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______________________________________________________________ 
 

El passat divendres 9 de març, en el marc del programa d’activitats per a les 
organitzacions signants de la Secretaria de l’Agenda 21 de Barcelona, es va realitzar 
una visita a les instal·lacions de la seu de la Fundació Catalana de l’Esplai.  

El Centre Esplai va ser construït l’any 2007 al barri de Sant Cosme del Prat de 
Llobregat, ideat per l’equip d’arquitectes Carles Ferrater amb la col·laboració de 
diferents equips tècnics i administracions: Generalitat de Catalunya, Ajuntament del 
Prat de Llobregat, Estudi Ramon Folch, grup CITIES de la UPC i Escola d’Enginyeria 
de La Salle (URL), que va permetre concretar el valor i la recerca de la sostenibilitat. 

A continuació es presenta un breu resum de la visita, el llistat d’assistents, 
l’avaluació de la sessió per part dels participants i algunes fotografies de l’acte.  

 
1.  Resum de la visita 

Primerament, es va passar un vídeo de presentació de la Fundació Catalana de 
l’Esplai i del Projecte de l’Edifici, el Centre Esplai. 

La missió de la Fundació Catalana de l’Esplai és “educar els infants i els joves en el 
lleure i promoure el desenvolupament associatiu, amb voluntat transformadora i 
d’inclusió social”, amb uns valors d’utopia, solidaritat, iniciativa i felicitat. 

La iniciativa de construir un nou equipament  els sorgeix per la necessitat d’agrupar 
en una seu única prop de 200 treballadors de l’organització, entitats vinculades i 
acollir un ventall d’activitats ben diferenciades (oficines, aules de formació, sala 
d’actes, alberg de joventut i escola de natura). 

El Centre Esplai és un edifici singular i és el primer d’un conjunt d’iniciatives 
projectades per canviar la fisonomia del barri, un dels més maltractats socialment, el 
qual doten de serveis i dinamisme. 

L’equipament destaca com una iniciativa I+D a llarg termini en temàtica ambiental. 
En el seu interior, s’aposta per la investigació i el desenvolupament tecnològic, amb 
l’objectiu de poder valorar l’eficàcia i l’eficiència dels millors sistemes tecnològics 
incorporats, així com educar als seus usuaris per millorar les seves organitzacions 
grupals i poder avançar cap a models més sostenibles. 

 

 



 

 

Les bases del projecte són: 

- Un plantejament sostenibilista des de l’inici de la projecció arquitectònica 
(orientació de l’edifici, aïllament, estudis d’assolellament de façanes, captació 
passiva de llum natural, etc.). 

- Una anàlisi acurada dels sistemes tecnològics de reducció del consum d’aigua i 
energia (tubs solars, captadors de llum natural a l’interior de l’edifici, sistemes 
de reutilització d’aigües grises i de pluja). 

- Una voluntat expressa per recollir dades de les “constants vitals” de l’edifici 
incorporant un sistema domòtic, que permet realitzar el control i la gestió 
integrada de l’edifici. Els controls funcionals: climatització, electricitat, 
enllumenat, producció d’aigua calenta sanitària, producció d’aigües grises i 
consums. Els sistemes de domòtica permeten ajustar les demandes als usos 
de l’edifici, guanyant eficiència i millora ambiental i estalvi econòmic.  

- Un interès per desenvolupar investigacions tecnològiques i/o socials que 
permetin identificar avenços, reptes i propostes de millora dels actuals models 
d’arquitectura sostenible i d’organització social amb la finalitat d’aconseguir 
estils de vida més sostenibles. 

- Una clara intencionalitat per comunicar i treballar educativament amb els 
usuaris. 

Es va realitzar la visita en dos grups pels següents espais: 

- Aules de formació i passadissos: per observar l’orientació de l’edifici, la façana 
envolvent, les parets zenitals i la gestió domòtica del control de temperatura. 

- Escales Escher. Elements d’accessibilitat. 

- Oficines. Incidència de la llum natural, tubs solars, insonorització i elements 
d’accessibilitat. 

- Alberg i habitacions. Gestió de l’aigua i de l’energia a les habitacions. 

- Sala d’eloqüència i web d’eloqüència: elements de comunicació visual del 
comportament ambiental de l’edifici. 

- Terrat: plaques solars, tèrmiques i fotovoltaiques, tubs solars, recollida 
d’aigües pluvials i terrat verd. 

- Hort i jardí. Elements de biodiversitat. 
 

Descripció de les instal·lacions  

El Centre Esplai és un equipament sostenible i les seves característiques es 
reflecteixen en els innovadors sistemes actius i passius d’estalvi i eficiència 
d’energia, aigua i materials. 

