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8 CONCLUSIONS I PROSPECTIVA DE FUTUR. 

 
 

La gran actuació que s’ha dut a terme en el Front litoral del Besòs, que ha abastat una extensió de 
220 Ha ha estat realitzada, bàsicament pel que crec, per dos grans motius: El primer, i clar, la 
necessitat política de realitzar aquest gran aconteixement, que es el Fòrum de les cultures. Barcelona 
2004, el que requeria buscar una ubicació urbana que el pogués 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 amb una urbanització deteriorada i que s’havien degradat amb el pas del temps. Es per tant, 
una actuació urbanística en una zona que ho necessitava, amb una gran mancança d’una ordenació 
urbanística i que com el PLA GENERAL METROPOLITÀ DE BARCELONA ( 1976 ) i la 
MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ ( 2000 ), MPGM 200, preconitzaven, que les 
actuacions es tenien que centrar en la creació d’un nou “ zoning  “, amb l’actuació en àrees 
infradotades que cal rehabilitar o en les àrees obsoletes que cal remodelar. Per tant el Frontal del 
litoral Besòs encaixava perfectament dins d’aquest paràmetres. 
 
La enorme complexitat de l’actuació, creació a l’hora d’un gran espai urbà amb una gran dotació de 
serveis, infrastructures, transport públic i una millora de l’accessibilitat, principalment la zona 
d’actuació Fòrum, conjugat amb la reforma dins d’aquest mateix espai, de grans zones 
marginalitzades, com els barris de La Mina i La Catalana. Ha necessitat d’una forta inversió que s’ha 
hagut de realitzar, principalment per l’administració pública( l’Ajuntament de Barcelona, sobre un 65% 
de la inversió ), que al no disposar de prou recursos propis i externs ( fons locals europeus), ha optat 
per un sistema de finançament de tipus mixt, amb una gran participació del sector privat, que tindrà el 
seu punt més àlgid, passat l’any 2004, amb l’acabament de l’esdeveniment Fòrum. La inversió 
prevista es de 3260 M€ en fase final, dividits en 1383,8 M€ aportats per l’administració i 1876,2 M€ 
provinents de mans privades. ( 43% i 57,6%, respectivament ). En fase Fòrum , la distribució de la 
inversió s’ha distribuït de la següent manera: 1975 M€ d’inversió realitzada, amb 1155,8 M€ i 819,2 
M€ aportats respectivament de fons públics i privats. ( 58,5% i 41,5% ). D’una anàlisi freda d’aquestes 
xifres, jo he extret dues conclusions bàsiques: Primer; Una diferenciació, segons si estem abans o 
desprès del 2004, del pes inversor de l’administració. En una primera fase, la inversió administrativa 
es molt més gran que la privada al meu parer, per dos motius, ben clars. En primer lloc, es necessari 
dotar les infrastructures bàsiques ( les de nova actuació i la reforma de les existents ) en el territori 
que serveixin de motor per futures inversions i en segon lloc perquè l’esdeveniment Fòrum, es 
principalment una operació pública. Segon; Si estudiem les xifres finals, ens adonem de que el pes 
de la inversió pública ha baixat dràsticament a un 43% del total. ( 1383,8 M€, d’un total de 3260 M€ ) i 
si en circumscrivim específicament a l’època Post-Fòrum , de la previsió de 1285 M€, l’administració 
aporta 228 M€ ( 18% del total ), que es reparteixen en equipaments ( Zoo, Universitat,  ) i en 
Habitatge protegit. Mentre que la inversió privada, respon bàsicament a habitatge, no protegit, i a 
nous hotels. 
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La gestió del Projecte global ( des de la fase d’avantprojecte, fins a l’execució i possible explotació), 
ha estat encomanada a la societat gestora, INFRASTRUCTURES DEL LLEVANT DE BARCELONA, ( 
en els seus inicis, INFRASTRUCTURES 2004 ). Aquesta societat, pública, depenent de l’Ajuntament 
de Barcelona, ha gestionat els diferents projectes mitjançant l’adjudicació a societats privades de 
gestió de projectes, enginyeries, etc. Per a dur a terme el control específic d’un o varis dels diferents 
projectes que conformen l’actuació general. El control de cada projecte recau en un equip, en el qual 
destaca la figura, prominent, del “ PROJECTE MANAGER “ el qual te la missió bàsica, de realitzar el 
control temporal i econòmic, del projecte que ha de controlar. Aquest control temporal i econòmic, 
comença ja en la fase de projecte, amb una relació molt estreta amb l’equip de redacció del projecte  
( Enginyeria o despatx d’Arquitectura, directament contractada per Societat gestora ) i l’equip de 
projectistes, depurant el projecte, perquè encaixi principalment en el termini establert per 
l’administració ( especialment important en aquesta actuació, a l’haver-hi una data que era 
inamovible, com era la del 9 de maig de 2004, inici del Fòrum de les Cultures. Barcelona 2004. ) i en 
la inversió prevista. Aquest control del projecte, per part de la figura del “ Project Manager “, en major 
mesura en fase d’execució, comporta la reducció, modificació, rectificació o inclòs l’anul·lació de 
certes part del projecte, sinó responen als paràmetres econòmics i temporals establerts, sempre 
comptant amb el vist i plau de la societat gestora. 
 
