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1 INTRODUCCIÓ + OBJECTIUS 
 
 
1.1 Introducció 
 
La creació d’un nou espai ciutadà 
 
La renovació del Front Litoral del Besòs suposa la finalització de tres intervencions urbanes que 
es van dur a terme durant la dècada dels anys 90: el perllongament de la Diagonal, la 
reconversió del tram final de la llera del riu Besòs en un parc fluvial i la recuperació del 
litoral entre el riu i el Front Marítim. 
 
Totes aquestes intervencions, juntament amb la construcció de l’anomenada Àrea Fòrum, tenen 
com a objectiu completar els 12 quilòmetres de costa per a ús ciutadà que s’allarguen des del 
Port Vell fins a Sant Adrià de Besòs i contribuir a la transformació urbana del territori i amb ella a 
la millora social dels qui habiten.  
 
La Diagonal queda perfectament acabada amb la seva arribada física fins al mar, a través de la 
gran esplanada del Fòrum i flanquejada pels edificis del Centre de Convencions Internacional de 
Barcelona i l’Edifici Fòrum. 
 
La recuperació mediambiental del riu Besòs s’ha completat fins la desembocadura al mar amb la 
construcció d’un parc fluvial, a banda i banda del riu, i la retirada de les torres  
d’alta tensió de la llera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nº 1: Diorama de l’àmbit Fòrum, un cop acabada l’actuació total. 
 
Aquesta actuació s’ha efectuat amb motiu de la celebració a Barcelona del Fòrum Universal de 
les Cultures 2004. 
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Els eixos de definició del Fòrum són la diversitat cultural, la convivència en pau i la sostenibilitat 
com a base de desenvolupament de les ciutats, on es dóna la diversitat cultural i la convivència 
entre persones. I Barcelona ha volgut escollir un esquema organitzatiu que vol posar en pràctica, 
sobre el territori, aquests objectius. Per això s’ha triat, com a zona de celebració del Fòrum, un 
espai històricament degradat i desestructurat com era l’àmbit a l’entorn de la desembocadura del 
Besòs. Guanyant per tant un espai que havia estat privat de l’ús ciutadà i sense oblidar que 
aquesta transformació a obert definitivament 12 Km de platja a la ciutat de Barcelona, des de la 
Barceloneta fins a Sant Adrià del Besòs 
 
La transformació urbana associada al Fòrum és una de les més importants i radicals que s’han 
produït a Europa. Des d’un punt de vista urbanístic, l’actuació a l’àrea Fòrum representa la 
remodelació d’una part considerable de la ciutat, més de 220 Ha, el que equival a 5 vegades la 
superfície de la Vila Olímpica. Però, a més, estem parlant d’un territori repartit entre els termes 
municipals de Barcelona i Sant Adrià de Besòs, que durant dècades ha estat una zona 
marginalitzada que, al llarg dels anys, havia anat acumulant instal·lacions i equipaments 
tradicionalment rebutjats de la gran ciutat com ara centrals energètiques, plantes de tractament 
d’aigües residuals, la incineradora i barris malauradament amb poca qualitat urbanística 
 
Un dels tres lemes del Fòrum, ha estat el de la sostenibilitat, junt amb el de la pau i el de la 
diversitat cultural, però es el de la sostenibilitat un dels motors que a destacat en aquesta 
macroactuació ùrbanistica, enginyeril i social. 

 
El territori del Fòrum sobre el que s’ha efectuat la transformació abasta un espai de 220 Ha. 
D’aquestes, 160 Ha. són noves zones lliures d’ús públic  (els parcs, les zones de bany, la gran 
esplanada, la nova xarxa de carrers i vies de circulació de l’entorn i la llera del riu Besòs). La 
resta, 60 Ha, estan destinades a edificació pública, privada i espais lliures associats a 
edificacions, que es tradueix en la construcció d’hotels, equipaments, activitat econòmica lligada 
a la universitat i habitatge. 
 
Això vol dir, per tant, que el 73% com a mínim de l’espai en transformació a la zona Fòrum 
es destina a espais lliures d’ús públic. Respecte de l’habitatge previst en la MPGM  del Front 
Litoral i desembocadura del riu Besòs, es tracta de la construcció de 3.288 pisos, dels quals un 
41% seran habitatges en règim de protecció, repartits entre els barris de la Mina i la Catalana i 
l’àrea Fòrum. En concret a l’àrea Fòrum es preveu la construcció de 811 habitatges dels 
quals, el 50% seran de protecció. 
 
Respecte de les Instal·lacions, d’altra banda necessàries pel bon funcionament de la ciutat. En 
aquest projecte s’ha optat per la premissa que defensa que netejar no és canviar la brutícia de 
lloc. Si la ciutat necessita centrals elèctriques, plantes depuradores i estacions de tractament de 
residus, la ciutat ha de saber conviure amb elles, de la mateixa manera que els habitatges 
conviuen amb les seves cuines i sales de bany. I és aquí on rau la clau de volta de l’actuació al 
Fòrum: convertir el Besòs en una nova àrea de centralitat metropolitana, mantenint les 
instal·lacions de caire ambiental amb la corresponent renovació tecnològica.  
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És amb aquest criteri que cristal·litza l’innovador i culturalment trencador disseny de l’àrea 
Fòrum: una gran plaça cívica de prop de 17 hectàrees és alhora la coberta de la nova 
depuradora remodelada, completament desodoritzada i dotada dels sistemes tecnològics més 
avançats per abocar aigua neta al mar.  
 
També es construeixen noves zones de bany, nous parcs i auditoris al costat del mar en una 
superfície d’unes 19 hectàrees, que completen els 12 quilòmetres de costa i un port esportiu que, 
per cert, la meitat s’ha construït terra endins per tal d’evitar superar cotes batimètriques poc 
sostenibles i corregir un “macro-projecte” autoritzat anteriorment. La regeneració del riu Besòs, 
buidant-lo de les torres d’alta tensió i convertint-lo en  un parc fluvial, de més de 6 quilòmetres de 
longitud,  és un altre  element cabdal d’aquesta actuació. El conjunt d’actuacions de caire 
ambiental han permès posar en marxa un projecte de recuperació del biòtop marí que ja 
comença a tenir resultats positius. 
 
Al damunt de la plaça cívica s’hi instal·la una gran pèrgola (té les mides d’un camp de futbol 
inclinat i a uns 8 metres d’alçada en el punt d’inclinació més baix i 35 en el punt més alt), que és 
en realitat una planta fotovoltàica que, juntament amb les plaques fotovoltàiques de la porxada 
de la plaça, és capaç de generar l’electricitat aproximada que utilitzen un miler d’ habitatges. 
 
També s’han remodelat les velles centrals tèrmiques construint noves plantes termoelèctriques 
de cicle combinat. Amb l’objectiu de garantir la sostenibilitat ambiental, s’ha transformat la 
inicineradora en un nou ecoparc i una moderna planta de tractament de residus l’energia sobrant 
de la qual, es canalitza a través d’una planta energètica i una  
xarxa subterrània convertida en sistema de calefacció i refrigeració per una part dels edificis de la 
zona Fòrum i fins i tot de l’exterior. També cal destacar el dipòsit de retenció d’aigües pluvials 
construït a sota del carrer Taulat. 
 
Un altre element molt important en la definició sostenible de tot el projecte és la rehabilitació 
arquitectònica però també urbanística i de millora de les condicions de vida dels barris de la Mina 
i la Catalana. Això vol dir actuar sobre una superfície de 44 hectàrees obrint la nova rambla de la 
Mina, construint més de 2.100 habitatges amb els corresponents equipaments de barri i millorant 
substancialment la qualitat urbana de tot aquest espai. Perquè el conjunt funcioni, s’ha de dotar 
d’activitat econòmica i això s’aconsegueix amb la construcció del Centre de Convencions 
Internacional de Barcelona (CCIB) que connectat amb l’edifici Fòrum i el seu gran auditori doten 
Barcelona i l’Àrea Metropolitana d’un recinte modern i de gran capacitat per a la celebració de 
congressos i convencions. El CCIB té capacitat per acollir congressos amb més de 15.000 
assistents. I just al costat, a més d’edificis d’oficines i hotels, s’hi aixecarà un campus destinat a 
acollir activitat de recerca i desenvolupament lligada a la universitat i al projecte de nova 
industrialització del districte 22@ bcn del Poblenou. 
 
Al Fòrum s’hi arriba en transport públic: s’està construint dues línies de tramvia ( una en 
funcionament ) que enllacen aquesta nova àrea amb la plaça de les Glòries i el parc de la 
Ciutadella i s’ha obert la nova estació Maresme – Fòrum de la línia 4 del metro. Així mateix, 
l’actuació urbanística ha dotat de millors connexions viàries tot l’espai amb l’obertura del carrer  
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Taulat connectant-lo amb Sant Raimon de Penyafort, la construcció del nou pont a Eduard 
Maristany i els nous laterals de la Ronda Litoral. 
 
En conclusió, doncs, estem parlant d’una actuació finançada d’una forma important amb diners 
de les administracions (especialment de l'Ajuntament de Barcelona), sobre un territori on més del 
80% de l’àmbit està destinat a nous espais d’ús públic que acompleixen una doble funció: doten 
de gran qualitat urbana un espai desendreçat i convertit ara en una atractiva àrea d’activitats de 
tota mena i, alhora, acull les principals instal·lacions de depuració, sanejament ambiental i 
producció energètica que necessita una gran ciutat. A més, prop de la meitat de l’habitatge 
previst serà de protecció i es resolt l’assignatura pendent que suposava la marginalitat dels barris 
de la Mina i la Catalana així com retornar la dignitat al riu Besòs.   
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1.2   Objectius De La Tesina 
 
 
L’objectiu primordial d’aquest treball, es d’una manera molt descriptiva, explicar la gran intervenció 
urbanistico-social que ha estat la realització de tota la infrastructura per a poder dur a terme, el 
FÒRUM DE LES CULTURES. BARCELONA 2004. 
 
El treball s’ha estructurat d’una forma molt dinàmica, explicant els antecedents que porten a aquesta 
intervenció ( començant per els Jocs olímpics de 1992 ), incidint en l’eina urbanística de treball que 
permet i instrumenta aquesta intervenció, la Modificació del Pla General Metropolità de 2000. 
 
També s’incideix en la definició de la societat que ha instrumentat i gestionat l’actuació, 
INFRASTRUCTURES DEL LLEVANT DE BARCELONA, en principi INFRASTRUCTURES 2004. 
S’ha realitzat una breu descripció dels orígens de la societat, i els objectius i directrius que tenia que 
seguir i aconseguir en un període de temps relativament curt, 1000 dies. 
 
L’eix central d’aquest treball, no obstant, des de que es va gestar, han estat els diferents projectes 
que s’han executat i/o s’executaran, tant a nivell d’intervencions de millora d’accessibilitat, com 
d’edificis singulars; cas de l’edifici Fòrum, i els diferents projectes relacionats amb la sostenibilitat, un 
dels lemes del Fòrum de les Cultures. Barcelona 2004. 
La definició dels diferents projectes s’ha desenvolupat des de dos vessants, una merament explicativa 
i descriptiva i una segona implementant aquesta, mitjançant unes fitxes, molt descriptives amb 
quadres informatius complerts i imatges( tant fotografies com làmines ) que d’una manera molt 
dinàmica, crec expliquen tot l’abast d’aquesta gran actuació urbanística, la primera del segle XXI que 
han començat les ciutats de Barcelona i Sant Adrià del Besòs. 
També s’ha complementat amb fitxes descriptives tota l’evolució del projecte al llarg d’aquests quasi 3 
anys d’obres i actuacions. 
 
Finalment també s’han descrit les diferents obres que es realitzaran en època Post-Fòrum, com el 
projecte de trasllat del zoològic, la Universitat, i les remodelacions dels Barris de La Mina i de la 
Catalana. 
 
Per acabar, aquest treball, des d’un punt més analític s’extreuen una sèrie de conclusions que son 
analitzades, també amb una vessant més de futur. 
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2 REFORMA URBANÍSTICA I LA M.P.G.M 

 
 

2.1 L’estratègia territorial 
 
 Barcelona no és una excepció a la tendència, comuna en diverses àrees metropolitanes 

d’Europa i Espanya, de transferir a la perifèria tota l’activitat residencial i a econòmica. També 
matisat per la pròpia situació geogràfica de Barcelona que fa que s’adoleixi de sòl urbanitzable, 
el que comporta una reinvenció del sòl, readaptant zones urbanes desestructurades i/o 
abandonades per a ús social, econòmic i vial. 
 