Energia 

Es pretén minimitzar el consum energètic; reduir la demanda d’energies no 
renovables i usar energia neta que no generi emissions contaminants. 

- Les plaques solars: 196 plaques fotovoltaiques i 35 plaques solars 
tèrmiques cobreixen el terrat per captar al màxim l’energia del sol. Aquesta 



 

 

energia s’utilitza per l’aigua calenta sanitària. L’energia fotovoltaica 
generada se subministra a la xarxa elèctrica general. 

- Els tubs solars: diverses obertures perforen àmpliament tot l’edifici i 100 
conductes especials porten la llum natural a sales estanques de l’edifici. 
S’estima un estalvi energètic d’un 60% respecte als models estàndards 
d’edificació. 

- Altres elements d’estalvi energètic: 

o L’orientació principal de l’edifici i la seva relació amb els usos, 
permet gaudir de llum natural de forma intel·ligent. 

o La captació de llum natural a tota la cara nord, per obertura dels 
sostres acabat en paret inclinada (zenital) amb funció de pantalla, és 
una solució de màxima eficiència. 

o Les bombetes i làmpades són d’alta eficiència i de baix consum. 

o Un complex de fotosensors permeten regular l’ús de l’enllumenat 
quan detecten la presència de persones i quan la lluminositat natural 
o indirecte que arriba és insuficient. 

o Les façanes tenen doble capa, amb materials aïllants per a regular la 
temperatura. 

o La regulació tèrmica a través dels climatitzadors es recolza amb el 
refredament de l’aire quan circula a través del soterrani. 

o La ventilació de l’edifici és intel·ligent amb dispositius d’obertures 
automàtiques del terrat. 

Aigua 

El Centre Esplai afronta l’ús de l’aigua com un recurs tan escàs com a necessari per a 
la vida; i amb més força, per estar situat en una zona deltaica. Aposta per 
l’aprofitament, la reutilització i l’estalvi d’aigua. Així, les seves cobertes permeten 
canalitzar tota l’aigua caiguda de les pluges i ruixats irregulars, que es condueixen a 
un gran aljub soterrat i s’empra per a regar l’hort i el jardí. Un circuit intern permet 
recollir les aigües grises procedents de rentamans i dutxes a un dipòsit de depuració, 
per ser de nou reutilitzades en les cisternes dels sanitaris. 

Altres elements d’estalvi d’aigua: 

o Airejadors a les aixetes que redueixen el cabal incorporant aire a 
l’aigua. 

o Mecanismes que regulen la quantitat de flux d’aigua de les cisternes 
dels sanitaris. 

o Les cisternes del sanitaris tenen una capacitat màxima de 3 litres, a 
diferència de les estàndards que són de 9 litres. 

o Aixetes amb polsadors temporalitzats. 

o Sistemes d’alerta automàtica i actuació ràpida en casos de pèrdues o 
avaries. 



 

 

 

 

Materials 

Els criteris ambientals aplicats en la seva arquitectura i construcció es complementen 
amb els criteris desenvolupats durant el seu funcionament per aconseguir un clima 
idoni i un ambient menys contaminat. La gestió de residus i la construcció d’una 
deixalleria interna pròpia n’és un exemple. 

La implicació en el coneixement i la millora de l’entorn proper és un dels objectius. 
Tant la tria dels productes i materials com la racionalitat del seu consum són criteris 
del seu funcionament diari. Els materials constructius s’han triat amb criteris 
sostenibilistes (proximitat, origen, procés d’obtenció...): 

- Projecte d’oficina verda 

- Ús de productes de comerç just 

- Contractació de serveis externs amb criteris sostenibles (neteja, màquines 
expenedores...) 

- Compromís social amb la tria de proveïdors 

El jardí recrea la pròpia vegetació de les plantes deltaiques i els principis ecològics i 
culturals en el treball de la terra. 

 
Projecte d’eloqüència 
 
El Centre Esplai és un edifici eloqüent, que comunica constantment les seves 
variables i permet que els/les usuaris/es coneguin els indicadors de qualitat 
ambiental del seu funcionament i es corresponsabilitzin. 

- La web sostenible coordinada pel grup CITIES de la UPC. 

- El programa informàtic que permet recollir tots els consums de recursos de 
cada estança i usuari de l’alberg. 

- El projecte de senyalètica i d’accessibilitat de l’edifici. 

- Els murals interactius i de projecció. Espais de visualització i comunicació. 

- El conjunt de recursos visuals que presenten d’una manera global el 
paradigma sostenibilista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2.  Relació d’assistents 
 
Van assistir un total de 27 persones de 17 organitzacions diferents. 
 

