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Transformació Àrea 3X

Propostes enlloc de Protestes

Una proposta viable co-creada per 20 persones locals.

S’ha generat un procés de participació horitzontal sumant diferentss inquietuds entre veïns de Ba-
dalona i Sant Adrià que poden transformar de forma important no només l’ús de les 34 Ha del parc, 
sino de les 340 Ha de l’entorn.

D’on venim i què ha estat determinant per a que això succeeixi

• Del resultat del procés consultiu sobre el PDU impulsat per l’administració. 

• La predisposició per part del Consorci a rebre noves propostes raonades.

• La disposició de Kaospilot a compartir amb els assistents una metodología innovadora en la 
gestió d’idees i propostes que ha permès que persones amb criteris personales diferents ha-
guem treballat junts entorn a un interés comú.

El resultat ha estat canalitzar un estat d’ànim en principi pròxim a la protesta i trans-
formar-lo en un projecte:

• Que inclou a les 3X a la Barcelona Metropolitana

• Sostenible econòmicament

• Obert a la participació pública i privada

• Viable

• Transformador i dinamitzador de l’entorn (proposa idees noves)

• Claredat en la proposta

• Com es materialitzarà

• Reducció de costos

• Noves fonts d’ingressos per al projecte

• Proposa millores al pla immobiliari

Les propostes estan realitzades des de tres grups de treball que conformen les tres 
àrees principals

• Parc Metropolità

• 3X

• Sala de turbines



Parc Metropolità de les 3X. Un espai naturalitzat   

Què es proposa

• Oci creatiu.

• Escola d’esports aquàtics.

• Inclusió amb el poliesportiu i camp de futbol.

• Zona recreativa skate park.

• Espais activitat física 3a edat.

• Guinguetes populars.

• Activitats restauració natural.

Per a què

• Connexió entre ciutats.

• Espai accessible a la ciutadania.

• Aconseguir un espai exemplar.

• Introducció flora i fauna autòctona.

• Renaturalitzar el contacte amb el mar.

Criteris

• Preservar el Delta del Besòs.

• Oferir un gran espai públic a la ciutadania. 

• Protegir platja / costa.

• Descontaminar un espai natural.

Mobilitat

• Via principal Eduard Maristany sobre la via del tren 40-50 km/h

• Via intermèdia de serveis, per als vianants, bicicletes...

• Via passeig marítim.

• Connectivitat entre Barcelona i Badalona.

Nous usos

• Espai balneari, ofereix turisme sanitari.

• Oferta residencial temporal 3a edat.

• Activitats culturals a l’aire lliure.



Proposem al Consorci del Besòs

• Incorporar les nostres idees.

• Transmetre a la Generalitat les nostres propostes.

• Creació de grup de treball conjunt amb els actors implicats en aquest projecte.

• Donar-nos temps i mitjans per millorar la proposta.



Les 3X

Què es proposa

• Reutilització en activitats de recerca, desenvolupament i innovació (I+D+I).

• Altres àmbits de recerca, científics, socials, culturals i mediambientals.

Per a què

• Millorar i dinamitzar el territori del front litoral i barris adjacents.

• Atreure talent.

• Generar ocupació.

• Potenciar i modernitzar polígons industrials pròxims.

Com aconseguir-ho

Elaborant un pla d’usos que certifiqui la viabilitat de determinades activitats i actuacions necessàries.

Criteris de finançament, entitats col·laboradores

• Diputació de Barcelona per a elaborar pla d’usos.

• Consorci del Besòs per a establir conveni de col·laboració amb Endesa.

• Departaments d’empresa i coneixement de la Generalitat de Catalunya.

• Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.



Sala de turbines

Què es proposa 

• Creació d’una Fundació pública / privada acceleradora de l’economia.

• Ser eix de desenvolupament d’indústria cultural i tecnològica.

Per a què

• Oferir a les empreses de nova creació (Start-up) serveis i instal·lacions que els permeti focalit-
zar-se en la creació de valor, optimitzant costos.

• Ús dels 17.000 m2 de l’edifici per a instal·lacions de desenvolupament orientat a producte, 
servei i oficines de gestió de les Start-up.

Com aconseguir-ho

El patronat (propietaris de la Fundació) estarà constituït per l’Administració Pública (Generalitat, Di-
putació, Ajuntament…), els propietaris del terreny, associacions, organitzacions i entitats financeres.

