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Open House és un format internacional de festival d’arquitectura. Du-
rant un cap de setmana a l’any s’obren les portes d’alguns dels edificis 
més emblemàtics de la ciutat i es duu a terme un programa d’activitats 
gratuïtes destinades a apropar el patrimoni arquitectònic, urbanístic 
i paisatgístic als ciutadans. L’any passat va ser la primera vegada que 
aquest format arribava a Palma, i enguany farem la segona edició. 





El pilar fonamental per a la realització de l’esdeveniment és l’equip 
de voluntariat. Les persones voluntàries són el motor d’Open House; 
d’elles en depèn el funcionament de totes les activitats que confor-
men el festival. 

Perfil. No hi ha un perfil definit de voluntari. Tothom que vulgui partici-
par en aquest projecte, pot formar part de l’equip de voluntariat. L’únic 
requisit per ser part de l’equip de voluntariat és tenir més de 16 anys.

Formació. Per tal de tenir un equip de voluntaris perfectament prepa-
rat per a l’ocasió, abans del festival, durem a terme una petita jornada 
de formació, una visita prèvia a l’edifici que hageu de presentar i una 
trobada final per donar-vos tot el necessari per fer les visites. 

Flexibilitat horària. No t’has de preocupar si no pots dedicar tot un 
cap de setmana al festival o si també vols participar-hi com a públic. 
Cada voluntari pot triar el temps que vol dedicar al voluntariat durant 
el festival.





1. Accés (situats a l’entrada dels edificis). Informar el públic sobre el 
funcionament del festival, organitzar les cues d’accés a l’edifici i res-
pondre preguntes de caire pràctic sobre el festival.

2. Guia (duen a terme les visites). Guiar el grup visitant per l’edifici, 
explicar l’arquitectura, la història i la funció actual de l’edifici. 

3. Suport (situats als punts d’informació OHP o a les activitats). Aten-
dre el públic que s’acosti als Punts OHP per informar-se de tota la 
programació del Festival. O bé, donar suport a les activitats paral·leles 
al festival.





El voluntariat de l’Open House Palma implica participar en les següents 
activitats:

- Visita prèvia a l’edifici assignat. Des de dos mesos fins a dues 
setmanes abans del festival. Data a concretar entre cadascun 
dels voluntaris de l’edifici i els propietaris.

- Acte de benvinguda i jornada de formació del voluntariat.      
   Dissabte 8 d’octubre.

- Reunió de voluntaris. Dimecres 19 d’octubre. 

- Cap de setmana de l’Open House Palma. 22 i 23 d’octubre.

- Festa de cloenda del festival, exclusiu pel voluntariat.   
  Diumenge 23 d’octubre. 



Per agrair-vos la vostra participació a l’Open House Palma, tendreu 
una sèrie de recompenses i privilegis...

- El reconeixement de la vostra participació a través d’un certi-
ficat acreditatiu.

- Un kit de marxandatge oficial.

- Prioritat a l’hora d’accedir als edificis del programa 
durant el festival.

- I més coses que anirem revelant més endavant...





Per ser voluntari d’Open House Palma només has d’emplenar aquest 
formulari d’inscripció. Uns dies més tard, rebràs un correu de confir-
mació. I més endavant, ens tornarem a posar en contacte amb tu per 
assignar-te una funció o un edifici i per donar-te més detalls de la jor-
nada de formació i la reunió de voluntaris.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTA4WWX6YjD99lZ6GXVuZto-4u5C2C2cjLJmMNPkr5HOJWGA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTA4WWX6YjD99lZ6GXVuZto-4u5C2C2cjLJmMNPkr5HOJWGA/viewform?usp=sf_link




Ens pots fer arribar qualsevol dubte, recomanació o suggeriment que 
tenguis a:
voluntariat@openhouse.org 

Per a més informació:
www.openhousepalma.org

També ens pots trobar a Facebook, Twitter i Instagram.
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