 Per tant es planteja una estratègia de recentralització urbana per tal de racionalitzar el 

consum de sòl, aprofitar al màxim el patrimoni construït i optimitzar l’augment de demanda de 
mobilitat. 
 
 Per això cal adequar l’oferta immobiliària en àrees centrals, en quantitat, usos i preu, a les 

condicions de la demanda. Concretament, el planejament urbanístic ha de possibilitar la 
transformació de l’estructura urbana a les noves necessitats i demandes de les empreses i per 
descomptat de les persones, que en definitiva son els usufructuaris, ja sigui directa o 
indirectament d’aquesta transformació.. 
 
 L’Àrea Metropolitana de Barcelona (585 Km2 i 2,9 MHab) més acusadament que la Regió 

Metropolitana (3.234 Km2 i 4,2 MHab en un radi de 30 a 45 Km des de Barcelona) presenta buits 
urbans localitzats, procedents d’antigues àrees industrials en desús. Anteriorment ja s’havia fet 
ús d’aquesta particularitat per realitzar la última gran actuació urbanística, “ Els jocs Olímpics de 
’92 “. Aquesta actuació no es res més que una continuació d’aquella tant en fons com en forma. 
 
 En els últims 20 anys, Barcelona ha acumulat una alta capacitat per a transformar i regenerar 

aquestes àrees internes envellides. Més recentment, a l’etapa post-olímpica, s’han iniciat un 
seguit de projectes estratègics localitzats principalment al delta del riu Llobregat, al nord-est i 
corredor del riu Besòs i al front marítim. Aquests projectes han estat de caràcter principalment 
productiu, logístic i de preservació de zones humides a l’àrea del Llobregat (Aeroport, Port, Parc 
Logístic, Fira, ...) així com de renovació urbana i mediambiental a l’àrea del Nord-est (Àrea 
Fòrum, 22@, Diagonal, Sagrera, ...) 
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2.2 Els Plans i Projectes desenvolupats i en marxa 
 

 
 Els plans i projectes estratègics impulsats suposen per al període 2000-2010 les següents 

magnituds de desenvolupament urbanístic: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula nº 1: Comparació del sòl en l’àrea del Llobregat i l’Àrea d’actuació Fòrum en el decenni 2000-2010 
 
 
 
 Dels 14 Km de façana marítima de l’Àrea Metropolitana, els 7 Km entre la bocana del Port i el 

Besòs són per al ciutadà, l’activitat residencial, la productivitat a petita escala, el lleure i la 
sostenibilitat, aconseguida principalment per la fusió entre les zones de lleure aconseguides en 
aquesta actuació i les instal·lacions mediambientals històricament implantades en aquesta zona. 

 
 Montjuïc és la ròtula entre tots dos deltes i cap al sud l’especialització és logística (Port, 

Aeroport, Zona Franca, ...). Els bucs insígnia d’ambdues àrees són la Fira al Delta del Llobregat i 
el tàndem Estació AVE – Centre de Convencions al Besòs.Però ara s’aconsegueix una certa 
uniformitat entre les dues àrees, perquè tant el projecte “Districte Poble Nou 22 @ “ i el del 
“Fòrum“ han fet una gran aposta per la implantació i ús dels serveis tecnològics, que garantiran 
una implantació d’un teixit econòmic, a la zona, fortament avançat. 

 
 Una gran aposta per la recerca tecnològica, es el parc de recerca Biomédica, situat fora de 

l’àmbit d’aquesta actuació, però juntament amb el “Districte Poble Nou 22 @ “, fruit d’aquest 
esperit de fer avançar i modernitzar aquesta gran ciutat, amb un gran pasta però també amb un 
excel·lent futur. 
 

 
 

Sòl 300 Ha 290 Ha
Sostre Total 2 Mm2 3 Mm2

- Oficines 338.000 m2st 89.000 m2st
- Noves Activitats 200.000 m2st 1.550.000 m2st
- Indústria 1.500.000 m2st -----------
- Habitatge ----------- 1.200.000 m2st
- Comercial ----------- 130.000 m2st

Àrea Llobregat Àrea Nordest
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 I per últim la gran aposta pendent a Catalunya en quant a infrastructures viàries, l’ AVE. 

L’estació de la Sagrera i rodalies formen part d’una gran reforma urbanística, d’un barri certament 
molt mancat d’inversions publiques, que no es pot separar d’aquests 3 eixos principals d’actuació 
a Barcelona : Zona Fòrum, Districte Poble Nou 22 @ i Sagrera. 

 
2.3 Les actuacions al nord-est de la ciutat 

 
 L’Àrea Nord-est agrupa 4 focus principals d’intervenció:   

 
- Front Litoral – Marge dret del Besòs 
- Sagrera – Estació AVE 
- Diagonal (Diagonal-PobleNou / Diagonal-Mar) 
- Districte Poble Nou 22 @ 

 
 D’aquests, els dos primers tenen una dinàmica temporal més centrada en el primer quinquenni 

del període 2000-2010 i un calendari controlat principalment per l’Administració Local, però 
condicionats pel ritme d’evolució dels canvis en el projecte de l’AVE. El tercer presenta un 
calendari condicionat en part pel ritme inversor de l’Administració Central i l’últim té una dinàmica 
distribuïda homogèniament al llarg de tot el període. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 2 : Distribució dels grans projectes en la conurbació de Barcelona i rodalies 
 
 
 
 
 

PROJECTES ESTRATÉGICS DE BARCELONA 
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Figura Nº3: Distribució dels grans projectes en la conurbació de Barcelona i rodalies 
 
 
 Per a la intervenció en el sector Front Litoral-Marge dret del Besòs, l’Ajuntament de Barcelona 

va promoure conjuntament amb el municipi limítrof de Sant Adrià de Besòs una modificació del Pla 
General Metropolità, i posteriorment va crear una societat privada municipal, Infrastructures 2004 
sa, actualment Infrastructures del Llevant de BCN, encarregada de gestionar l’execució del 
planejament i les inversions municipals i aquelles altres que convingui amb tercers. 

 
 
 

2.4 Antecedents immediats d’intervenció a l’Àrea Fòrum (Front Litoral – Marge Dret del 
Besòs) 

 
 
 El sector del Front Litoral – Marge dret del Besòs dóna continuïtat a tres eixos territorials, 

antecedents immediats d’intervenció:  
 

PROJECTES ESTRATÉGICS DE BARCELONA 
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- La prolongació de l’Avinguda Diagonal fins al mar 
 
L’obertura a través de l’antic districte industrial del Poblenou en 1999 es culmina amb 
l’arribada física fins al mar, flanquejada pels dos equipaments principals i 
emblemàtics de l’Àrea Fòrum: El Centre de Convencions i l’Auditori del Fòrum. 
 

- La regeneració urbana del Front Marítim 
 
Les actuacions del 92 al Port Vell i Vila Olímpica, continuades fins al 99 amb el Front 
Marítim i Diagonal Mar, culminen ara amb l’ordenació i urbanització del Front Litoral 
fins al riu Besòs.  
 

- La recuperació medioambiental del riu Besòs. 
 
L’actuació iniciada en l’últim quinquenni relativa a la recuperació mediambiental del 
riu es completa ara fins al mar i es complementa amb la retirada de les torres d’alta 
tensió existents a la llera del riu. 

 
 El sector del Front Litoral – Marge dret del riu Besòs es situa a la confluència d’aquests 3 

eixos. 
 
 
2.5 La modificació del PGM: Àmbit de la modificació i estatabans de l’actuació. 
 
 L’àmbit de la modificació esta delimitat físicament per l’eix del c/ Bac de Roda, la Ronda 

Litoral fins a l’eix del c/ Prim, el c/ Prim fins al c/ Llull, el c/ Llull fins al c/ Sant Raimon de 
Penyafort, la línia divisòria de termes municipals Barcelona/ Sant Adrià fins a la Gran Via, la Gran 
Via fins al mur de marge dret del riu Besòs, i aquest mur marge fins a la desembocadura. 

 
 Podem diferenciar 4 àrees urbanes, molt ben diferenciades: 

 
- El front Litoral en la part compresa entre els eixos Bac de Roda i Prim, no es 

trobava cap tipus de continuïtat d’urbanització amb el parc i les instal·lacions 
esportives de la Mar bella. La part que des de l’eix de Prim fins a la desembocadura 
del riu es caracteritzava per la presencia de les infrastructures tècniques: depuradora, 
Tèrmica i Incineradora. 
La façana interior, urbana, d’aquest primer tram correspon a dos de les operacions 
urbanístiques principals del post-92: les 5 illes del nou front marítim residencial del 
Poble Nou, en curs d’urbanització i l’àmbit residencial-Terciari anomenat Diagonal-
Mar. 
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- L’àrea compresa entre el límit de TT.MM i l’Avda Sant Raimon de Penyafort, 
presentava un precari grau de consolidació a excepció de la part més propera a la 
Gran Via, consolidada clarament per blocs d’Habitatge en ordenació oberta. 

 
Aquesta avinguda presenta a la seva vora de ponent una fesomia molt desllavaçada, 
entre el c/ Goya i el c/ Llull. Això contrasta fortament amb la claredat de l’estructura 
urbana de la seva vora de llevant, constituïda per la seqüència de quatre grans peces 
urbanes entre l’Avda. Sant Raimon de Penyafort, el braç sud de la Gran Via, la línia 
de F.C. descendent des de la Sagrera, i a la corba de gir de la ronda Litoral. 

 
- L’extensa àrea que es desenvolupava entre l’Avda. sant Raimon de Penyafort i 

la Ronda Litoral, caracteritzada pel polígon de La Mina i els dos grans espais 
immediats a ell: Parc del Besòs i instal·lacions esportives a nord, i l’àrea industrial i 
de les cotxeres del bus TMB a sud. 
Es caracteritza sobre tot per la presencia del Barri-Polígon de La Mina, amb un total 
de 2.721 habitatges, construït en dues fases ben diferenciades, el explica la forta 
diferenciació entre la Mina Vella (870 habitatges distribuïts en blocs lineals de PB+4) i 
la Mina Nova (1.870 habitatges concentrats en dos blocs dobles de PB+10). També 
l’existència del Polígon industrial de la Mina, format balsàmicament per 5 illes 
d’edificació industrial entre mitjeres, i per dues petites illes amb habitatge, aquesta 
precària estructura industrial, d’uns 100 m d’amplada, al llarg de l’Avda. Márquez que 
es dilueix cap al sud en una successió de terrenys buits i amb usos marginals. 
Finalment trobem l’important edifici i recinte de cotxeres de T.M.B, que s’exten fins a 
conformar façana amb el c/Prim, el c/ Sant Raimon de Penyafort i el c/ llull. Aquesta 
àrea no esta dins de l’àmbit d’actuació de la societat Infrastructures del Llevant de 
Barcelona. 

 
- L’àrea al marge dret del Besòs, que correspon al nucli i terrenys de la Catalana, 

caracteritzats per un inacabat procés de remodelació iniciat a començament dels 
anys 80. 
Aquesta àrea no esta dins de l’àmbit d’actuació de la societat Infrastructures del 
Llevant de Barcelona. 

 
 

2.6 La modificació del PGM: objectius urbanístics 
 La Modificació del PGM aprovada definitivament el desembre de 2000 per als sectors 

anomenats del Front Litoral i Marge dret del riu Besòs incidia sobre àmbits on ja hi havia estat 
aprovada una modificació anterior, l’any 1993. L’aparició de nous projectes en aquests sectors, 
impulsats pel sector públic, que suposaven un canvi en les previsions del planejament varen fer 
necessari un nou planejament que permetés: 
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- Localització d’una nova plataforma Litoral on situar el zoo aquàtic, noves platges, 

zones de bany, passeigs, ... per tal de possibilitar l’ús públic i ciutadà de la franja 
litoral. 

 
- Localització dels espais d’acollida del Fòrum 2004. 

 
- Localització d’una possible desdensificació de la Mina. 

 
- Redefinició del complex comercial-terciari previst al Pla del 93 a La Catalana. 

 
- Redimensionament del Port Esportiu de més de 2.000 amarratges previst al Pla del 

93, preveient-ne ara un de poc més de 1.000. 
 

- Replantejament de l’estructura viària, especialment entre el carrer Prim i el riu Besòs, 
per tal de superar l’aïllament i la marginalitat dels sectors planejats. 