ORGANITZACIÓ 

Ajuntament de Barcelona 

AuS – Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya 

Casa Convalescència - UAB 

Associació Cultural Casa Orlandai 

CCOO del Barcelonès 

Centre Cívic Can Castelló 

CLABSA 

COAC 

Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Barcelona 

Cooperativa Trèvol 

Escola d’Art Floral de Catalunya 

Foment de Ciutat Vella 

Hotel Alimara 

Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona 

Programa Agenda 21 Escolar 

Siresa 

Thigis 

 
 
2.1. Mitjà pel qual els assistents s’han assabentat de la visita 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
3.  Avaluació de la visita 
 
Al finalitzar la sessió es va recollir la valoració dels participants amb un qüestionari 
d’avaluació de l’activitat, que van respondre 14  persones (52% dels assistents). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llegenda de colors: 
 

 D’acord  A mitges  En desacord  No sé / No contesto 
 

 
3.1. Grau de satisfacció global amb l’activitat 
 
La valoració mitjana dels assistents és de 8 sobre 10. 
 
 
3.2. Aspectes destacats positivament pels participants sobre el format, dinàmica, 
continguts, etc 
 
- El format i la dinàmica (9). 

- Els continguts i l’exposició (4). 

- Els grups petits (2). 



 

 

- La durada de l’activitat (2). 

- Visita força complerta a l'edifici. 

- La puntualitat. 

- La bona acollida per part de la gent de l'Esplai. 

- Es disposava d'un interlocutor en cas de voler ampliar més informació. 

- La promoció que se'n fa de l'ús responsable de l'energia. 

- El fet de conèixer aquest equipament 

- Potser és fora de la intenció de la visita però m'ha impressionat conèixer la 

Fundació, l'envergadura que té, i tot el que fan. 

 
3.3. Aspectes destacats negativament pels participants sobre el format, dinàmica, 
continguts, etc 
 
- Cap (5). 

- Per la durada acotada de la visita potser no ha donat temps d’aprofundir en alguns 

temes, per exemple la visita al soterrani on s'emmagatzema i es tracta l'aigua 

pluvial i grisa. 

- Crec que va faltar temps al final per fer preguntes, potser hagués calgut al final de 

tot unir-nos altre cop els dos grups i poder preguntar a les diferents persones que 

van fer la visita o a altres actors implicats: arquitecte, direcció... 

- Desconèixer l’equipament més a fons per haver pogut formular més preguntes o 

fer més suggeriments. 

- Faltaria una visió una mica més tècnica. Hauria estat bé veure la maquinària i no 

només els plànols. 

- S'hagués pogut aprofundir més tècnicament en alguns aspectes i potser no fer una 

visita tant pedagògica. 

- La dinàmica. 

- No tots els continguts son aplicables. 

- Compliment de l'horari. 

- Potser que en el to general de la presentació hi ha bastant "marketing" pel que fa a 

la "sostenibilitat" de l'edifici. 



 

 

- Sé que és la xocolata del lloro, però amb les retallades que hi estant havent en 

serveis essencials, com la sanitat, considero que no cal oferir un refrigeri als 

visitants. 

 
 
3.4. Temes proposats pels participants per a properes Visites d’Acció 21 
 
- La capacitat educativa dels jardins i parcs. 

- Jardineria sostenible. 

- Aprofundir en les instal·lacions tècniques, si tenen rellevància. 

- Aprofundir en les accions organitzatives, que son les que es poden anar compartint 

i aplicant d’una organització a un altre. 

- Rehabilitació de l'eficiència energètica d'un edifici. 

- Com poder fer el mateix amb menys recursos (materials, econòmics, humans...). 

- Aliments km 0. 

- Els aspectes tractats avui es podrien desenvolupar en visites o sessions: 

aprofitaments de l'aigua per diversos usos de edificis. 

- Reciclatge d'aigua per piscines. 

- Domòtica i sostenibilitat. 

- El districtheating del 22@. 

- L'edifici d'oficines a Vilaseca, obra de Coque Claret i Daniel Calatayud, d'una 

empresa de ferro. 

- Cooperativisme. 

- Conservació de patrimoni. 

- Arquitectura sostenible i estalvi energètic. 

- La reutilització de l'aigua es molt interessant, però no factible en el nostre edifici 

per estar catalogat com a Patrimoni (recinte de l'hospital de Sant Pau i Santa Creu)  i 

construït a l'any 1930. 

- Indústria de productes i materials reciclats. 
 



 

 

 
 
4. Imatges de la visita 
 
 
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diferents moments de la Visita El Centre Esplai, un edifici sostenible 
 
 
5. Annex 
 
- “Centre Esplai. Un equipament sostenible al Prat de Llobregat”. 
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