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Open House és un festival d’arquitectura internacional que té presèn·
cia a més de 50 ciutats arreu del món, com puguin ser Tòquio o Nova 
York. Es va celebrar a Palma per primera vegada el 2021, mitjançant 
l’associació sense ànim de lucre Open House Palma. El seu objec-
tiu és apropar l’arquitectura i el patrimoni de la ciutat als seus habi-
tants, des d’una perspectiva interdisciplinar i amb un ànim purament             
divulgatiu.





Durant un cap de setmana a l’any, obrim les portes de diversos edifi-
cis de la ciutat de Palma, a l’interior dels quals es duen a terme visites 
guiades pels voluntaris de l’associació. A més, s’organitzen activitats 
paral·leles que complementen l’oferta cultural d’aquests dos dies. Tota 
la programació del festival és gratuïta i es pensa amb perspectiva crí·
tica des d’un punt de vista social, mediambiental i feminista.





14 activitats
10.000 visites
320 voluntaris
70 edificis





Edificis. Els edificis que s’inclouen dins la programació del festival 
tenen l’afany de reflectir la varietat i la diversitat arquitectònica de 
la ciutat de Palma. Per això es cerca una distribució equitativa als 
diferents districtes de la ciutat, sempre que sigui possible, i un balanç 
entre arquitectura històrica i contemporània.

Voluntariat. L’equip de voluntariat és el pilar fonamental del festival: 
s’encarreguen de les visites guiades a l’interior dels edificis, d’orga·
nitzar els grups a les entrades i de donar informació des de diferents 
punts de la ciutat. El perfil de voluntari és molt variat: des de jubilats 
fins a estudiants; d’àmbits socials (educació) fins a professionals del 
sector (historiadors de l’art i arquitectes).

Activitats. A més de les visites a l’interior dels edificis, durant el cap 
de setmana també s’organitzen activitats paral·leles, com puguin ser 
rutes a peu o una activitat per a infants. Totes aquestes activitats es·
tan conduïdes per professionals de l’arquitectura, la història o la histò·
ria de l’art, que col·laboren amb el projecte.



Concursos. Amb la finalitat de fer partícips als assistents i donar més 
dinamisme al cap de setmana, durant la primera edició del festival, es 
varen proposar dos concursos: un concurs de fotografia, amb catego·
ria professional i categoria popular; i un concurs per dur a terme els 
punts informatius del festival.

Esdeveniments. Per marcar l’inici i el final del cap de setmana del fes·
tival se celebren dos grans esdeveniments. Per una banda, divendres 
horabaixa es duu a terme l’acte d’inauguració: una festa amb els col·
laboradors i els patrocinadors del festival. Per altra banda, diumen·
ge vespre, es duu a terme l’acte de cloenda: es fa amb tot l’equip de 
voluntariat que ha participat al festival. A més, durant les setmanes 
prèvies al festival, es duen a terme dues jornades de formació per a 
l’equip de voluntariat.





Open House Palma es dirigeix a un públic local de Palma, fent·se 
extensible a tota la població de Mallorca. És un públic intergenera-
cional, que fuig del turisme massiu. Són persones actives en l’oferta 
d’activitats culturals, curioses per conèixer el patrimoni de la seva 
ciutat.

*Dades en base a una enquesta feta a 544 persones

Gènere: 
56’6% dones 
40’6% homes
2’8% altres

Població: 
71’5% Palma 
19’1% altres localitats de Mallorca
9’4% altres CCAA i països
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Edat: 
1,3% menor de 18 
9% de 18 a 25
26,3% de 26 a 35
18,7% de 36 a 45 
20,8% de 46 a 55
18,8% de 56 a 65
4,8% de 66 a 75
0,4% majors de 76

Situació laboral: 
10,3% estudiant
73,7% treballant
3,7% cercant feina
11% jubilat/jubilada
5,4% altres
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Pàgina web. 
12.000 visites durant el cap de setmana del festival.
Ús de la pàgina web com a mitjà oficial de comunicació del festival.
openhousepalma.org

Presència a xarxes socials.
@openhousepalma 
Instagram: 2.072 seguidors, 26.650 visions de les publicacions  
(reach), 6’75% d’interacció (engagement rate)
Twitter: 384 seguidors, 55.000 impressions, 7.608 visites al perfil, 
3’5% d’interacció (engagement rate)
Facebook: 438 seguidors, 100.418 visions de la pàgina (reach)

Newsletter. 
757 obertures
46 clics

http://openhousepalma.org 


Opis Palma
8 Opis a les millor ubicacions de Palma: Passeig Mallorca, Passeig 
del Born, Mercat de l’Olivar, Plaça d’Espanya, Rotonda sortida a la via 
de cintura de Son Rapinya, sortida a la via de cintura de Gènova i Plaça 
Fleming.

Cartells Palma
Cartell concurs #openinfo: 14 propostes
Cartell crida voluntariat: 320 voluntaris
Cartell Open House Palma: 10.000 visites al festival

Marxandatge
Bossa, bolígraf, llibreta, carpetes, mascareta, polseres vip, acreditaci·
ons d’organització i de premsa, vinils per marcar les entrades, photo·
call.



Clipping de comunicació
Més de 50 articles de premsa, revistes, agendes culturals, entrevistes 
a ràdio i televisió.

• 33 articles a diaris digitals i en paper (Diario de Mallorca, Última 
Hora, Ara Balears, entre d’altres). Superant el valor de 55.000€ i 
arribant a 1.354.000 lectors dels diaris en paper.

• 6 articles a revistes digitals i en paper (Mallorca Caprice, In Pal·
ma, Condé Nast Traveler, Estilo Palma, La Palmesana Magazine, 
Mallorca Magazin).

• Més d’11 agendes culturals (Youthing, Arts Mallorca, Què feim 
Mallorca,  i altres agendes dels col·laboradors).

• 10 entrevistes/mencions a la ràdio (ib3 ràdio, Ona Mediterrània, 
Insel Ràdio)

• 11 reportatges a la televisió (ib3 tv, Fibwi, Rtve)
• Catàleg i racó a les biblioteques





El festival està finançat sobretot per institucions públiques, però tam-
bé està obert al patrocini d’empreses privades. Qualsevol interessat pot 
donar suport als objectius que persegueix Open House Palma, apropant 
l’arquitectura i el patrimoni cultural a la societat: 

Dóna visibilitat a la teva empresa i associa’t als valors que pro·
mou el Festival.

Aprofita la repercussió mediàtica del Festival als mitjans de co·
municació.

Oferim diferents recompenses per a la teva empresa, segons la 
col·laboració.

Forma part d’una xarxa internacional de suport al disseny i l’ar·
quitectura.