 
 L’ordenació finalment aprovada identifica 7 àmbits d’actuació, els objectius urbanístics 

dels quals es sintetitzen a continuació: 
 

- A1: Litoral Poblenou (Bac de Roda-Prim): 
 

Ampliació Platja i Parc Urbà. 
Creació Zoo-Parc de 25,4 Ha i donar continuïtat al passeig Marítim de la Vila 
Olímpica. 
En aquest àmbit l’Ajuntament de Barcelona va aprovar inicialment, l’agost de 2001, 
un Pla Especial que concreta les determinacions de la MPGM. 

 
- A2: Litoral Poblenou (Prim-Besòs): 

 
Creació del Port Esportiu amb 1.000 amarratges de potencial i 30.000 m2 de sostre 
comercial màxim. 
Remodelació depuradora per a tractament secundari (compliment de la directiva 
comunitària). 
Creació d’espai lliure costaner per a fires (Fira d’abril). 
Continuïtat, condicionada a la seva millora mediambiental, de tèrmica i incineradora. 
En aquest àmbit el Consorci del Besòs té en tràmit un Pla Especial que concreta les 
determinacions de la MPGM. 
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- B: La Mina Residencial: 

 
El Pla preveia un termini màxim de 18 mesos des de la seva aprovació per tal que les 
Administracions implicades decidissin si volen impulsar un programa d’inversió 
pública destinat a reduir la densitat de La Mina Nova fins equiparar-la a la de Mina 
Vella (124 habitatges/Ha i 1,07 m2 set/m2s). 
En aquest àmbit s’ha creat ja el Consorci de la Mina, amb la participació de les 
Administracions de l’Estat, de la Generalitat i Locals, que està impulsant el Pla 
Especial de la Mina, que concreti les determinacions de la MPGM. 

 
- C: La Mina Industrial i Sector Llull-Taulat: 

 
En aquest sector es preveu un nou desenvolupament urbà destinat principalment a 
habitatge, amb un sostre màxim d’habitatge de 66.000 m2 de sostre. a l’àmbit C.2 i 
51.612 a l’àmbit C.3. Es preveu així mateix sòl per a noves activitats (indústria i 
terciari) de 60.000 m2 de sostre. a l’àmbit C.4. Finalment hom preveu 40.000 m2 de 
sostre. d’ús hoteler a l’àmbit C.1. 
Un 50% dels habitatges haurà d’estar sotmès a algun règim (Taxat) a l’àmbit C.2. Un 
40% del sostre d’habitatge haurà de ser en Règim d’HPO règim especial a l’àmbit 
C.3.L’Ajuntament de Barcelona va promoure igualment un Pla Especial per a 
concretar l’ús i forma de la parcel·la d’equipament del sector C2 que s’ha destinat a 
geriàtric. 

 
- D: La Catalana: 

 
Es planteja un barri mixt habitatge-activitats organitzat en dos nuclis: un per sobre de 
Cristòfol de Moura i l’altre per sota. Es defineix el viari bàsic (p. exemple: Pas sota el 
FFCC de la nova carretera de la Catalana) i l’àmbit del Parc Urbà (10 Ha aprox.). El 
desenvolupament dels 114.000 m2  es preveu via Pla Especial, fixant uns paràmetres 
màxims i mínims per als usos d’activitats i habitatge que poden variar en funció dels 
operadors que impulsin l’esmentat Pla Especial. 
Un 25% del sostre d’habitatge haurà d’estar sotmès a algun règim de protecció.En 
aquest àmbit la iniciativa privada amb propietats majoritàries al sector té en marxa un 
pla especial.  

 
- E: Unitat d’actuació Litoral (annexa al Port) : 

 
Destinada a ús hoteler (22.000 m2) i comercial (8.000 m2) en terrenys actualment 
propietat de ENDESA i Gas Natural, principalment.Ja s’ha constituït la Junta de 
Compensació.  
La data d’actuació es posterior a l’esdeveniment del Fòrum, i es realitzarà amb fons 
privats 
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- F: Instal·lacions Tècniques: 

 
El perllongament de la Diagonal es resol amb una gran llosa per sobre de la Ronda 
del Litoral i de la Depuradora. Es preveu la remodelació de la Depuradora de manera 
que pugui utilitzar tecnologia més compacta i densificar-se fins encabir, en el mateix 
àmbit actual, el tractament secundari i biològic que complementi, d’acord amb les 
directives comunitàries, el tractament primari o físico-químic actualment en servei. La  
solució de no traslladar les instal·lacions tècniques ( Depuradora, Centrals tèrmica i 
incineradora,..) no era la mes adient des del punt de vista social, però el cost de 
traslladar aquestes instal·lacions era inassolible amb els fons de que disposava la 
societat gestora. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura nº 4: Qualificacions urbanístiques del MPGM 2000. 
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2.7 L’execució de la Modificació del PGM. 

 
- Anomenem Àrea Fòrum a l’àmbit assenyalat al plànol que es mostra a continuació, el 

qual coincideix bàsicament amb l’àmbit de la MPGM excepte els sectors de la Mina i 
la Catalana, amb un horitzó temporal necessàriament més dilatat i amb necessitat 
d’instruments específics per a actuar-hi.  

 
- L’execució del planejament a l’àrea Fòrum de la Modificació del PGM així com la 

implantació de grans infrastructures (Tramvia de la Diagonal) i remodelació de les  
existents (Depuradora, Tèrmica) comporta una inversió público-privada de prop de 
290.000 Mpta, de la qual quasi un 40% és finançada pels privats. 

 
- Per a donar impuls i gestionar aquesta inversió, l’Ajuntament de Barcelona va decidir 

crear, en el seu Ple del mes de juny de 2000, la societat privada municipal 
Infrastructures 2004, sa. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Taula nº 5: Àmbit de gestió de la MPGM 2000. 
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           Taula nº 6: Àmbit d’actuació de l’àrea Fòrum.
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3 LA SOCIETAT GESTORA DEL PROJECTE: INFRASTRUCTURES DEL LLEVANT DE   

BARCELONA ABANS. (INFRASTRUCTURES 2004 ) 
 
3.1 Introducció 
 
El mes de juliol de 2000 es va constituir la societat municipal Infrastructures 2004, SA ( aquesta 
societat més tard anomenada Infrastructures del Llevant de Barcelona ). L’Ajuntament va decidir 
crear-la per gestionar les actuacions urbanístiques i les inversions que han fet créixer la ciutat 
cap al riu Besòs. La societat, doncs, rep l’encàrrec de dur a terme les actuacions que permetran 
portar la vida urbana, recuperar mediambientalment i per als ciutadans i generar activitat 
econòmica a l’àrea fronterera entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs. 
 
La zona, anomenada Marge Dret del Besòs-Front Litoral a la modificació del Pla General 
Metropolità, se situa en la confluència entre el riu i la línia de costa i acull tres grans 
infraestructures de serveis urbans que històricament han suposat un obstacle per a la integració 
urbana del sector: la central tèrmica, la depuradora d’aigües i la planta de tractament de residus. 
La gestió del conjunt d’inversions a efectuar en aquesta zona va     esser encarregada a 
Infrastructures 2004 amb la finalitat de donar continuïtat a tres eixos d’intervenció urbanística ja 
presents en l’anterior mandat municipal (1995-1999): l’obertura de l’avinguda Diagonal des de la 
plaça de les Glòries i fins a arribar al mar, la regeneració d’un tram del riu Besòs i la recuperació 
del front litoral barceloní. Aquest darrer eix ha estat, de fet, una constant de la intervenció 
urbanística des del període olímpic. Precisament, en aquest sector on conflueixen els tres 
anteriorment esmentats és on Infrastructures 2004 ha dut a terme la seva actuació, que 
anomenarem genèricament Front Litoral Besòs-Barcelona 2004. 
 
La fita del 2004 implica que l’Ajuntament va decidir fer un esforç inversor concentrat en el temps 
per tal d’associar l’actuació a la celebració del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 
2004, i va establir que seria en aquesta zona on se celebrarien la major part dels esdeveniments 
previstos i on s’aixecaria l’edifici emblemàtic del Fòrum. D’aquesta manera, el conjunt 
d’inversions destinades a la renovació urbana del sector, que s’haurien fet en tot cas en un 
període més llarg, s’han concentrat en el temps i accelerat. La major part de les construccions 
a realitzar s’utilitzaran per a aquesta gran celebració però, més enllà de desembre de 2004, el 
Front Litoral Besòs acollirà el bullici de la vida ciutadana i es desenvoluparà socialment i 
econòmicament en plenitud, de la mateixa manera que va passar amb les obres urbanístiques 
realitzades a Barcelona en ocasió de les olimpíades del 92. 
 
Per tal de dur a terme aquest procés de vitalització urbana, econòmica i ambiental, les 
intervencions que s’han realitzat i es realitzaran, des del sector públic responen a tres tipologies: 
la construcció d’equipaments necessaris per al conjunt de l’àrea metropolitana de Barcelona, la 
recuperació mediambiental del sector i la millora de l’accessibilitat, factor clau per fer ciutat. 
D’altra banda, la inversió pública es veurà complementada amb la inversió privada en oficines, 
hotels i habitatges, que dotarà el sector de la diversitat d’usos característica de la ciutat 
mediterrània i ajudarà a dotar el sector de la vida urbana que es desitja.  
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3.2 Infrastructures 2004, SA 
 
La intervenció a la zona on es troben el front marítim i el marge dret del Besòs és de naturalesa 
complexa. La inversió que calia fer-hi ténia i té un volum econòmic important i s’ha realitzat en 
un termini de temps molt estricte i amb una data de finalització inajornable. A més, 
suposava una aposta per potenciar l’activitat en un territori tot buscant la complicitat i la inversió 
del sector privat. L’Ajuntament de Barcelona va decidir, per unanimitat en Consell Plenari, crear 
una societat municipal per gestionar aquesta actuació. La societat es va constituir formalment el 
7 de juliol de 2000 i va prendre el nom d’Infrastructures 2004, SA. La persona escollida per la 
direcció d’aquest projecte com a gerent de la societat, va ser el sr. Mateu Tersol i Andols. 
 
3.2.1 Objectius 
 
Infrastructures 2004, doncs, va ser creada per a la gestió de la inversió a dur a terme en aquest 
àmbit concret, on conflueixen els termes municipals de Barcelona i de Sant Adrià. La societat 
s’encarregà de la direcció del desenvolupament dels projectes, de l’obtenció i la gestió dels 
recursos, tant públics com privats, de la gestió de la construcció dels espais públics i d’aquelles 
actuacions destinades a ser concessionades posteriorment i del manteniment de l’equilibri 
econòmic financer de l’operació. 
 
A més de resoldre la difícil coordinació temporal i de garantir la qualitat funcional i la 
durabilitat de les obres a executar, tot respectant les projeccions econòmiques financeres, 
Infrastructures 2004 ha hagut de vetllar per la qualitat formal de les actuacions, per tal que 
una arquitectura singular i de qualitat contribuia al canvi de percepció de la zona. Amb aquest 
objectiu, Infrastructures 2004 va subscriure un conveni de col·laboració amb Barcelona Regional, 
que a més va dirigir en el seu moment la modificació del PGM, per tal que aquesta agència 
urbanística pública d’àmbit metropolità dones suport en el control de la qualitat arquitectònica i en 
el manteniment dels objectius urbanístics del conjunt de l’operació. Pel mateix motiu, la societat 
també ha sotmes tots els seus projectes a les comissions de Qualitat de l’Ajuntament de 
Barcelona, dirigides pel seu Arquitecte en Cap, Josep Anton Acebillo. 
 
A més, el Consorci del Besòs, organisme participat pels Ajuntaments de Barcelona i de Sant 
Adrià de Besòs, coordina i impulsa actuacions urbanístiques i infrastructurals i exerceix l’autoritat 
urbanística local a la zona intermunicipal del marge dret del Besòs. 
 
3.2.2 L’àrea d’intervenció 
 
 L’àrea d’intervenció d’Infrastructures 2004, sa, inclou bàsicament el sector de la Modificació 

del PGM del Front Litoral – Marge dret del Besòs, el desenvolupament del qual es considera 
necessari per a la celebració del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, esdeveniment 
d’índole cultural patrocinat per la UNESCO i promogut per un Consorci d’Administracions format 
pel Govern d’Espanya, la Generalitat de Catalunya y l’Ajuntament de Barcelona. Cal interpretar  
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aquí “necessari” com a “convenient per a que la intervenció en sí mateixa pugui erigir-se en 
paradigma d’un dels tres lemes del Fòrum”: 

 
 La pau  

 
 La diversitat cultural 

 
 La sostenibilitat 

 
 Efectivament, l’actuació a l’àrea Fòrum pretén, en la seva manifestació d’escala projectual, 

erigir-se en paradigma d’una nova manera de produir la ciutat. 
 