Criteris

• La fundació viver-acceleradora d’empreses, serà professionalitzada, i obtindrà beneficis parti-
cipant en l’accionariat (màxim 10% de l’empresa).

• La Fundació només cobra quan es ven les seves accions (amb l’ÈXIT de les Start-ups), per la 
qual cosa necessàriament s’implica de forma activa a aconseguir el seu objectiu. Per a reduir 
el risc, es composa d’un mínim de 50 empreses mentoritzades. Els beneficis es re-inverteixen 
en la millora dels serveis.

• El model presentat possibilita la dinamització econòmica-social de la zona sense perdre de 
vista la seva sostenibilitat econòmica.

• Desitgem que es transmeti a la Generalitat la nostra proposta de fundació a fi que s’estudiï 
incorporar les nostres idees en el PDU més enllà d’un pla urbanístic.

• Entenem que s’obre una nova fórmula transversal de relació entre l’Administració i les empre-
ses.



PARC METROPOLITÀ DE LES 3X. UN ESPAI NATURALITZAT 

Proposem que les 32 Ha que componen l’espai annex a les 3 Xemeneies es converteixin en un Gran 
Parc Metropolità i que juntament amb el Parc Fluvial del Besòs donin lloc a una gran zona verda en 
la qual tingui predominança la fauna i flora autòctona, també s’hauria de procedir a la regeneració 
marítima i a la descontaminació de l’antic sòl indusrial.

Plantegem que el parc potenciï la recuperació de l’ecosistema litoral i que serveixi d’eix connector de 
la zona enllaçant els espais similars entre Badalona i Barcelona 

La creació d’aquest parc seria un espai amb projecció internacional i un referent per a la ciutat de 
Sant Adrià, convertint-se en un exemple de transformació d’una zona industrial a un espai natural i 
sostenible al servei de la ciutadania, proposem que sigui un espai obert en el qual es pugui passejar 
i realitzar activitats dirigides a tota la població.

Considerem que la zona verda sigui contínua evitant en la mesura del possible l’ús de formigó.

El disseny del parc ha d’interconnectar en la mateixa zona verda els espais existents com el camp de 
futbol i el poliesportiu amb els espais d’activitats que es realitzin (culturals, esport lliure, passeig i 
exercici 3ª edat, etc ).

El parc a més de pulmó verd enfront de la zona marítima, seria l’espai que donaria suport a les acti-
vitats econòmiques, culturals i de serveis que es generarien en les 3 Xemeneies i la sala de turbines.

Quedaria obert a estudi els equipaments compatibles amb el parc com poden ser:

• Centre d’educació ambiental

• Millora del poliesportiu obrint-lo al mar i a esports marítims

• Àrea recreativa 

• Complex destinat a 3ª edat activa no dependent



PROPOSTA DE REUTILITZACIÓ DE LES 3X DE SANT ADRIÀ

UNA ALTRA MANERA D’IL·LUMINAR LA METRÒPOLI

Marc de la proposta

El punt de partida és la definició dels nous usos que podrien/haurien d’albergar les estructures 
existents dels tres conjunts de caldera-xemeneia de 200 m d’altura. No s’aborden les possibilitats de 
reutilització de l’edifici de turbines ni els usos de l’entorn del front litoral ja que aquests són objecte 
del treball d’altres grups.

Aspectes previs

Tractant-se d’un Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), cal tenir en compte la seva capacitat com a ele-
ment de recuperació de la memòria històrica i de la identitat (idiosincràsia) pròpia de Sant Adrià 
de Besòs, cosa que només serà possible fent-ho conjuntament amb la població local. No es tracta 
d’un assumpte estètic ni ornamental, sinó de recuperar la vitalitat pròpia d’aquest paisatge per a 
altres funcions o usos diferents dels industrials o energètics que la van caracteritzar, com poden 
ser ambientals, culturals, lúdics, científics, econòmics o socials. No es tracta de banalitzar el seu 
passat industrial sinó de retornar-li el significat que els hi va donar personalitat, i convertint les 3 
Xemeneies en un símbol o icona inequívoca de la zona nord de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Aquest territori ara desolat, abandonat i marginal ha de convertir-se en una mica del que sentir-se 
orgullosa tota Catalunya, molt més allà d’un nou barri perifèric de blocs de pisos autistes que no 
dialoguin amb la història i els elements patrimonials conservats gràcies al vot majoritari favorable 
que els veïns de Sant Adrià de Besòs van dipositar en el Referèndum de 2008.