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. La part de costa de la zona del 
Besòs ha estat tradicionalment i històricament mancada d’una sortida directa per l’ús i fruit d’aquesta  
de la platja, per part de la ciutadania, degut a la presencia de les instal·lacions tècniques que eren ( i 
son ) sites en aquesta zona, la EDAR del Besòs, la planta Incineradora de residus i la central tèrmica.  
I això s’ha aconseguit sense la necessitat d’haver-les de traslladar fora de la zona metropolitana, 
canviant una tendència que crec jo, encertada, de traslladar fora de la “ Urbe “, tot allò que es brut 
, malgrat que necessari. Per tant s’ha aconseguit amb aquest canvi de tendència, realitzar una gran 
actuació urbanística, però no a costa d’ubicar-les en territori d’un tercer, en zones rurals que 
tradicionalment ha estat receptor de totes aquelles infrastructures, necessàries per a la ciutat però 
amb un cert grau d’impacte medioambiental.  
La formalització d’aquesta simbiosi, entre la obertura del Frontal marítim i la no reubicació de les 
instal·lacions tècniques s’ha aconseguit amb la cobriment 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 i la central tèrmica i la incineradora han patit un procés de 
remodelació per adequar-les als nous criteris mediambientals. 
 
La millora de l’accessibilitat i de la vialitat  que s’ha aconseguit, respon principalment, als criteris 
recollits en el MPGM 2000,en el que s’expressava que s’ha de “Desenvolupar una estructura viària 
nova que optimitzi al màxim totes les possibilitats de connexió i continuïtat amb els desenvolupaments 
urbans, que, tant pel costat de Barcelona com pel costat de Sant Adrià del Besòs – Badalona, 
atorgaran al sector un valor de posició altament favorable per a escometre la seva transformació i 
revitalització“. [8]  
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Les actuacions s’han centrat en: la zona del passeig de Garcia Faria; la Ronda Litoral, amb els nous 
accessos que han estat realitzats d’accés i sortida, com per altra banda; de la millora i ampliació dels 
viaductes que la travessen i possibiliten l’arribada al Frontal marítim i sobre tot els laterals de mar i 
muntanya executats; l’eix generat pel carrer Taulat; i 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. 
Crec, que la millora en l’accessibilitat a la zona s’ha millorat substancialment per al transport privat, 
amb l’actuació, sobre tot en els accessos creats a la ronda, malgrat que la connectivitat que buscava 
el MPGM 2000, entre Barcelona i Sant Adrià del Besòs – Badalona no s’ha aconseguit del tot per la 
falta de la realització de certes infrastructures viàries que salvin el riu Besòs. Però, trobo que la oferta 
en transport públic, ha estat minsa, en volum d’oferta. Perquè, la construcció de la nova parada de 
Metro, Maresme – Fòrum, respon únicament a la realització de l’esdeveniment Fòrum, perquè la 