 Aquest àrea d’intervenció d’Infrastructures 2004 no inclou, per tant, els sectors de la Catalana 

i La Mina, com s’ha explicat abans, actuacions amb un calendari no concentrat en el període 
2000-2004, promogudes per òrgans de gestió específics i objecte de sengles plans especials. En 
el cas de la Mina, la naturalesa social de la problemàtica a abordar ha conduït a la constitució 
d’un Consorci específic, el Consorci de la Mina, amb un programa d’actuació a 10 anys. 

 
 L’àmbit d’actuació d’Infrastructures 2004, sa, que denominarem Àrea Fòrum, abasta 180 Ha y 

3 Km de costes. En aquest àmbit es concentren el següents aprofitaments i dotacions: 
 
 És imprescindible, tanmateix, posar de relleu el caràcter simultani i sinèrgic d’aquest 

desenvolupament amb les promocions privades de Diagonal-Mar (Centre Comercial de 95.000 
m2t, 2.500 habitatges, oficines i 3 hotels) i Diagonal-Poblenou (6.000 habitatges al llarg de l’eix  
Diagonal), així com el seu paper de motor de l’actuació d’impuls públic-privat de l’àrea 22@. 
 
 A l’Àrea Fòrum agrupem les intervencions concretes segons els tres conceptes o objectius 

específics, al servei del qual hi són: 
 

 Sostenibilitat mediambiental i intervenció paisatgística. 
 

 Impuls de l’activitat urbana 
 

 Millora de l’accessibilitat 
 
3.2.3 Objectius específics de la intervenció 
 
 Sostenibilitat: 

 
Com ja s’ha avançat, es pretén que la nova ciutat que es generarà sigui també un paradigma 
d’una nova manera de fer ciutat, més sostenible tant pel que fa al disseny (assolellada, 
ventilació, ...) com pels recursos emprats en la seva construcció (materials de construcció) i com 
pel seu funcionament futur (consum energètic i hídric, emissions de CO2, ...) 
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Per aquest motiu va encarregar-se un Pla Ambiental del disseny i execució d’actuacions que va 
ser elaborat per l’Institut Cerdà. 
 
Són elements emblemàtics per a l’assoliment d’aquest objectiu la Central per al subministrament 
centralitzat de fred i calor (Central Heating-Cooling) i la Planta Fotovoltàica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula nº2 : Previsióde construcció de sostre l’any 2000 a dotar en l’àmbit Fòrum. 
 
 
 Activitat Urbana: 

 
És essencial per a l’assoliment dels reptes plantejats que aquest nou sector de ciutat no 
esdevingui una ciutat morta el 2005. Per això és important la barreja d’usos i molt especialment 
la barreja de lleure, treball i habitatge. Són importants en aquesta línia la forta oferta hotelera 
de nova creació que es concentra en aquest sector, així com les oficines i l’equipament 
universitari. 
 
El sector té, a més, una voluntat dinamitzadora a nivell metropolità i per això incorpora com a buc 
insígnia l’equipament del Centre de Convencions Internacional de Barcelona, amb capacitat 
per a 15.000 delegats i dotat d’un auditori per a 3.200 assistents.  

 
 Millora de l’accessibilitat: 

 
Un dels principals instruments per a transformar un sector amb característiques peri-urbanes en 
un sector urbà és dotar-lo d’accessibilitat i superar el seu aïllament.  
 
A l’àrea Fòrum té espacial importància la implantació del tramvia per a l’assoliment d’aquest 
objectiu però, a nivell peatonal, cal no menystenir la importància de la cobertura. 

 

Viviendes 150.000 m2t 

Oficines 95.000 m2t 

Comercial 30.000 m2t 

Hotels 100.000 m2t 

Equipament Universitari 60.000 m2t 

Equipament Geriàtric 15.000 m2t 

Equipament Convencions 65.000 m2t 

m2 sostre 



                                                                                                                                                                                                                                    BARCELONA.FÒRUM 2004. PROJECTES EN CURS:            
                                                                                                 INFRASTRUCTURES VIARIES, REORDENACIÓ URBANISTICA I EDIFICIS SINGULARS.

 
 

 
                               

25 

 
 

 
3.2.4 Sostenibilitat i Accessibilitat. 
 
Des del moment de la seva fundació, un dels objectius d’Infrastructures del llevant de Barcelona, 
inicialment Infrastructures 2004, SA, va ser la de garantir la qualitat ambiental i el nivell òptim 
d’accessibilitat de les diferents actuacions a realitzar. En aquest sentit, aquesta societat va 
establir una col·laboració amb L’institut Cerdà per desenvolupar el pla director Ambiental, que 
inclou: Directrius generals ambientals, Criteris de sostenibilitat Ambiental i Normatives Aplicables, 
Valoració Ambiental de Projectes i Control Ambiental d’Obres. 
Els àmbits d’actuació considerats per seguir aquestes directius ambientals, van ser: 
 

- Integració ambiental, paisatgística i urbana. 
- Elements arquitectònics de control ambiental. 
- Eficiència energètica de les instal·lacions. 
- Selecció de materials ambientalment correctes. 
- Gestió de recursos ( aigua, energia i residus ). 
- Qualitat ambiental d’espais exteriors. 
- Eficiència energètica de les infrastructures de serveis. 
- Selecció de materials i mobiliari urbà ambientalment correctes. 
- Gestió sostenible de vegetació, aigua i residus. 

 
D’altra banda, i com a complement dels requisits ambientals, l’Institut Cerdà va realitzar una 
anàlisi detallada de l’accessibilitat dels diferents projectes. Mitjançant aquestes valoracions es 
van determinar les mesures correctores per a la supressió de les barreres arquitectòniques, 
sempre segons la normativa vigent, el codi d’Accessibilitat de Catalunya. 
Aquest anàlisi realitzat s’ha centrat, fonamentalment, en garantir l’accessibilitat per a persones 
de mobilitat reduïda (PMRs), permetent d’aquesta manera el total desenvolupament de les 
activitats previstes i garantint la igualtat d’oportunitats en l’accés als espais públics per part de 
tots els ciutadans. 
Aquestes mesures es varen establir per a un conjunt d’àmbits com ara itineraris per a vianants, 
escales, rampes, serveis higiènics,... 
 
3.2.5 Actuacions importants realitzades seguint els criteris de la sostenibilitat i segons 
l’àmbit d’actuació. 
 
 Edifici Fòrum: 

 
- Construcció d’una coberta inundada. Millora de l’aïllament tèrmic i de la qualitat 

visual de l’edifici i de l’entorn. 
- Aprofitament de la llum natural mitjançant la construcció de patis i claraboies. 
- Disseny de proteccions vegetals. Minimització dels impactes visuals i acústics 

provinents de la depuradora i de la ronda litoral. 
- Climatització mitjançant el sistema de Calefacció i refrigeració de districte. 

DHC. Aprofitament del vapor d’aigua generat a la planta de tractament de residus de 
Sant Adrià del Besòs. 
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- Aprovisionament de la coberta inundada mitjançant circuits tancats d’aigua que 
permeten la reducció del consum. 

- Utilització de peces de vidre reciclat en el suport del revestiment de façanes. 
- Dotació de cambra d’aire en les façanes 
- Aplicació de materials ambientalment correctes. Per exemple, revestiments i 

paviments compostos de fibres naturals, no utilització de PVC,.. 
 

 Centre de Convencions Internacional de Barcelona: 
 

- Incorporació d’una coberta enjardinada. Millora de l’aïllament tèrmic i de la qualitat 
visual de l’edifici i de l’entorn. 

- Selecció adequada d’espècies vegetals. Espècies autòctones i adaptades, amb un 
baix consum d’aigua i un mínim manteniment. 

- Control de les emissions acústiques provinents del carrer Taulat mitjançant la 
correcta distribució funcional de l’edifici. 

- Climatització mitjançant el sistema de Calefacció i refrigeració de districte. 
DHC. Aprofitament del vapor d’aigua generat a la planta de tractament de residus de 
Sant Adrià del Besòs. 

- Il·luminació i ventilació naturals mitjançant la construcció d’exutoris. 
- Aplicació de materials industrialitzats i incorporació de mesures de control 

tèrmic. Revestiments modulars i registrables, cambra d’aire en façanes, vidre doble 
en finestres i protecció solar. 

- Utilització de materials ambientalment correctes. Ús de conduccions de 
polipropilé per a les xarxes de sanejament, evitant l’ús del PVC, utilització de fusta 
d’origen local en substitució de fustes de boscos tropicals. 

 
 Esplanada i Plaça Fòrum: 

 
- Aprofitament d’energies renovables. Instal·lació de mòduls fotovoltaics sobre una 

estructura porticada, subministrament d’àrees d’ombra. 
- Aplicació d’un sistema separatiu de recollida d’aigües pluvials. 
- Incorporació de pèrgoles i vegetació, reduint l’efecte “ illa de calor “. 
- Correcta selecció d’arbres i espècies vegetals entapissants. Espècies autòctones 

i adaptades, amb un baix consum d’aigua i un mínim manteniment. 
- Simplicitat del traçat de la xarxa d’instal.lacions de serveis, reduint els costos de 

manteniment de les infrastructures. 
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 Port esportiu: 

 
- Minimització de l’impacte visual del dic d’abric amb un disseny que permet limitar 

la seva alçada total. 
- Aprofitament dels excedents de terres en el desenvolupament d’altres actuacions, 

concretament en el rebliment dels terrenys guanyats al mar per tal de deixar en 
segon terme la depuradora i la central tèrmica, recuperant així l’ús públic de la costa. 

- Descontaminació del subsòl  a l’àrea del port. 
- Permeabilitat del sòl que permet la infiltració de l’aigua de pluja en el terreny, 

mitjançant superfícies vegetals i paviments de sauló. 
- Ús eficient de l’aigua. Instal·lació de sistemes de reg per aspersió o degoteig 

automàtics i sectorialitzats. 
- Utilització de materials ambientalment correctes. Ús de conduccions de polietilé 

per a les xarxes d’aigua potable, evitant l’ús del PVC, utilització de fusta d’origen local 
en substitució de fustes de boscos tropicals. 

 
3.2.6 La sostenibilitat en el marc general del projecte. 

 
 Regeneració de la llera del riu Besòs: 

 
Aquesta actuació suposa la prolongació del projecte de regeneració de la llera del riu Besòs 
desenvolupat anteriorment al municipi de Santa Coloma. S’ha actuat des del Pont del Molinet fins 
a la desembocadura. Aquesta fase es divideix en 2 trams: 2,2 Km que donen continuïtat al parc 
fluvial ja existent i 0,5 Km, corresponents al tram final, on es crearà una zona no accessible al 
públic que serà regenerada seguint l’estructura característica dels deltes mediterranis.   
El nou parc fluvial disposa de zones amb gespa, a ambdós costats del riu, carril bici, accessos al 
parc cada 400 m, vigilància en el 100% del recorregut i sistemes acústics i lluminosos d’alerta 
hidrologica. S’ha previst ampliar el canal central del riu i s’ha instal·lat un sistema de preses 
inflables per regular el cabal i evitar llargs períodes d’estiatge. 
 
 Soterrament de les línies d’alta tensió: 

 
S’han construït 4 Km de galeries de serveis que han permès la retirada de 54 torres d’alta tensió 
al costat de la llera del riu. 
 
 Recuperació del biòtop marí: 

 
La creació d’un parc d’esculls artificials ha possibilitat la recuperació de 1,70 Km2 de fons marí. 
S’han submergit 500 estructures de formigó que faciliten l’adherència d’organismes, augmentant 
la flora i fauna marina de la zona. Aquestes estructures son de 4 tipus diferents: Per afavorir  
l’alimentació i la reproducció d’espècies d’interès pesquer; Per a la submersió submarina de 
lleure ( Enfonsament d’embarcacions fora de servei ); Per a la promoció de l’educació ambiental i 
la investigació del medi marí; Per a la protecció del medi d’agressions externes. 
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Aquestes actuacions es veuen afavorides per tres projectes: Millora de les instal·lacions de 
depuració d’aigües residuals, dipòsit antidescàrregues del sistema unitari de clavegueram, i la 
regeneració de la llera del riu Besòs. 
 
 Millora del tractament i cobriment de la depuradora: 

 
S’ha incorporat un tractament biològic que ha estat complementat per un tractament específic de 
desodorització, això juntament amb el tractament de llots, que va ser iniciat en l’any 2001, han 
permès incrementar l’eficiència de la instal·lació. 
La cubrició d’aquest espai permetrà, d’una banda la celebració d’actes multitudinaris, i d’altra, 
l’accés a les platges i parcs de la zona, així com al port esportiu. 
 
