
U
n dels principals objectius de la regeneració urbana 

d’aquesta zona ha estat el fet d’integrar grans infraes-

tructures ambientals a la ciutat, i reduir els impactes 

negatius sobre el medi ambient a partir de l’eficiència energètica 

i l’ús d’energies renovables.

Les principals actuacions en matèria energètica de la zona del 

Fòrum són la central fotovoltaica, la més gran del sud d’Europa, 

que generarà l’energia suficient per donar cobertura a les necessi-

tats de 1.000 habitatges; la xarxa urbana de 

climatització centralitzada, una incidència pio-

nera que permetrà l’aprofitament de l’energia 

tèrmica del vapor d’aigua que es genera a la plan-

ta de tractaments de residus de Sant Adrià del Besòs; i la 

construcció dels principals edificis de la zona seguint criteris 

d’estalvi energètic, com la utilització de llum i ventilació natu-

rals o la millora de l’aïllament tèrmic.

Cap a un model de ciutat  
més sostenible
El Fòrum Universal de les Cultures 
ha implicat un gran pla de desenvolupament 
urbà i d’infraestructures a la desembocadura 
del riu Besòs. La significativa reorganització 
que s’ha dut a terme a la zona respon 
a la voluntat de promoure i impulsar 
un model urbanístic que segueixi 
els principis d’un dels eixos del Fòrum: 
el creixement sostenible.

Una central única i potent

L’àrea del Fòrum acull la superfície de plaques solars més gran 

d’Europa, amb un total de 10.700 m2 i 1.300 kW de potència. 

La gran central fotovoltaica consta de dues unitats: la pèrgola 

sobre l’Escola de Vela, amb 3.780 m2 de panells solars, i la 

pèrgola EDAR, amb 6.920 m2 de superfície.

A ple funcionament, l’energia elèctrica generada 

(1.646.650 kWh/any) podria fornir una població de 1.000 

persones. Aquesta generació d’electricitat mitjançant 

l’aprofitament de l’energia solar suposa una notable 

reducció de les emissions contaminants a l’atmosfera, 

unes 440 tones menys de CO2 a l’any.

La idea de construir una central fotovoltaica única i 

potent en lloc d’algunes minicentrals disperses per la ciutat 

(com és habitual a la resta d’Espanya i Europa), respon a 

diversos motius:

•  En primer lloc, perquè Barcelona és una ciutat compactada 

on la distribució dels edificis i la seva verticalitat dificulten 

l’accés directe al sol, per l’ombra projectada i per les 

dimensions dels terrats.

•  D’altra banda, perquè l’espai central del recinte del Fòrum 

és una plaça que cobreix la depuradora i, per tant, exigia 

algun element que suavitzés l’impacte solar. 

Aquesta marca en el territori contrasta i serveix de 

contrapunt estètic i simbòlic com a referent de l’energia 

renovable, a la visió en segon terme de les xemeneies que 

queden com a vestigi d’un model de creixement basat en 

les fonts d’energia fòssils. Un dels reptes que es van marcar 

els promotors municipals en el moment de crear la central 

fotovoltaica va ser el control de qualitat per tal que la planta 

generés al màxim d’energia.
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Cap a un model de ciutat  
més sostenible

L’àrea del Fòrum acull la superfície de plaques 
solars més gran d’Europa, amb un total 
de 10.700 m2 i 1.300 kW de potència

Pel que fa a la visibilitat i l’accés públic, cal també destacar de manera 

significativa el soterrament de les línies d’alta tensió presents al cabal 

del riu Besòs, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’’impacte ambiental i 

recuperar l’espai per a ús lúdic, i la millora de la mobilitat a la zona, 

a partir d’una planificació 

integral que inclou una nova 

línia de tramvia, l’obertura 

d’una nova estació de metro, 

la prolongació del passeig 

marítim, el traçat de nous 

carrers i la creació de carrils 

bici integrats a la xarxa 

existent. 05.

L’altre explemple de compromís ambien-

tal del projecte urbanístic al davant del litoral 

del Besòs-Barcelona 2004 és la instal·lació 

d’un sistema de calefacció i refrigeració 

de districte. Aquesta estructura, basada en 

l’aprofitament de l’energia tèrmica del vapor 

d’aigua generat a la planta de tractament de 

residus de Sant Adrià del Besòs, suposarà un 

estalvi notable: una reducció del 32 % en 

el consum d’energia primària i un estalvi 

en el consum de recursos energètics no 

renovables d’aproximadament 1.850 tones 

equivalents de petroli a l’any.

El sistema està format per una xarxa 

de 3,5 km de longitud que va permetre 

subministrar aigua calenta i aigua freda a 

l’Edifici Fòrum, al Centre de Convencions, 

a les Oficines del Centre de Convencions, 

al Centre Geriàtric i al Port Esportiu. 

