
El futur de les tres xemeneies 
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 Les tres Xemeneies s'han de convertir en un símbol de sostenibilitat i 

innovació, aconseguint ser un referent tant en l'àmbit Europeu com 

mundial. 

 Sant Adrià i Badalona tenen per primera vegada la possibilitat de 

convertir-se en ciutats referents.  

 Per aconseguir-ho és necessari convertir l’espai de les tres xemeneies en 

un focus d’atenció per a la resta de ciutats. 
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 Per primera vegada es disposa d’un símbol com aquest i s’ha d’aprofitar 

no només com a estructura de formigó, sinó com a imatge i segell 

identitari d’un projecte de futur.  

 Cada xemeneia representa un dels pilars fonamentals de la cooperació 

entre el sector públic/social, el sector privat i la innovació. 

 Canviar la imatge industrial i contaminant en una imatge de prosperitat i 

futur. 
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 Segons el Fòrum Econòmic Mundial la tendència global de les activitats 

econòmiques més rendibles a futur i més necessàries seran les 

relacionades amb: 

 

 Canvi climàtic / Contaminació 

 Aigua 

 Energia 

 Salut 

 Temes socials 
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 Creació d'un Fòrum d'investigació, ciència i desenvolupament, que 

sorgeix de l'atenció constant que es presta a la recerca, fruit d'una 

observació continuada i atenta de les necessitats de mercat, de la 

societat, de les seves evolucions i exigències. 

 

 Creació de vivers d'empreses. 



 Cada vegada són més les activitats relacionades amb l'aigua de mar: 

 

 Hostaleria 

 Cosmètica 

 Cria d’algues 

 Jardineria  

 Agricultura 

 Terapèutica 

 Investigació 

 Conservació marina 

 Alimentació 
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Actualment les persones              

s’estan submergint en una     

individualització de l’oci. 

Les relacions humanes són     claus               

per a una societat sana, però falten 

espais i organització per a l’activitat 

en comú. 

Serà un complex d’oci multicultural i 

divers per a totes les edats. 

Primarà la comunicació i la 

interacció humana, amb 

instal·lacions totalment equipades 

per poder atendre les diverses 

necessitats. 
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Cada sala ofereix un espai íntim on 

es poden trobar petits grups 

d’usuaris amb les mateixes 

inquietuds, podent compartir les 

seves experiències creant un 

ambient d’interacció i comunicació 

humana. 

 

Zona especialitzada a oferir una 

sortida alternativa a l'oci individual. 

Activitats en grup obertes a tota 

mena d'iniciatives i edats. 
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La ubicació de les Tres 

Xemeneies permet oferir esports 

tant terrestres com aquàtics.  

oPiscina olímpica (amb aigua 

de mar) 

oCaiac 

oGimnàs  

oRocòdrom (seria un dels més 

alts del món) 

oBosc vertical (es pot utilitzar 

l'interior de la xemeneia per 

construir tota classe 

d'entramats i tirolines) 

oEtc. 
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Per a l'oferta d'oci hi ha obert un gran ventall de possibilitats: tendes, 

bars, restaurants, teatre, salons recreatius, karts, skate park, paint ball, 

etc.  

Al tenir accés al mar ens permet crear un espai d'oci únic al món, ja que 

es poden generar activitats com a submarinisme, aquàrium, passarel·la de 

proves "Humor Amarillo", bicicleta aquàtica, patí, plataformes flotants, etc. 

Platges amb equipaments. 

Espais naturals oberts. 

També estem estudiant la creació d'un parc i restaurant aquàtic adaptat 

per qualsevol discapacitat. 

El complex també disposarà de teatre on es realitzaran representacions i 

concerts, cinemes, restaurants amb cuina adaptada per tots els usuaris. 
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Tenint en compte la magnitud del nostre projecte, i la gran 

afluència de clients que assistiran al nostre complex, necessitarem 

una zona d'aparcament de grans dimensions, distribuïdes en diverses 

plantes a la zona subterrània, adequada tant per autocars com per 

turismes (moltes de les persones que assistiran són persones amb 

diversitat funcional). 

 

Tant les entrades com les sortides han de tenir accessos directes a 

diferents vies. 



ÚLTIMA OPORTUNITAT 

Per decidir en què volem convertir les Tres Xemeneies 
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Jorge Reig Reyes. 

Centroterapiacientifica.g@gmail.com 

Mòbil: 658 69 56 13 

Sandra Rodríguez González. 

Mòbil: 617 08 48 87 