 Planta Fotovoltaica: 

 
El projecte definitiu contempla la instal·lació de plafons fotovoltaics en dues zones grans zones: a 
l’esplanada del Fòrum i sobre l’escola de vela. En el primer cas els mòduls fotovoltaics, d’una 
extensió de 6700 m2, formaran una estructura porticada que addicionalment servirà d’umbracle. ( 
es realitzarà en el Post-Fòrum ) En el segon cas, els plafons, d’una extensió de 4000 m2, s’han 
situat sobre la gran pèrgola fotovoltaica que s’alça sobre la futura escola de vela. 

 
 Sistema de climatització centralitzat: 

 
Aquest sistema utilitza l’energia tèrmica del vapor d’aigua generat en la planta de tractament de 
residus de Sant Adrià del Besòs. 
 
 Sistema de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans: 

 
Aquest sistema consisteix en transportar els residus des dels diferents punts de generació fins a 
la planta de tractament de Sant Adrià del Besòs, mitjançant un sistema pneumàtic incorporat en 
una xarxa de canonades subterrànies. En aquesta planta s’obtindrà d’una banda, energia 
mitjançant la biometanització de la fracció orgànica, i d’altra, s’obtindrà vapor d’aigua a partir de 
la combustió de la fracció de rebuig. Aquest vapor es converteix en la principal font d’energia 
tèrmica que alimenta el sistema de climatització de districte a la zona Fòrum. 
Amb aquest sistema s’eviten  l’impacte visual produït pels contenidors d’escombriaires, l’impacte 
acústic generat pels camions de recollida i s’eliminen les males olors produïdes per l’acumulació 
de residus en els contenidors, s’aconsegueix una reducció de l’emissió de CO2. 

 
 Millora de la mobilitat i l’accessibilitat urbana. 

 
El projecte de la transformació urbana del front litoral Besòs contempla la reorganització i 
ampliació de l’actual xarxa de serveis de transport públic, garantint l’accessibilitat dels ciutadans 
als nous equipaments urbans. 
Així, la planificació integral dels sistemes de mobilitat i transport públic, unida a la millora de 
l’estructura viària de la zona, possibilitarà tant la integració i continuïtat urbana, com la 
recuperació i potenciació de l’ús públic del litoral. 
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Els aspectes més destacables d’aquesta actuació, son: Arribada de l’Avinguda Diagonal fins al 
mar; Creació d’una nova línia de Tramvia; Obertura d’una nova estació de metro    ( Llull-Fòrum 
); Prolongació del passeig marítim i traçat dels nous carrers; i la creació de carrils bici en aquesta 
zona i integració dins de la xarxa ja existent. 
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4 ÀMBITS D’ACTUACIÓ: PRINCIPALS ACTUACIONS  
 
L’àmbit d’actuació del projecte gestionat  per la societat Infrastructures del Llevant de BCN ha 
estat una àrea de 180 hectàrees més 34 hectàrees del riu, que no coincideix plenament amb el 
sector objecte de modificació de PGM. El motiu és que l’àmbit d’actuació d’Infrastructures del 
Llevant de BCN es va definir estatutàriament amb una voluntat instrumental i es tracta d’una 
zona que aplega tot aquell territori on cal dur a terme actuacions necessàries tant per a la 
construcció dels espais que acolliran el Fòrum 2004 com per a la recuperació mediambiental del 
seu entorn i la millora de l’accessibilitat. És per això que es va definir un àmbit que, en alguns 
punts, supera els límits establerts per la modificació de PGM i n’exclou d’altres que són objecte 
d’actuacions específiques.  
 
4.1.Tres eixos espacials d’intervenció i tres dimensions de l’actuació 
 
L’espai d’intervenció es troba en el punt de trobada de la continuació, com ja s’ha dit, de tres 
eixos d’actuació municipal que ja es varen protagonitzar en el periode 1995/1999 i que resulten 
cabdals per a la ciutat real o metropolitana: l’obertura de l’avinguda de la Diagonal fins al mar, la 
recuperació del front litoral barceloní i la regeneració del tram del riu Besòs entre Montcada i el 
pont del Molinet. 
 
L’obertura de l’avinguda Diagonal des de la plaça de les Glòries fins al mar va ser una de les 
principals actuacions urbanístiques del període 1995/1999 i va completar l’eix que travessa 
Barcelona d’oest a est fins a fer-lo arribar al mar. S’hi van construir prop de 3 km de vial, del total 
de 10 que té finalment l’avinguda, és a dir un terç del total, i va permetre també, un cop 
urbanitzada la zona, la construcció d’aproximadament 600.000 m2 de sostre, en què s’estan 
construint uns 6.000 habitatges nous. L’actuació duta a terme per Infrastructures 2004 fa que 
finalment la Diagonal vagi a tocar mar. 
 
D’altra banda, la intervenció al Marge Dret del Besòs-Front Litoral culmina d’altres actuacions 
urbanístiques que han permès a la ciutat millorar la seva trobada amb el Mediterrani. Així doncs, 
aquesta actuació posarà fi al procés de transformació i requalificació urbana del front litoral 
barceloní, procés que va començar amb les actuacions a la Vila Olímpica i el Port Vell i va 
continuar al Passeig Marítim de la Barceloneta, el front marítim del Poblenou i Diagonal Mar i que 
han suposat també la urbanització de l’entorn i la construcció de 4.000 noves vivendes. Amb la 
intervenció al Front Litoral Besòs es completa la transformació entre el Port i el riu Besòs, els set 
quilòmetres amb més vocació d’ús ciutadà del total de catorze que constitueix la façana marítima 
de Barcelona, des del delta del Llobregat al del Besòs. 
 
Finalment, durant els últims anys també s’ha fet un esforç per a la regeneració mediambiental 
del Besòs, amb la intervenció conjunta als municipis de Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Santa 
Coloma de Gramenet i Montcada i amb el suport econòmic de la Unió Europea. Aquesta 
regeneració ha suposat la creació del que s’ha anomenat Parc Fluvial, que ha recuperat les 
riberes del riu per a ús ciutadà i ha provocat una millora de la qualitat de les aigües del riu 
mitjançant processos de tractament biològic. 
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Els tres eixos d’intervenció esmentats configuren sobre el plànol de Barcelona dos triangles a 
l’entorn de l’àrea d’actuació que corresponen a zones que ja han posat en marxa al seu torn 
projectes de regeneració. Es tracta, entre l’avinguda Diagonal i el mar, del Poblenou, i, entre la 
Diagonal i el riu, de la Mina i la Catalana. En el cas del primer triangle, el barri del Poblenou ja té 
un entramat urbà lineal, a la manera de l’Eixample, tot i que encara no està totalment consolidat, 
i l’obertura de la Diagonal ha permès una primera vertebració interna. El teixit econòmic obsolet 
es pretén reactivar amb iniciatives com l’anomenat districte 22@, que vol ser un catalitzador 
d’activitat econòmica de tota mena, especialment vinculada amb les noves tecnologies, cap al 
barri. A la Mina, s’ha constituït un consorci que durà endavant el projecte de regeneració social i 
econòmica i de valorització urbana de la zona. La intervenció al Front Litoral Besòs no és, per 
tant, una actuació aïllada, sinó que va acompanyada de l’impuls d’actuacions al seu entorn 
immediat, que amb un calendari lògicament més dilatat en el temps, es potenciaran 
sinèrgicament amb la pròpia actuació a l’àrea del litoral Besòs. 

 
4.2. Les Principals Actuacions: 
 
4.2.1  La Sostenibilitat 
 
Com s’ha dit abans, bona part dels projectes desenvolupats en l’Àrea Fòrum tenen, com a 
principal objectiu, la millora ambiental del territori. En destaca l’augment de l’eficiència 
energètica, la reducció de les emissions contaminats, l’optimització del tractament de les aigües 
residuals i la gestió dels residus sòlids urbans, així com la recuperació de la qualitat ambiental 
del biòtop marí i el riu Besòs. 
 
Es pretén que l’espai sobre el que s’actua i el nou que es genera siguin paradigma d’una nova 
manera de crear ciutat, més sostenible tant en el seu disseny com pels recursos empleats en la 
seva construcció i pel seu funcionament futur. 
 
Principals actuacions: 
 
 L’estació depuradora d’aigües residuals del Besòs s’ha ampliat per incorporar un sistema de 

tractament  secundari, i s’ha complementat amb un sistema tecnològicament avançat d’eliminació 
d’olors. També s’ha afegit al procés de tractament de l’aigua, un procés de tractament de llots. 
Ara, la depuradora ha millorat la seva eficiència  de manera substancial. Té una capacitat de 
tractament de 400.000 m3/dia d’aigües residuals procedents dels  municipis de Barcelona, Sant 
Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Montgat i Tiana. Ha  disminuït, 
doncs, l’impacte ambiental generat al fons marins de la zona, han desaparegut els olors que 
generava anteriorment la depuradora i també s’ha reduït l’impacte visual de forma considerable, 
ja que la coberta de la instal·lació s’ha convertit en l’esplanada del Fòrum: una gran plaça cívica 
de prop de 9,5 hectàrees. 
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 La Planta fotovoltaica. Al damunt de la plaça cívica s’hi instal·la una gran pèrgola (té les 

mides d’un camp de futbol inclinat i a uns 8 metres d’alçada en el punt d’inclinació més baix i 35 
en el punt més alt), que és en realitat una planta fotovoltàica. Aquesta, juntament amb les 
plaques fotovoltàiques de la porxada de la plaça, aplega uns 10.600 m2 de plaques de silici 
monocristal·lí, realitzades en dues fases i és capaç de generar l’electricitat que cal per cobrir les 
necessitats energètiques de consum elèctric d’aproximadament 1.000 habitatges. La generació 
d’electricitat mitjançant l’aprofitament de l’energia solar evitarà l’emissió a l’atmosfera de prop de 
440 tones de CO2 cada any. La potència instal·lada es de 1.3 MW ( en el present esta a meitat 
de potència ) i generarà 1.6 GWh/any. 

 
 El sistema de climatització centralitzat ( District Heat & Cooling ) de l’Àrea Fòrum 

permetrà la producció centralitzada de fred i calor per l’Edifici Fòrum, el Centre de Convencions, 
el Campus Universitari o els locals comercials del Port Fòrum Sant Adrià, entre altre 
equipaments. La planta aprofita el vapor residual de la planta de valorització de residus 
(Incineradora) i transporta, a través de bombes d’impulsió i uns 6 quilòmetres de canonades, 
aigua freda (a 5 graus) i calenta (a 95 graus). Aquest sistema redueix un unes 5.000 tones/any 
les emissions de CO2 a l’atmosfera respecte dels sistemes convencionals de climatització. 
Aquesta xifra equival a la combustió de 2 milions de litres de benzina o el consum anual de 1.000 
cotxes. A més, l’absència de torres de refrigeració en els edificis de l’Àrea Fòrum elimina 
qualsevol risc de desenvolupament de bactèries i permet importants estalvis d’aigua. També 
disminueix el risc d’emissions dels gasos que causen l’efecte hivernacle. Es tracta d’un sistema 
pioner a Espanya utilitzat a d’altres ciutats europees. La central de Fred i Calor, per tant, dota a 
l’àrea d’un sistema respectuós amb el medi ambient en línia amb els criteris del Pla de Millora 
Energètica de Barcelona i el Llibre Verd de la Comissió Europea. La longitud de la xarxa es d’uns 
1,5 km ( per quatre tubs, 2 de calor i 2 de fred ) i la capacitat de calor es de 15,6 MW i la de fred 
de 17 MW. Donarà servei a 400.000 m2 d’espai edificable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Figura nº7: Esquema de funcionament del sistema central de climatització 
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 La central tèrmica, situada al costat del parc de Llevant, es converteix en una central de 

cicle combinat amb 2 grups de producció elèctrica. El cicle combinat ofereix un alt rendiment i un 
baix cost mediambiental perquè utilitza una turbina alimentada amb gas natural, en comptes de 
fuel que és el combustible utilitzat fins ara. 