També s’ha previst l’aprofitament d’aquest 

sistema per a l’aprovisionament de la 

resta d’edificis de la zona, inclosos hotels i 

habitatges. Aquest sistema de climatització 

centralitzat obre una via de nous serveis 

energètics i de qualitat amb un ampli ventall 

d’avantatges, ja que s’optimitzen els aspectes 

energètics i ambientals, s’alliberen espais als 

edificis receptors, en substituir els sistemes 

tradicionals, i permet suprimir alguns 

perills per a la salut associats als aparells de 

refrigeració convencional.

Una altra actuació rellevant des de la 

perspectiva de sostenibilitat a l’àrea 

del Fòrum és la incorporació dels 

criteris d’eficiència energètica que 

s’han tingut en compte en el disseny i 

la construcció dels principals edificis de la zona: Edifici Fòrum, Cen-

tre de Convencions i Centre Geriàtric. A més d’aprovisionar-se del sistema 

de climatització centralitzat, aquests edificis incorporen alguns elements 

d’estalvi energètic, com l’aprofitament de la llum i la ventilació naturals 

o la millora de l’aïllamet tèrmic.

En el disseny de l’Edifici Fòrum es va tenir en compte l’aprofitament 

de la llum natural mitjançant la construcció de patis i claraboies, i s’ha 

afavorit l’aïllament tèrmic, gràcies a la incorporació d’una coberta 

inundada i a la dotació d’un habitacle d’aire als sostres. 

El Centre de Convencions també s’ha servit de la coberta, en aquest cas 

amb jardí, per millorar l’aïllament tèrmic, i comptarà amb la il·luminació 

i la ventilació naturals mitjançant la construcció d’exutoris. A més, 

l’edifici respon a un nou model de disseny eficient, amb l’aplicació de 

materials industrialitzats i la incorporació de mesures de control tèrmic, 

com revestiments modulars i 

registrables, habitacle d’aire 

als sostres, vidre doble i 

protecció solar.

D’altra banda, el Centre Geriàtric 

preveu el control lumínic i tèrmic 

de l’edifici amb la construcció d’una 

doble façana amb tancaments 

de vidre i persiana exterior. 

Un model d’eficiència energètica

Altres actuacions urbanístiques

Calefacció i refrigeració 
a l’abast de tothom
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Per què la sostenibilitat al recinte Fòrum?
Ser sostenible implica que qualsevol creixement econòmic o social, o 

qualsevol tipus d’operació que impliqui una nova activitat, no ens ha 

d’hipotecar en el futur. És a dir, si nosaltres muntem una instal·lació 

que consumeixi molta electricitat i contamini molt, estem endegant una 

nova activitat econòmica, però potser el fet d’introduir-nos en aquesta 

operació implica que en un futur hauríem de pagar quelcom més del 

que ens pensàvem. Ser sostenible vol dir que aquestes operacions que 

impliquen noves activitats no ens comprometran per al futur. 

Podríem dir, per tant, que d’aquesta manera 
s’aconsegueixen eliminar les problemàtiques torres 
de refrigeració.
Exactament. Els nous edificis, per exemple, són edificis molt eficients, 

energèticament. Això significa que el consum, els material utilitzats, el 

tipus d’aïllament, el disseny, l’orientació, etc., tot està pensat per tal de 

reduir el consum. Es tracta de pensar com climatitzar-los, perquè, al 

final, aquesta qüestió té un problema molt greu, que són les torres de 

refrigeració. Per això, es va construir una instal·lació que produïa aigua 

freda i, a la vegada, aigua calenta, i d’aquesta manera s’evitaven aques-

tes torres de refrigeració. 

Quin és el funcionament de la depuradora d’aigües 
residuals i per quina raó ha estat tan important 
per a la zona del Besòs?
Fins ara, simplement feia un tractament de fangs físic. S’hi fan 

arribar les aigües residuals i es passen per un seguit de xarxes que 

separen les parts sòlides més grosses. Un cop fet això, les aigües 

arriben una mica més depurades, ja que el més sòlid ha quedat 

eliminat i el que queda és una mena d’aigua bruta amb sòlids en 

suspensió. Llavors es fa  un segon tractament, anomenat decantació 

primària. Consisteix a fer un abocament en unes basses, on el que 

pesa més cau a sota i el que pesa menys queda surant. A partir 

d’aquí, es llença clorur fèrric i polielectròlit, que són un densificant i 

un precipitador, que fan que les partícules que encara estan en sus-

pensió continuïn caient. A partir d’aquí, es treuen per sota les parts 

més sòlides, i tots els greixos i els olis que suren s’absorbeixen per 

dalt. El que queda és una aigua on s’ha perdut una gran quantitat 

del que és la càrrega contaminant. 

Ara, amb la construcció del secundari, aquesta aigua passarà per 

un tractament químic, que serà bàsicament introduir oxigen a 

l’aigua per tal que es produeixi una mena d’oxidació i una digestió 

aeròbica per eliminar part de la càrrega contaminant. Els llots que 

queden es passen per una centrifugadora i els fangs per la planta 

de tractaments de fangs del Besòs, on s’assequen aquests llots. Així, 

es redueix la humitat des d’un 90 % a un 7 % i aconsegueixes una 

matèria fàcil de combustionar. Llavors una part es crema a la incine-

radora i de l’altra se’n fa adob. 

