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En uns contactes previs a l’inici dels treballs,
l’ADU de l’Ajuntament de L’Hospitalet ha introduït alguns dels temes d’actualitat sobre
aquest àmbit i ha proporcionat materials sobre el planejament vigent que, d’alguna manera, estableixen un punt de partida per a la
discussió del taller.

Dipòsit legal: B.12788-2018

En el període octubre 2017-gener 2018, el taller
d’Urbanística 5-Matí de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona s’ha centrat en el desenvolupament de nous escenaris
urbanístics pel sector inicialment industrial
de la carretera del Mig, a L’Hospitalet.

Objecte de l’exposició
Una exposició bàsica de panells gràfics i algunes
maquetes presentarà les principals idees elaborades per
un grup d’estudiants sota la tutoria dels seus professors
de l’assignatura Urbanística 5-Matí de l’ETSAB.

Centralitat i mixticitat
a la metròpolis Barcelona
L’Hospitalet de Llobregat, segona ciutat de Catalunya, amb
més de 250.000 habitants, ha pres, en els darrers anys, una
embranzida urbana molt considerable. El desenvolupament
de la plaça d’Europa al voltant de la Granvia és un dels
episodis recents més coneguts, que il·lustra les grans
oportunitats urbanístiques d’un territori amb una
connectivitat metropolitana immillorable.
Els nuclis tradicionals d’aquest municipi són avui peces
d’un mosaic urbà on hi destaca la presència de polígons
d’habitatge i d’indústries, que caracteritzen i condicionen
notablement la seva fesomia social i espaial. Al nord de la
Granvia, entre els barris de Bellvitge i del Centre, s’estén
un sector d’origen industrial de més de 100 hectàrees en
una difícil posició baricèntrica a la ciutat, articulat al
voltant de la carretera del Mig. Es tracta d’una àrea que
actua com a barrera entre els barris l’envolten i que està
definida definit a llevant per l’avinguda de Vilanova, al
nord per l’avinguda del Carrilet, i al sud pel Polígon de
Bellvitge (travessia Industrial).

Dinàmica de l’exercici
En les primeres quatre setmanes, en paral·lel als
seminaris temàtics d’anàlisi de casos d’estudi
internacionals, es plantejà quins podien ser els
nous escenaris per a la renovació i la transformació
d’aquesta àrea, a través de les visites al lloc, de l’anàlisi
urbà, de la interpretació dels factors principals, de la
intuïció de les seves vocacions, etc.
Partint de la premissa de transformar el teixit existent,
cada exercici determinarà estratègies urbanes per
atreure noves activitats amb un valor afegit, que
reutilitzin els espais obsolets, o endevinin possibles
nous enclavaments, etc., a fi de proposar noves
trames de connexió que permetin integrar els barris
residencials que el limiten amb una altra qualitat
urbana, i creant noves condicions de centralitat.
Un teixit urbà més complex, en què el seu caràcter
eminentment productiu es combini estratègicament
amb la disposició de noves activitats, serveis i
equipaments, espais lliures, activitats de lleure, ús
residencial, etc.
En l’últim terç del curs, cada proposta general
desenvolupà algun/s espai/s característics a escala
de projecte urbà. S’atenen a les qualitats urbanes dels
espais resultants, a la integració dels valors existents,
a la incorporació del factor temps en el procés de
transformació i, en general, a la capacitat de resposta
del projecte a escala de tot el municipi.