Ha de tenir-se en consideració la catalogació (BCIL) del monument i, per tant, les propostes no 
haurien de modificar l’aspecte general exterior ni la seva imatge industrial per a no desmerèixer 
el patrimoni que representen. Les accions de reutilització haurien de tenir present el que disposa 
l’informe tècnic en el qual es basa la catalogació com a patrimoni industrial.

No és necessari omplir d’activitat tot el volum lliure de les calderes/xemeneies. És important també 
deixar espai buit, especialment si les propostes per a omplir-ho no tenen sentit i no encaixen amb 
el concepte general del projecte de reutilització ja que poden impedir usos futurs que puguin ser de 
major interès.

L’aspecte prioritari és la necessitat d’evitar la deterioració del monument. Per a això és urgent exigir 
a Endesa, el seu actual propietària, l’inici de les obres de rehabilitació necessàries que compensin 
la històrica falta de manteniment. Seguidament és necessari gestionar el “mentrestant” impulsant 
activitats provisionals que no hipotequin els usos futurs definitius i que aportin vida i els ingressos 
necessaris per al manteniment de l’edifici.



Fruit del treball del primer taller, apareixen diverses propostes que podrien agrupar-se de la següent 
forma:

• Recerca, desenvolupament i innovació (I+D+I)

• Usos transversals

• Museu

• Oci

En el segon taller, l’opció que rep més suports per a redactar una proposta és la de recerca.



CONCRECIÓ DE LA PROPOSTA

Què es pretén?

Partint de la història del lloc, dedicat des de 1913 a la producció d’energia elèctrica que ha fet 
possible l’electrificació i la industrialització de la regió metropolitana de Barcelona, es proposa ara 
la seva reutilització amb activitats de recerca, desenvolupament i innovació (I+D+I) que continuïn 
col·laborant amb el seu progrés econòmic i social i la “il·luminin” aportant coneixement de forma, 
ara sí, respectuosa amb el medi ambient.

A pesar que la recerca en energia i per a la transició cap a un nou model energètic seria el concepte 
que uniria més directament la nova activitat amb el passat industrial, també es consideren adequats 
altres àmbits de recerca com els científics, socials, culturals o mediambientals.

Perquè serà útil?

• Per a millorar i dinamitzar el territori del front litoral i dels barris adjacents.

• Per a atreure talent.

• Per a generar ocupació de qualitat.

• Per a potenciar i modernitzar els polígons industrials adjacents.

Com pot aconseguir-se?

Elaborant un pla d’usos que certifiqui, sobre la base de les característiques físiques de l’edifici, la 
viabilitat de determinades activitats i, si escau, les actuacions necessàries.

Situant l’edifici amb els seus valors icònics i les seves potencialitats lligades a la seva altura, al seu 
volum i a la seva privilegiada situació, en el mercat mundial dels equipaments científics. Es tracta que 
en els àmbits o institucions, especialment europees, dedicats a la planificació de l’activitat científica, 
es coneguin les tres xemeneies, els seus valors i potencialitats per a, en el cas de necessitar equipa-
ments per al desenvolupament de noves activitats de recerca i desenvolupament les considerin com 
una ubicació real i possible.

Atès que la proposta d’ús definitiu pot necessitar bastant temps per a materialitzar-se, és important 
aconseguir usos temporals que evitin la degradació de l’edifici i proporcionin ingressos suficients per 
a mantenir-lo. Aquí entrarien en joc les altres propostes d’usos transversals o oci com per exemple 
els de formació, entrenament i oci en tècniques verticals, el de mirador metropolità, restaurant 
d’altura, espais destinats a la creació artística o a la producció audiovisual, etc. 



Amb qui es podria comptar?

Amb la Diputació de Barcelona per a l’elaboració del pla d’usos.

Amb el Consorci del Besòs per a establir un conveni de col·laboració amb Endesa que permeti la 
realització de les activitats temporals i, també per a la convocatòria d’un concurs d’idees sobre 
activitats temporals.