 
 El sistema de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans abasta tota l’Àrea Fòrum, i 

consisteix en transportar els residus des dels diferents punts de generació fins a la planta de 
tractament de Sant Adrià del Besòs, a través d’una xarxa de canonades subterrànies. Aquesta 
planta de revalorització de residus està en procés de convertir-se en un ecoparc, amb capacitat 
per a tractar 400.000 tones de residus per any. D’aquest volum, unes 40.000 tones (10%) 
corresponen a materials rescatats per al seu posterior reciclatge i 70.000 tones (18%) a  matèria 
orgànica que es metanitzarà (biogàs). Del rebuig restant (72%) s’obtindrà energia termoelèctrica 
que serà la principal font d’alimentació de la Central de fred i calor. La xarxa abasta uns 4 Km i 
consta d’una tuberia de ø 500 mm d’acer inoxidable Aisi 304 com a xarxa primària amb un 
sistema de vàlvules intermitges  per poder garantir la succió de les bosses de residus des de la 
central, finalment la dipositació dels residus per part dels usuaris es realitza mitjançant unes 
bústies ( que poden ser de carrer o de domicili, per edificis com el CCIB, Fòrum, Centre Geriàtric 
i Capitania del Port,.. ) 

 
 La regeneració  de la llera i els marges del riu Besòs ha estat un dels elements més 

destacats de l’actuació urbanística i mediambiental a l’Àrea Fòrum. S’ha construït un parc fluvial 
entre el pont del Molinet i la desembocadura al mar. Al llit del riu, unes preses inflables ajuden a 
mantenir el cabdal d’aigua constant (aigua neta gràcies a les millores introduïdes en els 
processos de depuració), sense perdre capacitat hidràulica en cas de crescudes, mentre que la 
gespa de les riberes facilita el passeig ciutadà. A més, les galeries de serveis construïdes en el 
subsòl han permès desmantellar la cinquantena de torres d’alta tensió i els més de 50 
quilòmetres de cables que transcorrien al llarg del curs del riu Besòs. Presenta una longitud de 
2800 m, dels quals 2500 m son de parc Fluvial i els 500 m finals no son accessibles per afavorir 
l’estada i anïuament de les aus marines 

 
 La regeneració de biòtops marins està essent possible gràcies a la millora de la qualitat de 

l’aigua que va a parar al mar. A més, per facilitar l’arrelament d’espècies submarines s’han 
col·locat esculls artificials en el fons marí al llarg de la costa. Aquesta actuació s’ha realitzat a 
unes cotes de profunditat que varien de – 18 m fins a – 25 m. 
La superfície regenerada es de l’ordre de 11.000 m2 de fons marí i s’han realitzat 500 esculls de 
formigó de superfície rugosa perquè s’hi pugui adherir la fauna marina,  com els moluscs,.. 

 
 El dipòsit de regulació d’aigües pluvials construït a sota del carrer Taulat, amb una 

capacitat de 50.000 m3, te una longitud de 4.300 m i també contribueix a millorar la qualitat de 
l’aigua, fet que suma en el procés de recuperació biològica de la flora i fauna marines. 
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4.2.2. Millora de l’accessibilitat 
 
Una de les estratègies urbanístiques bàsiques per a la recuperació d’una àrea històricament 
degradada és la millora de la seva accessibilitat en els diferents mitjans de transport. Per a 
transformar un sector amb característiques peri-urbanes en un sector urbà cal dotar-lo 
d’accessibilitat i superar el seu aïllament. 
 
El projecte de transformació urbana del Front Litoral Besòs contempla la millora de l’estructura 
viària, possibilitant la integració i continuïtat urbana així com la recuperació i potenciació de l’ús 
públic del litoral.  
 
Principals actuacions: 
 
  S’ha ampliat la xarxa de serveis de transport públic amb la construcció de l’estació 

Maresme – Fòrum de la  línia 4 del Metro i la nova línia de tramvia (Trambesòs). 
 

  La construcció dels laterals de la Ronda Litoral ha permès alliberar una franja de 1,3 
quilòmetres i 50.000 m2, des del parc del Poblenou fins al parc de Diagonal Mar. Aquí s’ha 
construït el nou Passeig de García Fària de 40 metres d’amplada, que inclou un circuit de fitness 
i bicicletes, així com zones de jocs infantils. El lateral mar de la Ronda Litoral s’ha allargat des 
del carrer Bilbao fins al carrer Taulat, i el lateral muntanya s’ha prolongat des del carrer Josep 
Pla fins el carrer Taulat 

 
 El tronc central de la Ronda Litoral compta amb nous accessos i sortides: accés  a 

l’alçada de Josep Pla, en  sentit Llobregat, sortida de la Ronda direcció Llobregat a l’alçada del 
carrer Llull i “X” d’entrada i sortida. de la  Ronda entre els carrers Bac de Roda i Josep Pla, 
direcció Besòs.  

 
 Remodelació del Pont de la Ronda Litoral sobre el carrer Taulat.  

 
 Ampliació del pont del carrer Josep Pla sobre la Ronda i substitució de les passarel·les 

de Bac de Roda i Selva de Mar per ponts que possibiliten la connexió rodada entre els laterals 
de la Ronda. Aquest fet fa possible la implantació a la zona d’un sistema de carrers 
unidireccionals similar a l’existent al barri de l’Eixample. 

 
 La cobertura de la Ronda Litoral, entre la Rambla de Prim i Sant Ramon de Penyafort ha 

permès, juntament amb la cobertura de la depuradora, generar l’Esplanada Fòrum. 
 

 La urbanització de carrers. La prolongació del carrer Taulat fins el carrer Maristany culmina 
amb el nou pont construït sobre el riu Besòs. D’aquesta manera les ciutats de Barcelona i Sant 
Adrià quedaran més connectades i el carrer Taulat es convertirà en la continuació viària de la 
Diagonal a partir de la Rambla de Prim. També s’ha urbanitzat el Passeig Garcia Faria, s’ha 
completat el traçat del carrer Llull i s’ha obert la Ronda de Sant Raimon de Penyafort. Tot això ha 
comportat un increment en la superfície vial de 12.8 Ha. 
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 Els aparcaments per automòbils (com el de la Plaça Fòrum) i autocars (al Passeig Garcia 

Faria) completen les actuacions de millora de l’accessibilitat. Sobre 100 places. No s’han comptat 
els aparcaments de l’àrea portuària, que duplicarien aquesta xifra. 

 
4.2.3 L’espai Públic 

 
A més de la sostenibilitat i els criteris mediambentalistes que regeixen el projecte, un dels 
principals valors afegits de l’Àrea Fòrum és l’espai públic. 160 hectàrees de territori ocupades per 
parcs, platges, el port esportiu i zones de bany, a més de la gran esplanada. 
 
Les obres del Fòrum Universal de les Cultures del 2004 serviran per a retornar als ciutadans i 
ciutadanes de Barcelona i Sant Adrià de Besòs, l’últim tros de costa que encara viu d’esquenes 
al Mediterrani, entre la platja de la Marbella, últim espai recuperat als 90, i el riu Besòs, ja al 
terme municipal de Sant Adrià. 
 
Un cop finalitzat el Fòrum, la majoria de la zona reformada i regenerada, que s’haurà utilitzat al 
llarg de l’esdeveniment, revertirà sobre la ciutat com a nou espai lliure d’ús ciutadà. 
Principals actuacions: 
 
  El Parc dels Auditoris, situat entre l’esplanada i el mar, té 4,6 hectàrees i està format per 

una sèrie de dunes que  salven el desnivell del terreny i acullen dos auditoris públics a l’aire 
lliure per a 8.500 i 3.500 persones. Es part important del concepte de recuperació del litoral per a 
ús públic. 

 
  El Parc de Llevant té unes 12 hectàrees d’extensió i actua com a zona de transició entre les 

renovades centrals  de valorització energètica i tèrmica, el nou campus universitari de 
Llevant i el mar. La prolongació natural del parc  és una platja de prop de 500 metres de 
longitud recuperada per a ús públic amb una superfície de 3 Ha i el passeig marítim que enllaça 
amb el port Fòrum Sant Adrià. 

 
 La zona de banys, de 2 Ha, està composada per unes piscines d’aigua de mar. S’hi accedeix 

des del Parc dels Auditoris i compta, a més, amb una illa, a 60 metres de la costa. La zona de 
banys s’afegeix a les dues platges, a banda i  banda. Una és la continuació de la platja de 
la Nova Mar Bella, i l’altra està situada al costat del parc de Llevant. 

 
 La Esplanada i la Plaça del Fòrum, de 17 hectàrees, són la continuïtat peatonal de la 

Diagonal fins el mar. Després de la celebració del Fòrum Universal de les Cultures serà un dels 
espais clau de reunió ciutadana de Barcelona i la seva Àrea Metropolitana. Està equipada amb 
escomeses (fibra òptica, aigua i electricitat), per tal de poder ubicar-hi diferents escenaris de 
celebracions de tot tipus. Enllaça peatonalment el carrer Prim i es la continuació de la Diagonal 
amb el port esportiu del Besòs. 
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 El Port Fòrum Sant Adrià té una capacitat per a unes 600 embarcacions, la major part 
ubicades a la marina seca, una mena d’aparcament de vaixells. A més dels edificis del propi port, 
aquest espai acollirà l’escola de vela i submarinisme, així com un restaurant i petites botigues. 

 
4.2.4 Nova Activitat: Econòmica, Residencial I D’equipaments 
 
L’Àrea Fòrum es configura com un espai amb voluntat dinamitzadora a nivell metropolità. Per 
això és important la barreja d’usos, oci, feina i habitatge. Són importants en aquesta línia l'oferta 
hotelera de nova creació que es concentra en aquest sector, així com les oficines i l’equipament 
universitari. 

 
L’objectiu és que, després de la celebració del Fòrum Universal de les Cultures, aquesta sigui 
una àrea viva, amb vida urbana i també generadora d’activitat econòmica i per tant d’ocupació. 
La zona es dota també d’habitatges (cal destacar el projecte de regeneració dels barris de La 
Mina i la Catalana), d’equipaments educatius, universitaris i assistencials, així com 
d’equipaments esportius en el Parc de la Nova Mar Bella i en el Port Esportiu 

 
El conjunt que formen l’Edifici Fòrum i el Centre de Convencions Internacional de Barcelona 
(CCIB) es convertirà en el centre neuràlgic dels actes del Fòrum 2004 i dels futurs congressos 
que s’organitzin a la ciutat.  
 
Principals actuacions: 
 
  El Centre de Convencions Internacional de Barcelona és un edifici de 68.000 m2 amb 

capacitat per allotjar  congressos de fins a 15.000 assistents i es converteix en el més gran 
del sud d’Europa. Amb aquesta instal·lació,  Barcelona ja pot competir amb ciutats com 
Londres, Berlín, Amsterdam, Estocolm o Viena, amb espais específicament preparats per acollir  
convencions de grans dimensions amb la peculiaritat de la gran sala, ubicada  a la planta 
baixa, capaç d’acollir més d’onze mil persones. 

 
L’ edifici del Centre de Convencions de Barcelona (CCIB) forma part, en conjunt amb l’edifici 
Fòrum, del complex anomenat “International Convention Centre Barcelona “ situat a la vora del 
mar en l’extrem oriental de l’Avinguda Diagonal. 
 
Aquest edifici presenta un contrast estètic amb el concepte escultòric / emblemàtic de l’edifici 
Fòrum, per la presencia d’unes línies molt sòbries i elegants, que son resultat d’una concepció 
més geomètrica i racional. 
 
 L’Edifici de Convencions presenta una planta rectangular de 130 m x 150 m, amb un afegit de 
15 x 45 m en l’extrem sud de la façana est. Els costats de major longitud son paral·lels als 
frontals de mar i muntanya dels 68.00 m2 de sostre, 45.000 m2 estan sobre la rasant. La seva 
gran sala te 11.000 m2 de superfície garantint per  tant la possibilitat d’acollir grans 
esdeveniments. 
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El CCIB queda connectat amb l’edifici Fòrum mitjançant una galeria subterrània de 20 d’amplada, 
que permet tant la circulació peatonal com la de vehicles de servei. 
 
Les cobertes de la nau estan realitzades a base de pannells metàl·lics lleugers i resistents a les 
inclemències del temps, amb un aïllament tipus sandvitx o amb la formació de plafons, amb un 
tractament acústic de la cara interior. Un sistema similar s’ha emprat en la coberta del cos de 
l’edifici del costat mar en la zona que correspon al saló de banquets. La zona restant, l’extrem 
oriental, s’acaba amb una coberta invertida tradicional. 
 
En la coberta de la gran nau hi ha certes cruixies revestides d’una superfície ajardinada lleugera. 
El criteri seguit pel tancament de les façanes a estat el següent : 
 

- Façana Est: superfície totalment acristalada amb apariencia de mur cortina. 
- Façana Oest: gran superfície opaca amb tractament de tancament prefabricat lleuger 

amb la part inferior transparent constituida per les portes d’acces i finestrals fixes. 
- Façana Sud: es una gran superfície opaca, com en el cas anterior, amb superfícies amb 

part acristal.lades, en front a la sala de banquets i el pati, existeix en la part inferior una 
franja transparent, formada per les portes d’accés i els finestrals fixes. 