zona, ja estava dotada de dues parades de metro, relativament properes, Selva de mar i Besòs – Mar. 
( amb distancia d’uns 300 m, des de la parada de Besòs- Mar a la nova parada ). No s’han creat 
noves línies d’autobusos i el tram Besòs, que enllaça la plaça de les Glòries, seguint l’Avda. Diagonal 
i el carrer taulat fins al’Ecoparc, es un transport de baix impacte medioambiental, seguint els criteris 
de la sostenibilitat, tan inherents a l’esperit del Fòrum, que ha comportat una gran inversió i que ha 
resultat en una modificació de la circulació viària de l’Avda. Diagonal, que no permet el gir dels 
vehicles per creuar la pròpia avinguda, creant un canvi en els hàbits circulatoris dels conductors 
habituals i els esporàdics. La no assumpció d’aquest canvi d’hàbit, ha comportat certa sinestralitat, ja 
en fase de proves del Tramvia. 
El conjunt de la inversió en accessibilitat i vialitat, ha representat un 15% de la inversió realitzada fins 
a època Fòrum. ( 302,2 M€ ) Ha consistit en la creació de: 9,1 Ha d’accessos a la ronda, laterals mar i 
muntanya, viaductes que la travessen i cubrició de la zona fronterera a l’Edifici Fòrum; 12,8 Ha 
d’urbanització de carrers; i la creació d’aparcaments per 720 places. 
 
Una sisena 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, ( per exemple: exclusió de materials amb PVC, degut a ser un 
material no biodegradable i que el procés de reciclatge comportar un cost molt important, tant 
econòmicament, com mediambientalment ), no fer ús de fustes o materials tropicals, que no 
compleixen amb el protocol de reserva de les espècies en perill d’extinció ( Problemes de tala 
d’arbres incontrolades en selves tropicals: Àsia, Brasil,..); 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; Aprofitament d’energies renovables( per la 
instal·lació de plafons fotovoltaics ) 
Però dins d’aquesta actuació han hagut projectes, que en si mateixos responien al fet de la 
sostenibilitat:: Millora del tractament i Cobriment de la depuradora; L’estació Depuradora d’aigües 
residuals del Besòs s’ha ampliat per incorporar un sistema de tractament biològic, que ha estat 
complementat amb un tractament específic d’eliminació d’olors. Aquesta millora ha repercutit en el 
tractament de 800.000 m3/dia d’aigües residuals i el cobriment parcial d’aquesta instal·lació permet  
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l’ús públic d’una àrea de mes de 12 ha. Jo crec que la millora del tractament  de les aigües residuals 
permetrà que no passi, com antigament que en èpoques de pluges de molta intensitat en períodes 
curts, Primavera i Tardor, en els inicis de la pluja es vessaven molts m3 d’aigua directament al mar  
sense tractar, això ara ha variat també per la construcció del Dipòsit d’aigües pluvials del carrer 
Taulat amb capacitat per 50.000m3. 
 