DAVID RUYET, DIRECTOR DE PROJECTES DE L’AGÈNCIA D’ENERGIA DE BARCELONA

“El Fòrum ha estat la integració    de totes les estructures”
La transformació urbana associada 
al Fòrum és l’operació d’urbanisme 
sostenibilista a nivell d’infraestructures més 
gran mai abordada a la ciutat, i tal vegada 
a Europa. No es tractava d’un experiment 
pilot, ni d’un exercici d’estil: suposava 
la remodelació d’una part considerable 
de la ciutat: més de 200 hectàrees. 
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instal·lació és obtenir una plaça sota la qual s’ha construït la 

depuradora d’aigües residuals.

Quina funció té la incineradora de deixalles?
El vapor que es treu de la incineradora s’envia a la central de calefacció 

del districte. Així aconseguim recuperar, a la central de fred i calor, un 

vapor residual que abans llençàvem al mar. Amb aquest vapor es fa una 

cosa tan estranya com que, a partir de calor, es produeix fred. Després 

s’introdueix en una màquina d’absorció que produeix aigua freda a set 

o vuit graus. A continuació surt el vapor escalfat, per tal que arribi a la 

instal·lació saturant, on es produeix una quantitat determinada d’aigua 

freda al dia, que s’envia per una xarxa de canonades. 

En aquesta central, que també s’ha integrat a la zona, hi ha dues mà-

quines de fred i dos compressors elèctrics per si s’acabés el vapor de 

la incineradora. Aquestes dues màquines produeixen aigua freda i els 

intercanviadors produeixen aigua calenta. Aquesta instal·lació envia 

l’aigua freda i la calenta per aquests dos tubs i d’aquesta manera arriba 

a cadascun dels edifi cis del Fòrum, on trobem un altre intercanviador i 

un ventilador que climatitza. 

Quines van ser les raons per decidir instal·lar una placa 
fotovoltaica al recinte del Fòrum?
La placa no volia ser la solució a cap problema. L’objectiu era fer una 

aposta clara per les energies renovables, reduint el consum energètic i 

l’emissió de CO2. Es va voler fer una gran instal·lació per tal de traslladar 

determinats valors a la ciutadania; és a dir, tenir uns efectes demostra-

tius d’aquests tipus d’instal·lacions. Es volia incitar els fabricants i donar 

confi ança al mercat. Que la gent la pogués veure i aconseguir, així, un 

efecte de refl exibilitat. Es tracta d’un element de mobiliari urbà de gran 

valor arquitectònic, però que, a l’hora, apropa aquest tipus de tecnologia 

a la gent. 

La societat en general no ha acabat d’entendre l’autèntic 
sentit i signifi cat del Fòrum. Amb les infraestructures 
ha passat el mateix?
Per mi, i com a opinió personal, l’autèntic Fòrum han estat totes aques-

tes operacions urbanístiques. El fet d’integrar-les dins de l’entorn urbà, 

cosa que fi ns ara resultava impossible; recuperar una àrea degradada i 

marginal; recuperar tot el litoral del Besòs, etc. Penso que aquesta part 

s’ha fet molt bé. Potser haurà de passar una mica de temps perquè la 

gent ho valori d’una manera més efectiva, però el resultat, pel que fa a 

les infraestructures, ha estat excel·lent.

Com s’ha integrat la depuradora a l’entorn?
S’ha de pensar que a 300 metres hi ha un hotel de cinc estrelles. 

Sembla impossible tenir una depuradora a tan poca distància 

d’un hotel de luxe. Anteriorment, teníem 18 basses que des-

prenien molta pudor i a ara, el que hem aconseguit cobrint la 

David Ruyet

“El Fòrum ha estat la integració    de totes les estructures”

L’objectiu era fer una aposta clara per les 
energies renovables, reduint el consum 
energètic i l’emissió de CO2

•  David Ruyet és director de Projectes de l’Agència 

d’Energia de Barcelona i professor de Tecnologia 

Elèctrica. Centrals eòliques, fotovoltaiques i de 

biomassa a l’Institut Químic de Sarrià (IQS). 

•   Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de 

Catalunya (UPC), compta també en la seva formació 

acadèmica amb un postgrau en Business Administration 

per ESADE. Ha desenvolupat gran part de la seva activitat 

professional a la companyia elèctrica Endesa, durant 

vuit anys, ocupant diferents càrrecs executius, tant en 

CHP com en diverses empreses eòliques associades a 

Endesa. A més a més, ha estat 

responsable d’operacions de 

suport (inspecció, procediments 

d’emergència, serveis d’atenció al 

client, etc.) relacionades amb la 

comercialització de gas natural en 

aquesta mateixa companyia.

Perfil

Endesa. A més a més, ha estat 

responsable d’operacions de 

suport (inspecció, procediments 

d’emergència, serveis d’atenció al 

client, etc.) relacionades amb la 

comercialització de gas natural en 

aquesta mateixa companyia.
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