 
L’edifici es troba estructurat en 4 plantes i quatre entreplantes, que van des de la planta soterrani 
fins a l’entreplanta segona. La distribució dels serveis es la segueix: 
 

- Planta soterrani: disposa de molls de descarrega, aparcament, magatzems, cuina, ... 
- Entreplanta soterrani: disposa de nuclis sanitaris públics,.. 
- Planta baixa: disposa de Foyers d’accés i de la gran sala de convencions. 
- Entreplanta baixa: disposa d’oficines. 
- Planta primera: Sala  de conferencies. 
- Entreplanta primera: Sales de premsa, sales VIP’S i despatxos d’oficines. 
- Planta segona: Saló de banquets. 
- Entreplanta segona: Estan ubicats tots els aparells d’aire condicionat. 

 
  L’edifici Fòrum és una construcció singular, de gran bellesa arquitectònica, situat en la 

confluència entre la  Diagonal i la Rambla Prim. La seva principal característica és que 
l’edifici s’estructura al voltant d’un auditori amb una capacitat per 3.200 persones. El pati de 
butaques està per sota de la planta baixa que és la plaça Fòrum.  La part superior queda 
suspesa de la macroestructura metàl·lica triangular, de 180 m de costat, que cobreix la plaça i es 
recolza  sobre 17 pilars, essent la seva alçada de 25 m. La primera planta de l’edifici acull una 
sala d’exposicions de 7.000 m2. La coberta està recoberta  per una làmina d’aigua. El seu sostre 
es de 46.700 m2 

 
Es l’edifici emblemàtic d’aquesta actuació i ha estat projectat pels arquitectes suïssos Herzog & 
De Meuron.L’edifici esta distribuït en 5 plantes i en 3 subterrànies que van respectivament des de 
la planta soterrani fins a la coberta. L’edifici esta estructurat en 3 soterranis que acullen 
magatzems, foyers, àrees de serveis i diferents accessos des de l’aparcament contigu sota la  
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plaça Fòrum, la planta 0 disposa de l’auditori i la planta 1 de foyers, l’amfiteatre de l’auditori, 
sales personals i serveis. 
La coberta de l’edifici Fòrum esta concebuda com una coberta inundada en tota la seva 
superfície. Una capa d’aigua s’exten al damunt de la planta estructural +2 de l’edifici que només 
exclou els forats dels patis.  
Tota la superfície esta repartida en piscines de 15 x 25 m, separades per murets de 20 cm 
d’altura. La làmina d’aigua es situa a 30 cm pel damunt de la coberta. En els cantons de l’edifici, 
en façana, s’ha realitzat un pla inclinat de 3 m d’amplada que puja fins a un nivell de 40 cm per 
sobre de les piscines, creant-se un efecte de platja, de totes formes s’ha reduït la carrega en tot 
el perímetre de l’edifici. 
 La circulació de l’aigua es realitza mitjançant una xarxa de punts d’impulsió i una xarxa de punts 
de recollida, al que permet que l’aigua sempre mantingui constant la seva cota, impedint per tant 
que es puguin presentar problemes de sobrecarrega en la coberta. En uns dels patis ( interiors ) 
s’ha executat una caiguda d’aigua, que es recollida en una font de tamany 12 x 12 m que es 
troba en la plaça i que esta connectada al circuit de circulació d’aigua de la coberta. 
La façana de la planta +1 es constitueix en 3 elements. Una gran part de la façana es de morter 
de color blau, un fet que li dona singularitat a banda de la forma triangular de la seva planta. Dins 
de la façana es troben patis i finestres, els patis que penetren la façana son tallats per la mateixa 
i resten com un element plàstic negatiu. Per la seva part, les finestres son un “ mapping “ del tall  
dels patis amb la façana. Les superfícies de morter son acabades en els seus límits verticals 
amb una part corba que amb la seva part convexa arriba fins al vidre. 
Els patis es divideixen en dos grups: diamonds i baskets. Ambdós segueixen la mateixa forma de 
generació geomètrica: dos quadrats lleugerament desplaçats entre si que es troben en el nivell 
superior de la coberta i en el nivell inferior del sostre de la plaça. De la connexió de les 
cantonades d’aquests quadrats amb les línies rectes resulta un cos que presenta vuit cares 
triangulars. En el cas dels Baskets, aquestes cares son de malla de formigó i en el cas dels 
diamonds tenen el mateix sistema d’estructura metàl·lica interior però estan recoberts de xapa 
metàl·lica. 
El sostre pel damunt del nivell de plaça, es un fals sostre de xapes d’acer inoxidable que s’han 
penjat mitjançant un sistema de perfils metàl·lics que permeten l’ensamblat dels diferents 
pannells. 

 
  El Centre Fòrum de l’hospital del Mar és un centre de serveis socio-sanitaris que s’està 

construint a la cantonada  entre Rambla Prim i carrer Llull. Disposarà de 240 llits i un hospital de 
dia de 50 places, una àrea d’atenció continuada, a més de sis dispensaris mèdics. Hi treballaran 
uns 200 professionals. El Campus Universitari ocuparà una extensió d’unes 7’5 hectàrees 
situades entre la Ronda Litoral, el carrer  Taulat i el carrer de Sant Raimon de Penyafort. El 
Campus disposarà, a més dels espais docents, edificis destinats  a la Recerca i Investigació, 
en contacte amb activitat empresarial. 
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 El Port Fòrum – Sant Adrià acollirà, a més de l’àrea tècnica i de serveis nàutics, l’edifici de 

capitania i una àrea de serveis comercials amb restaurants. Els pantalans previstos i la marina 
seca tindran capacitat per a 600 amarratges. 
Presenta un superfície de terra de 146.00 m2  i una superfície de làmina d’aigua de 165.000 m2, 
i el sostre construït es de 30.000 m2. Lles actuacions que s’han realitzat han estat en la part nord 
– est la construcció de l’edifici de Capitania ( realitzat per l’equip d’arquitectes M. Domingo i E. 
Ferrer ) es un edifici de planta quadrada de tres plantes i uns 1200 m2 de sostre, aquest equip 
també ha realitzat la passarel·la que uneix l’esplanada Fòrum amb l’edifici de Capitania. Els 
edificis comercial Ronda i Parc( de l’equip d’arquitectes D. Baena, T. Casamor i J.M. Quera ) son 
dos edificis identics en tipologia, son edificis d’una sola planta per a ús lúdic ( Restauració, 
comerç,..) amb una galeria de servei en la part posterior que permet la descarrega de 
mercaderies fora de la vista del públic present en el port, també aquest equip d’arquitectes ha 
tingut presencia en la definició de la urbanització de port, tant a cota d’aigua com en la part de 
coberta dels edificis comercials que son la continuació o perllongació de l’esplanada Fòrum i en 
la de 3 edificis de planta quadrada que penetren dins de la làmina d’aigua en la part de la 
dàrsena. També d’aquest equip es la realització de la passarel·la d’unió entre les cobertes  dels 
comercials Ronda i Parc just a l’entrada del port. La part sud-oest del port ha estat realitzada per 
l’equip d’arquitectes X. Casas i R. Torres i consisteix en l’escalinata que baixa de la cota 
d’esplanada a la cota de port, l’edifici Rampa , d’ús comercial i/o aparcament es un edifici de 
planta rectangular i de tres plantes que uneix amb la seva coberta l’esplanada Fòrum amb el port 
en la seva cota en coberta dels edificis, que fa les funcions de balconada al mar. 

 
 Els nous hotels. La demanda de places hoteleres que genera, tant la celebració del Fòrum 

com la posterior activitat de la nova àrea urbana quedarà coberta amb la construcció de diversos 
hotels. En destaquen el que està situat annex al Centre de Convencions Internacional de 
Barcelona , de 4 estrelles i 460 habitacions i l’Hotel Princess, situat a Diagonal, 1 i d’altres en 
funcionament o construcció que totalitzen entre 2.956 noves habitacions. En total es construiran 
12 hotels en la zona. 

 
 L’habitatge previst en la Modificació del Pla General Metropolità del Front Litoral i 

desembocadura del Riu Besòs, representa la construcció de 3.288 pisos, el 41% de protecció, 
repartits entre el barri de La Mina, el barri de La Catalana i l’àrea Fòrum. Part d’aquests 
habitatges es construiran en el solar que ocupaven les antigues cotxeres d’autobusos de la TMB 
abans del seu trasllat a les a les noves instal·lacions d’Horta. 

 
 Les oficines. El projecte de renovació urbana de l’Àrea Fòrum també inclou la construcció 

d’un parc d’oficines. A tocar del Centre de Convencions Internacional de Barcelona i fins al 
complex de Diagonal Mar, s’aixequen diversos edificis que aplegaran bona part de l’activitat 
econòmica de la zona. 
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5.Evolució Del Projecte Global 
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6. Inversió econòmica 
 
La societat Infrastructures 2004, SA preveia a l’any 2001 impulsar una inversió pública i privada 
de més de 200.000 milions de pessetes per tal de dur a terme la totalitat de les actuacions 
previstes a l’anomenat Front Litoral Besòs-Barcelona 2004. El punt més destacable d’aquesta 
inversió era que gairebé la meitat procedia del sector privat; la iniciativa pública va aconseguir 
emprendre una actuació urbanística amb el suport necessari de la privada, que impulsaria el 
desenvolupament econòmic de l’espai. 
 
Percentualment, la inversió privada suposava un 41% del total de la inversió, enfront del 59% 
corresponent a la pública, de la qual, el 14% procediria de l’Administració estatal, el 12% de la 
Generalitat de Catalunya i el 35,3% restant partiria de les arques de l’Ajuntament de Barcelona, 
amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, que invertia bàsicament en la construcció de 
l’edifici emblemàtic del Fòrum 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Taula Nº3: Inversió prevista en l’any 2001 per a tota l’actuació 

Procedència Inversió 
Euros Percentatge Destinació 

Sector privat 
544,57 € 
(90.400 

milions pta) 
41% 

 
Hotels, oficines, habitatges i 
soterrament de les línies d’alta 
tensió. 

Ajuntament  
Diputació de 
Barcelona 
i fons europeus 
locals 

467,46 € 
(77.600 

milions pta) 
35,3% 

Espais públics (carrers, places, 
zones verdes i grans col·lectors o 
dipòsits), terrenys guanyats al mar, 
equipaments, etc.  

Estat i fons 
europeus Estat 

168,67 
(28.000 

milions pta) 
12,7% Dotació de transport públic i 

modernització de la depuradora. 

Generalitat 
144,57 € 
(24.000 

milions pta) 
11% Dotació de transport públic i 

modernització de la depuradora. 

TOTAL 
1.325,3 € 
(220.000 

milions pta) 
100%  
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D’aquesta inversió global, corresponia a Infrastructures 2004, SA la gestió de construcció 
d’aquelles actuacions quina disponibilitat estaria més directament vinculada a la celebració del 
Fòrum. Per aquest motiu, l’inversió a gestionar per Infrastructures 2004, SA comprénia la totalitat 
del fons provinents de l’Ajuntament més els de la Diputació i Fons Europeus tram local més 
aproximadament un terç dels fons procedents del finançament privat (avançament de  la vialitat i 
zones verdes principals mitjançant convenis amb les Juntes de Compensació, Conveni amb 
Endesa per a la construcció de les galeries, Centre de Convencions, edificis del Port amb 
programa expositiu durant el Fòrum...). Aixó totalitzaria una inversió a gestionar per 
Infrastructures 2004 de quasi 662,65€ (110.000 milions de pessetes). 
 
Finalment la inversió executada en època Fòrum ha diferit de la prevista en l’any 2001, 
incrementant-se substancialment passant a ser una inversió total de 1975 Milions €, que es 
divideix de la següent forma: 1.155,8 M€ corresponen a inversió pública; 819,2 M€ son d’inversió 
privada o de concessió.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taula Nº 4: Inversió final en l’any 2004, amb les previsions post-Fòrum. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Inversió gestionada per Infrastructures del 
Llevant 657,8 (*) 32,9 52,1 67,2 810,0

Inversió gestionada per altres operadors 55,7 357,3 752,0 1.165,0

TOTAL INVERSIÓ EN ETAPA FÒRUM 713,5 32,9 409,4 819,2 1.975,0

Inversió impulsada prevista Post-Fòrum 74,0 154,0 1.057,0 1.285,0

TOTAL INVERSIÓ 787,5 32,9 563,4 1.876,2 3.260,0

TOTAL INVERSIÓ (%) 17,3% 57,6% 100%

TOTAL INVERSIÓ PÚBLICA (%) 40,7%

(*) S'ha recuperat IVA per valor de 46,6 M€ per la qual cosa el Cost Ajuntament és de 611,2 M€

Privats i 
Concessions Total

59,3%

MILIONS €
Públics

Fons Propis Fons Europeus
CONCEPTE

Altres 
Administracions 
i Fons Europeus

Ajuntament de Barcelona

25,2%
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Taula Nº5: Distribució de la inversió realitzada en etapa Fòrum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula Nº6: Distribució de la inversió pública en etapa Fòrum. 
 