Amb els departaments d’empresa i coneixement, exteriors i cultura de la Generalitat de Catalunya 
i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació per a la difusió, a tots els nivells, dels valors 
i potencialitats de les tres xemeneies per a albergar equipaments de recerca, desenvolupament i 
innovació.



PROPOSTA DE REUTILITZACIÓ DE LA SALA DE TURBINES

Proposta de creació d’una Fundació acceleradora de l’economia.

La Fundació estarà destinada a oferir a les empreses de nova creació (Start-up) serveis i instal·lacions 
que els permetin focalitzar-se en la creació de valor innovador, optimitzant els costos.

Es proposa l’ús de la sala de turbines per a instal·lacions orientades al desenvolupament d’activitats 
artístic culturals i de producte i servei, oficines per a gestió de les Start-ups, laboratoris i producció 
de preseries, en un esquema de creixement orgànic en l’àmbit d’ordenació del PDU.

La fundació viver-acceleradora d’empreses, serà professio-
nalitzada, i obtindrà beneficis participant en l’accionariat 
(màxim 10% de l’empresa) de les noves empreses amb 
l’aportació de serveis tarificats que cobreixen i redueixen 
els costos indirectes d’aquestes.

La Fundació només cobra quan embeni les seves accions, 
amb l’ÈXIT de les Start-ups, s’implica en aquest objectiu i 
redueix el seu risc gràcies a que es compon d’un mínim de 
50 empreses mentoritzats. Els beneficis es re-inverteixen 
en la millora dels serveis.

Les Start-ups actualment generen ingressos molt substan-
ciosos quan es venen a grans inversors, amb valors que normalment estan entre els 10 M€ i els 50 
M€. 

El patronat (propietaris de la Fundació) estarà constituït per l’Administració Pública (Generalitat, 
Diputació, Ajuntament…), els propietaris del terreny, Associacions i Organitzacions, entitats finan-
ceres i altres agents que es considerin oportuns. Aquesta varietat de subjectes permet el control i 
supervisió des de diferents punts de vista dins del patronat.

D’altra banda, els membres del patronat podran ser els inversors finals de les Start-ups quan aques-
tes demostrin el seu valor i rendiment.

Aquestes empreses de nova creació poden ser d’àmbits tals com energia, serveis, producció, art, 
audiovisuals, disseny, mobilitat, economia circular, social… amb un denominador comú: la sostenibi-
litat mediambiental i econòmica de la zona. 

Al marge de l’exposat, s’adjunta un diagrama de com s’organitzarà aquesta fundació, però es reque-
reix d’un estudi més profund per al desenvolupament d’aquesta.

A continuació s’adjunten els esquemes de l’estructura interna i el finançament:
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Controla
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Legal
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transversal
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Formació
Serveis tècnics

‐WEB
‐ Xarxes Socials
‐ IP TV
‐ Aplicacions (Apps)
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‐ Entreteniment
‐Meeting Room
‐ Escenari – Taller
‐ Show Room

‐ Clústers específics
‐ Finestra única
‐ Equip Project Managers
‐ Representants Administració

Complementa  
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PropietarisAkjuntaments AltresAssociacions Fundacions

Coach
‐ Lideratge
‐Grups de treball
‐ Comunicació
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‐ Capital privat
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pre series

Laboratori
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‐ Electrònica
‐ Física
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‐ Impresió 3D
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‐Hand Work
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‐ Ensamblatge

EmpresesInversors

Participació a través 
del terreny

18 de desembre de 2018Finançament

Entre 1% i 2,5% a l’any en 
funció del risc. Màx 10%

Fundació

Empresa /
StartUp

Evaluació de risc

AcceptadaDenegada

Serveis
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Accions / 
Participacions
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A canvi de

Amb l’èxit de l’empresa la 
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inversió en serveis i obté 
beneficis

Durant aquest període 
l’empresa no perd liquidesa 

al no haver de pagar els 
srveis prestats 

Empresa /
StartUp

Departament 
Evaluació de risc

Pasa per

Acceptada

Denegada

Plaç màxim
Arriba a

No rentable

RentableAccions / 
Participacions 

acordades

Serveis a 
empreses

Utilitza

Desapareix

Continua foraLiquida

Participada 
segons acord

Liquidació 
d’accions / 

participacions

Preu de les accions/participacions segons valor 
de mercat en el moment actual

Capital 
fundacional

Retorn

Creixement i millora 
de serveis

Destinat a
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