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OBJECTIUS 
 
 
Els objectius principals de la present tesina se sintetitzen en els següents punts: 
 

- Conèixer de manera general l’evolució de l’urbanisme a la ciutat de Barcelona 
en els últims anys, analitzat quin és el model de ciutat que es vol aconseguir.  

 
- Veure quina importància té actualment l’iniciativa privada dins dels processos 

de renovació urbana.  
 

- Analitzar la nova importància dels vianants alhora de dissenyar nous espais 
urbans. 

 
- Analitzar com és localitzen les activitats urbanes, i veure com és la distribució 

en el cas de la Plaça Cerdà. 
 

- Estudiar l’evolució urbanística d’una Àrea de Nova Centralitat per a Barcelona: 
la Plaça Cerdà. Veure si s’han complert les previsions inicials. Estudi dels 
estàndards urbanístics i del planejament públic i privat. 

 
- Estudiar els possibles conflictes entre els Ajuntaments de Barcelona i 

L’Hospitalet per arribar a acords en una zona límit dels dos municipis. 
 

- Analitzar l’accessibilitat a la zona: vies existents i projectades (accessibilitat en 
vehicle privat) i transport públic: xarxa d’autobusos i Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya. Nous projectes i propostes: línia 9 de metro, 
tramvia, connexió amb RENFE… 

 
- Conèixer i valorar les noves grans actuacions a la zona: ordenació urbanística 

de la Gran Via (projecte prioritari per l’Ajuntament de L’Hospitalet), construcció 
de la nova Illa Philips i remodelació del sector Can Batlló. 

 
- Conèixer i valorar els nous grans equipaments: la nova Ciutat Judicial de 

Barcelona i L’Hospitalet, els centres comercials i l’ampliació del recinte de 
Fira-2 Montjuïc-L’Hospitalet, així com el nou centre de negocis que es 
construirà al Passeig de la Zona Franca. 

 
- Analitzar el desenvolupament de l’habitatge a la zona, així com el sector 

d’oficines i hoteler. 
 

- Treure conclusions sobre els problemes existents a la zona, tant actualment 
com en el seu futur, proposant alternatives. Aquesta anàlisi es farà des de tots 
els punts de vista possibles: urbanisme, accessibilitat, conflictes entre 
ajuntaments, construcció de grans equipaments… 
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