 

FINALITAT

Sostenibilitat 326,1 456,2 782,3 39,6%

Millora de l'accessibilitat 272,6 29,6 302,2 15,3%

Recuperació del litoral per a ús públic 188,7 2,6 191,3 9,7%

Nova activitat: econòmica, residencial i d'equipaments 368,4 330,8 699,2 35,4%

TOTAL INVERSIÓ EN ETAPA FÓRUM 1.155,8 819,2 1.975,0

TOTAL INVERSIÓ EXECUTADA EN ETAPA FÒRUM (%) 58,5% 41,5%

Milions €

DISTRIBUCIÓ DE LA INVERSIÓ EXECUTADA EN ETAPA FÒRUM

Privats i 
ConcessionsPúblics Total (%)

DISTRIBUCIÓ DE LA INVERSIÓ PÚBLICA EN ETAPA FÒRUM

Ajuntament de Barcelona 746,4 64,6%

Altres Administracions 409,4 35,4%

TOTAL 1.155,8

Milions € (%)



                                                                                                                                                                                                                                    BARCELONA.FÒRUM 2004. PROJECTES EN CURS:            
                                                                                                 INFRASTRUCTURES VIARIES, REORDENACIÓ URBANISTICA I EDIFICIS SINGULARS.

 
 

 
                               

44 

 
 

 
Malgrat l’increment en la inversió final respecte de la previsió en l’any 2001, el percentatge 
d’inversió entre els fons públics i els privats s’ha mantingut invariable. ( 41% d’inversió privada i 
59% de pública. 
També es pot observar que la inversió pública en la època Post-Fòrum es molt minsa en 
comparació a la privada. ( 228 M€ per 1.057 M€ respectivament ) 
Destacar que en percentatge, la inversió pública final només representa un 25% del total. 
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6.1 Inversions públiques gestionades per l’ajuntament de Barcelona 

(Infrastructures del Llevant de Barcelona) 
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6.2 Inversions gestionades per altres operadors en etapa Fòrum,  

no vinculats amb l’ajuntament de Barcelona. 
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6.3 Inversió Prevista Post-Fòrum. 
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7 Actuació en hotels i habitatges. 
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8 CONCLUSIONS I PROSPECTIVA DE FUTUR. 

 
 

Una primera conclusió que s’extreu de la realització del present treball, es que tota aquesta gran 
actuació que s’ha dut a terme en el front litoral del Besòs ha estat realitzada, bàsicament, per dos 
grans motius: El primer, es la necessitat política de realitzar aquest gran aconteixement, que es el 
Fòrum de les cultures. Barcelona 2004, i lògicament s’ha de buscar una ubicació urbana que el pugui 
acollir, i un segon motiu, lligat amb aquest primer, es el poc sòl urbanitzable de que disposa, ja no 
només la connurbació de Barcelona, sinó tota l’àrea metropolitana. El que va comportar, com ja havia 
passat en l’època olímpica, actuar en zones ja urbanitzades però que s’havien degradat amb el pas 
del temps. 
 
Una segona conclusió, que deixa entreveure aquest treball, ha estat que per a poder realitzar el 
projecte sencer, o la immensa majoria d’ell, degut a la forta inversió que s’ha hagut de realitzar, 
l’administració (principalment l’Ajuntament de Barcelona) no disposava de prou recursos propis i 
externs ( fons locals europeus), i per tant s’ha realitzat una inversió de tipus mixt, amb fons públics i 
privats a l’hora. 
Visualitzant la prospectiva de futur de les actuacions, hom s’adona de que en els inicis del projecte i 
fins a l’època Fòrum, el gruix de la inversió i la gestió quasi total del projecte ha residit en mans de 
l’administració, Infrastructures del Llevant de Barcelona. Però passat aquest període la dinamització 
urbanistíca recaure principalment en mans privades, tot i que les directrius, continuaran en mans de 
l’administració, regides per la M.P.G.M i gestionades per Infrastructures del Llevant de Barcelona. 
 
Una fita molt important aconseguida per aquesta actuació a nivell urbà i social, ha estat i estarà la 
definitiva obertura d’aquest frontal marítim del Besòs a la ciutadania. 
Tradicionalment i històricament mancat del ús i fruit d’aquesta zona de platja, per les instal·lacions 
tècniques que eren ( i son ) sites en aquesta zona, s’ha aconseguit sense la necessitat d’haver de 
traslladar-les, amb la cubrició de la depuradora generant una superfície de 17 Ha i la realització d’un 
nou sistema de desodorització de les instal·lacions, per atenuar les males olors generades per la 
depuradora. La central tèrmica i la incineradora han patit un procés de remodelació per adequar-les 
als nous criteris mediambientals. 
 
Una quarta conclusió extreta, es la millora de l’accessibilitat i de la vialitat que s’ha aconseguit en la 
zona del passeig de Garcia Faria, Ronda Litoral, amb els nous accessos que han estat realitzats. L’eix 
generat pel carrer Taulat, l’arribada de la avda. Diagonal fins al mar. ( peatonalment per l’esplanada 
Fòrum fins al port esportiu i la zona de banys). 
S’han realitzat actuacions per a la millora del transport públic, com la nova línia de tramvia, la nova 
estació de metro Maresme-Fòrum, i carrils bici. 
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Una cinquena conclusió, ha estat la conscienciació que ja en fase de projecte, i més tard en fase 
d’execució s’ha tingut com a eix capital de l’actuació, envers de la SOSTENIBILITAT, aquest nou 
concepte, junt amb el de l’accessibilitat a tots els edificis i espais sense barreres arquitectòniques ha 
estat un fet cabdal i bàsic del conjunt de l’actuació. 
Respecte de la sostenibilitat s’ha d’afegir que totes les construccions han tingut cura de fer servir 
materials reciclables i no contaminants, reduir el consum d’energies en les seves instal·lacions, 
racionalitzar l’ús de l’aigua, amb la plantació d’espècies vegetals amb poca dependència de l’aigua i 
amb baix manteniment. Però dins d’aquesta actuació han hagut projectes, que en si mateixos 
responien al fet de la sostenibilitat: Cubrició de la depuradora, Sistema centralitzat de climatització ( 
DHC ), sistema de recollida pneumàtica d’escombriaires, Planta fotovoltaica, Regeneració de la llera 
de Riu Besòs amb el soterrament de les línies d’alta tensió, la regeneració del biotop marí,.. 
 
La capitalització del rèdits mediatics i polítics de tota l’actuació en certs projectes singulars. 
Principalment s’ha capitalitzat, en l’edifici Fòrum, que es una obra emblemàtica d’una concepció i 
realització molt complicada, però amb uns resultats estètics immillorables. 
La gran complexitat de l’edifici Fòrum i la seva estètica son un patrimoni per a la ciutat, que amb els 
anys serà un referent, com ara son l’eixample modernista i l’anella olímpica de Montjuïc. 
Ara de cara al futur, falta saber si la gestió d’aquest edifici donarà els rendiments per a la seva pròpia 
autofinaciació, el mateix succeeix amb el CCIB. 
 
Amb el Recinte de convencions, Edifici Fòrum + Centre de convencions Internacional de Barcelona, 
s’ha aconseguit dotar a la ciutat d’un recinte amb una cabuda suficient, per convertir a Barcelona en 
un ciutat capital de la mediterrània, que aprofitant el clima, el patrimoni artístic i la seva cultura, serà 
un nucli d’atracció de diferents congressos i actes multitudinaris. 
 
Atès al que s’ha dit en el paràgraf anterior, s’hi hi ha una demanda de congressos, també hi ha una 
demanda de places hoteleres per donar allotjament als congressistes. En aquesta actuació 
urbanística i una gran impuls de les places hoteleres, amb una gran quantitat de projectes privats de 
construcció d’hotels en aquesta zona. En la zona hi ha actualment una oferta hotelera de l’ordre de 
2.056 habitacions, distribuïdes en 9 hotels. 
En època post-Fòrum, esta prevista l’ampliació de 900 places hoteleres, amb la construcció de 3 
hotels més. 
 
En el frontal marítim s’ha realitzat una actuació a nivell d’infrastructures de primera magnitud, amb 
obres de protecció de platges, amb illes submergides, dics d’abric, espigons, etc. Tot això desprès 
d’haver-se guanyat 22 Ha al mar. 
Capitalitzant aquesta actuació marítima, trobem al port esportiu del Besòs, que amb prop de 600 
amarratges i prop de 30.000 m2 de sostre construït, instrumentalitzara un gran impuls econòmic i 
lúdic en una zona fins ara totalment marginalitzada i oblidada de la ciutat. 
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Comentar que la reforma urbanística que s’ha dut a terme en la zona Diagonal – Mar, no ha portat 
habitacles al mercat a preus de mercat, sinó tot el contrari. El m2 de sòl en aquesta zona esta en 
preus de la zona alta de la ciutat. Això donar a pensar que sota el paraigües del Fòrum de les 
Cultures. Barcelona 2004. es dura a terme un procés especulatiu similar al produït en la vila olímpica 
a l’any 1992. 
Malgrat això s’hi tenen previstos la construcció d’habitatges de protecció oficial. Es te una previsió de 
construir 1.356 habitatges de protecció oficial i 1.932 habitatges lliures, en l’àmbit d’aplicació de la 
M.P.G.M. De fet en àrea Fòrum només estan previstos realitzar 811 vivendes de les 3.288 totals, i de 
les quals, 45 vivendes seran protegides. 
 
Finalment, comentar que per completar la MPGM, falten les actuacions en els Barris de La Mina i de 
la Catalana. Amb l’actuació en aquests 2 barris marginals s’aconseguirà modernitzar aquestes zones i 
socialment se les incorporarà al teixit social de Sant Adrià de Besòs. 
En aquests 2 barris, hi ha previstos realitzar 1.097 i 1.380 habitatges respectivament i dels quals 673 i 
853, respectivament son de protecció oficial. 
 
Degut a la  manca de superficíe de Barcelona, es constata que les diferents actuacions que s’estan 
portant a terme, Barcelona 22 @; Sagrera-AVE, les trobem indefectiblement a una distancia molt 
petita, de l’actuació Fòrum. Per tant ens trobem amb unes actuacions sinergiques i implicades entre 
si. 
 
L’actuació portada a terme , en el frontal marítim, responia a una problematica detectada de temps 
ençà, però que sense l’aconteixement del “Fòrum de les Cultures” no s’haguès realitzat en un periode 
de temps tant reduit. El concepte de l’actuació, ha estat molt avanguardista, conjugant les 
instal.lacions tècniques (depuradora, Incineradora, Tèrmica,..) amb la propia ciutat. Per tant no s’ha 
desplaçat fora de la ciutat, tot allò que es brut, malgrat la propia ciutat ho necessiti, desplaçant a les 
rodalies abocadors, centrals enèrgetiques, etc com s’havia realitzat antigament. Sinó que s’han 
modernitzat aquestes instal.lacions i s’ha proposat la seva convivencia amb  l’urbanisme capitalí. 
 
Un fet molt important es el de, haver creat centralitat urbana en una zona totalment marginal, en la 
que la inmensa majoria de la població de Barcelonano hi havia posat els peus. 
 
S’han creat més de 220 Ha noves, de les quals quasi 200 son espais de’utilització pública. I una gran 
part de l’obra realitzada, “ No es veu” al estar-hi soterrada. (Depuradora, dipòsit de pluvials, xarxa de 
DHC, recollida de sòlids urbans, soterrament de la xarxa elèctrica de MT,.. Per tant l’actuació es  pot 
considerar a priori ,sense  ànim d’especulació. 
 
Es d’esperar que es produira un efecte domino en la zona , arrel de tota la inversió generada, que 
portara a revitalitzar aquesta zona, tant ecónomicament com socialment i per descomptat 
urbanísticament. El centre de convencions, els hotels, la universitat, etc han de generar els suficients 
llocs de treball en una zona amb una gran tasa d’aturats.
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