitzat pel
centre. A Vilassar de Dalt es visita
ran els forns romans de la Fornaca
o el teatre La Massa.c

Catalunya
només rep 31,5
milions del
0,7% d’IRPF
BARCELONA Redacció

La Generalitat lamenta que
només ingressarà 31,5 milions
d’euros corresponents al re
partiment territorial del 0,7%
de l’IRPF de la casella de fina
litats socials de la declaració
de la renda, la mateixa quanti
tat que els últims cinc anys.
Aquest repartiment aprovat
pel Consell Territorial de Ser
veis Socials i Dependència,
que convoca el Ministeri de
Sanitat, Consum i Benestar
Social, implica que Catalunya
no es veurà beneficiada per
l’increment de dotze milions
d’euros de la recaptació per
aquest concepte, indicava
ahir en un comunicat la Gene
ralitat.
El ministeri considera que
Catalunya “està sobrefinan
çada”, segons el comunicat.
D’altra banda, nou comunitats
autònomes sí que han rebut
un augment de fons. També
denuncia que “el Govern de
l’Estat es nega a donar les da
des de recaptació” i recorda
que el 2016 Catalunya va re
captar un total de 73,5 milions
i en va rebre menys de la mei
tat, 31,5.c

