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1. Resum de la visita 

El passat divendres 6 de juliol, va tenir lloc a les instal·lacions de DistriClima la Visita 
d’Acció 21 La xarxa de calor i fred al 22@, en el marc del programa d’activitats per 

a les organitzacions signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. 

David Serrano i Garcia, Director General de DistriClima S.A., va presentar la xarxa de 

climatització urbana centralitzada com el motor d’un nou paradigma energètic, que 
vincula la sostenibilitat amb noves visions de ciutat intel·ligent. 

Una xarxa urbana de calor i fred (district heating and cooling) és una infraestructura 

que permet proveir d’energia tèrmica a múltiples edificis alhora. Aquesta energia 
s’utilitza per a produir la calefacció, la refrigeració i l’aigua calenta sanitària dels 

edificis als que se subministra energia, substituint els equips convencionals.  

La xarxa de calor i fred de DistriClima disposa de dues centrals de producció a 
Barcelona: la Central Fòrum i la Central Tànger. 

La Central Tànger és una central anomenada “de puntes”, és a dir, que el seu objectiu 
principal és funcionar només en els moments en què la Central Fòrum no pot produir 

tota la potència que demanen els usuaris. També incrementa la seguretat del sistema 
ja que si es produís qualsevol contingència, les dues centrals podrien subministrar 
energia a diferents sectors de la xarxa. Disposa d’un sistema d’emmagatzematge de 

gel que permet acumular una gran quantitat de fred en poc volum. L’energia calorífica 
es produeix mitjançant l’energia procedent de la central de valorització de residus 

urbans de TERSA, obtinguda amb l’aprofitament del vapor d’aigua generat en la 
incineració. 

 

 
 
 
 
 



  

 

 
2. Relació d’assistents 

 
Van assistir a la visita un total de 23 persones de 21 organitzacions. 

 

Organització 

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable 

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) 

Nechi Ingeniería  

Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS) 

Comissions Obreres del Barcelonès (CCOO) 

Comunicació interna. Ajuntament de Barcelona 

Comunicació. Ajuntament de Barcelona 

Estudi Ramon Folch (ERF) 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

Agenda 21 Escolar 

Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona 

Thigis Serveis Ambientals SL 

Iniciativa per Catalunya – Verds (ICV) de Sant Martí 

Fundació Claror 

Consell Comarcal del Barcelonès 

COMSA EMTE 

Auding 

Inèdit Innovació (IRTA-UAB) 

Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA) 

Can Coll - Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 

 
 

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

 
 

 
Nota: Dades basades en les respostes del 78% dels assistents a la sessió. 

 
 



  

 

3. Avaluació de la visita 
 

Un cop finalitzada la sessió es va enviar un qüestionari d’avaluació en línia que van 
respondre 18 dels 23 assistents. D’aquest 78% que va respondre el qüestionari hem 

obtingut els resultats que exposem a continuació. 
 

 
Grau d’acord dels següents aspectes 

 

 

 
 

 

3.1. Grau de satisfacció global amb l’activitat 

 

El grau de satisfacció dels assistents es presenta amb el següent gràfic, i ha tingut 

una valoració mitjana d’un 7,8. 

 



  

 

 

 
 

 

3.2. Aspectes destacats pels participants sobre el format i la dinàmica de la sessió 

 

- Els continguts, el format i la dinàmica de la sessió (14). 

- El torn de preguntes i les explicacions (3). 

- Contingut interessant, però les explicacions podrien haver estat més concretes i 

específiques. No responia les preguntes que li plantejàvem. 

- Les explicacions del funcionament, i sobretot la informació escrita (guia de 

l'usuari). De la visita guiada, destaco la sala de comandament. 

- La visita in situ de la instal·lació. 

- Visualització concreta del projecte en una de les seves centrals. 

 

 

3.3. Temes proposats pels participants per a les properes Visites d’Acció 21 

 

- Visita a TERSA. 

- Visita de la central del Fòrum. Complementar aquesta jornada explicant com 

funciona la central del fòrum. 

- Ecoparc, dessalinitzadora. 

- El pla de connexionat a la xarxa consolidada. Connexionat d'edificis existents.  

- Energies renovables, instal·lacions centralitzades/eficients/sostenibles/ 
avançades tecnològicament o socialment... 

- Energies renovables aplicades a l'edificació (aerotèrmia) i comparativa amb les 
plaques solars. 

 



  

 

- Eficiència energètica, residus. 

- Recollida de residus. Residus urbans: darreres experiències. 

- Centrals elèctriques trigeneració.  

- Altres centrals alimentades per altres fonts, que no sigui Residus Sòlids Urbans 

(RSU). 

- Funcionament i manteniment general de les instal·lacions. Protocols a seguir en 

el cas d'avaria. 

- Nova xarxa de mobilitat en superfície per la ciutat. 

- Enllumenat. 

 

 
3.4. Observacions i comentaris 

 

- Francament, vaig trobar la presentació i la visita molt interessants. En la meva 
opinió, té molt de sentit estendre el coneixement d'aquestes praxis. Augmentar 

el grau de coneixement i la conscienciació dels diferents possibles actors és 
fonamental. 

- He trobat a faltar informació tècnica sobre els processos i funcionament de les 
instal·lacions. La visita interna no ha aportat gaire contingut.  

- Millorar les explicacions del ponent. Es tractava d'un públic tècnic, però les 

explicacions eren molt generals i superficials. Les experiències presentades 
estan molt lluny de la meva activitat. 

- He trobat a faltar, pel que m'interessa, el sistema de com es passa de l'aigua 
freda que arriba als edificis a l'aire fred per a la refrigeració. Podia preguntar-ho 

però hi havia moltes preguntes, en general va anar bé.  

- Com a tècnic, m'interessen els aspectes de manteniment i protocols existents 
en cas d'avaria, així com també m’interessa la visita a un dels edificis de 

subministrament i a les instal·lacions a un dels edificis en el que es dóna 
subministrament. 

- Aunque la iniciativa me parece correcta para una respuesta rápida de la gestión 
eficiente de la energía, no siempre los sistemas centralizados son sostenibles. 
La escala es muy importante y saber el punto donde el sistema deja de ser 

eficiente, no sólo por el ahorro energético sino por la huella ecológica y el cierre 
del ciclo de los materiales teniendo en cuenta la energía gris incorporada.  

- Más explicación de las máquinas y también algún ejemplo de la facturación. 

- Trobo que ha estat ben desenvolupada i no he trobat res a faltar. 

- La climatització de la sala de conferències estava massa baixa (20-21 graus). 

 
 

 
 
 



  

 

4. Imatges de la visita 
 

 

   

 

 

Alguns moments de la visita a la Central Tànger 

 
 
 

5. Annexos 
 

Podeu consultar i ampliar la informació a través dels enllaços següents: 

- Presentació de la visita i l’empresa DistriClima 
(www.redesurbanascaloryfrio.com) 

- La Guia de l’usuari de DistriClima. 
 

Nota: Aquest informe, com els informes d’anteriors visites, els podeu trobar a 
http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/activitats21/visites21.htm  
 
 

http://www.redesurbanascaloryfrio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=19&lang=ca
http://www.redesurbanascaloryfrio.com/
http://www.redesurbanascaloryfrio.com/images/stories/descargas/2012_Guia_de_l_Usuari_Districlima.pdf
http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/activitats21/visites21.htm

