
ESCENARI D’ESTUDI I EXPLORACIÓ

La ciutat de l’Hospitalet de Llobregat té una 
morfologia marcada pels grans eixos d’accés pel 
Llobregat a la ciutat de Barcelona, tant viaris (com 
la Gran Via o la carretera N-340) com ferroviaris. 
Actualment les línies de ferrocarril de Vilafranca del 

Penedès (rodalies C4, que recorre la ciutat d’est a 
oest) i la línia de Vilanova (que entra pel sud amb 
les línies Barcelona-Aeroport / Barcelona-Tortosa-
Flix-Lleida) estan pendents de la programació de les 
corresponents obres de soterrament.

El concurs planteja explorar la millora i ordenació 
dels espais a l’entorn del traçat ferroviari 
existent entre els barris de Bellvitge i el Gornal, 
amb dinàmiques de desenvolupament sempre 
independents per la presència de les vies (línia de 
Vilanova).

Es proposa estudiar i millorar la relació entre 
aquests espais mentre no es programen les obres 
de soterrament previstes pel planejament vigent. 
Actualment la comunicació entre els barris i les 
estacions es produeix de forma puntual mitjançant 
3 passos elevats sense urbanitat ni activitats 
associades. 
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a l’encreuament del carrer de la Travessia 
Industrial i la traça del ferrocarril Barcelona-
Tortosa, entre les dues estacions (Renfe i FGC) i 
entre el barri de Bellvitge i el barri del Gornal al 
municipi de L’Hospitalet de Llobregat.

El concurs proposa abordar 2 escales de projecte a nivell 

d’idees: EEE, d’estudi i exploració d’un àmbit i PPP, de proposta 

d’actuacions per la millora d’un passatge o passatges que estan 

dins de l’àmbit.
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PASSATGE O PASSATGES

Què? Qui? Com? I per què connectem?

La proposta de passatge/s es focalitza en 
l’accessibilitat entre l’estació de Bellvitge (de metro) i 
l’estació de Gornal (de ferrocarrils de la Generalitat). 
El passatge ha de concretar les mesures i condicions 
per ser espai connector i intercanviador (entre 
barris, amb la ciutat metropolitana i amb l’aeroport).

 •Continuïtat urbana entre els barris de Bellvitge i el 
Gornal.

 •Continuïtat i intercanvi entre els diferents modes 
de mobilitat (tren, metro, autobús, bicicletes i 
vianants).

 •Ordenació i programació dels sòls lliures existents 
i els equipaments (les previsions del planejament 
vigent no són vinculants pel desenvolupament de les 
idees del concurs).

 •Adaptabilitat de les propostes al futur projecte de 
soterrament de les vies,

 •o altres propostes que suposin millores de l’espai 
i incrementin els serveis i la qualitat de vida de (per) 
les persones.
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