Sistema centralitzat de climatització ( DHC ), que es basa en l’aprofitament de l’energia  tèrmica del 
vapor d’aigua generat en la planta de tractament de residus de Sant Adrià del Besòs i format per una 
xarxa de 3,5 Km de longitud, que permetrà el subministrament a tots els grans edificis de la zona, 
incloent-hi el port esportiu, Hotels, Edifici fòrum i CCIB. Aquest sistema millora l’eficiència energètica 
amb la reducció d’un 32% en el consum i redueix les emissions contaminats a l’atmosfera. 
Sota la meva opinió crec, que aquest sistema innovador, només s’ha aplicat en ciutats com Viena i 
Paris, es una bona aposta de futur i representa la nova tendència d’unir sistemes d’una forma 
sinergica, possibilitant i implementant la funcionalitat dels diferents sistemes, tant econòmicament 
com mediambientalment. 
Sistema de recollida pneumàtica d’escombriaires, Permetrà la millora visual de l’entorn per la 
desaparició dels contenidors d’escombriaires i la desaparició de les olors provocades per aquests. Jo 
crec que la major avantatge d’aquest sistema es la desaparició dels camions de recollida, que 
juntament amb els autobusos son els principals responsables de la contaminació en l’àrea 
metropolitana. 
Planta fotovoltaica, permet una potencia instal·lada de 1,3 MW i permet cobrir les necessitats de 
1000 habitatges. Es una actuació espectacular per la seva envergadura, 10.700 m2 de plafons solars, 
però d’una funcionalitat reduïda, trobo que es un element més arquitectònic que funcional. 
Regeneració de la llera de Riu Besòs amb el soterrament de les línies d’alta tensió, s’ha produït 
el soterrament de 54 torres d’alta tensió i la regeneració de la llera ha permès incorporar aquest tram 
final del riu al parc ja existent.  
La regeneració del biotop marí, mitjançant estructures per afavorir l’alimentació de les espècies i les 
estructures de protecció de platja, han permès la millora de les condicions ambientals del fons marí i 
han creat zones d’interès lúdic i recreatives. 
 
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. 
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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. Segons estimacions recollides 
de l’any 2001,l’impacte econòmic provocat per l’activitat congresual a Barcelona representava el 0,8% 
del PIB de la ciutat ( 341 M€ ).En aquesta actuació urbanística s’ha donat un gran impuls a la 
construcció de places hoteleres, amb una gran quantitat de projectes privats de construcció d’hotels 
en aquesta zona. Es bo recordar que l’evolució de la oferta de places hoteleres en el període 1990 – 
2004, ha passat de 10.265 a l’any 1990, a 21.793 places a l’any 2004. 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. Una actuació que ha 
representat 146.000 m2 de nou sòl, dividits en: 35.470 m2 ocupats per edificis; 89.450 m2 en àrees 
públiques i; 21.080 m2 per usos portuaris o infrastructures del port. ( pantalans, molls, dics, ... )  
El Port amb una capacitat de 600 amarraments 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. Crec que l’explotació del port des de la vessant nàutica serà positiva, atès al 
gran increment en la demanada d’amarraments que ha experimentat Catalunya, en el últims 10 anys. 
 
Comentar que la reforma urbanística que s’ha dut a terme en la zona Diagonal – Mar, no ha portat 
habitatges 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 dona 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. 2000 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 2000, 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 superfície 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 crec que ens trobem amb unes actuacions sinergiques i 
implicades entre si, que responen tant a la propia natura del territori de la ciutat, terme municipal de 
dimensions reduides, com a una conjugació i interrelació de les actuacions municipals, reals i 
previstes, de l’últim decenni. 
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Un fet molt important es el de, haver creat centralitat urbana en una zona totalment marginal, en la 
que la immensa majoria de la població de Barcelona no hi havia posat els peus. 
 
S’han creat més de 220 Ha noves, de les quals quasi 200 son espais d’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. 
 
Desprès de l’any 2004 es produirà un efecte domino en la zona , arrel de tota la inversió generada, 
que portarà a revitalitzar - la, tant econòmicament com socialment i per descomptat urbanísticament. 
El centre de convencions, els hotels, la universitat, el Port Esportiu, etc. han de generar els suficients 
llocs de treball en una zona amb una gran tassa d’aturats, que permetin que s’equilibri amb la resta de 
la ciutat. 


