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Després de la meva estada d’intercanvi acadèmic a la ciutat de Beijing, he considerat un bon tema 
de tesina l’anàlisi i la hipòtesi de com una ciutat comunista i estancada a principis del S. XIX, 
acaba convertint-se en seu olímpica i una de les ciutats més prosperes del planeta. Aquest canvi 
tan profund ha tingut un clar dinamitzador, que va establir un punt d’inflexió i va obligar a la ciutat 
a fer un pas endavant cap a un futur que actualment costa imaginar. Aquest motor no es cap altre 
que els Jocs Olímpics d’estiu, celebrats durant el mes d’Agost del 2008. 
 
En un primer pas es realitza un estudi previ i històric de la ciutat i dels Jocs Olímpics. L’anàlisi de 
la ciutat realitza un recorregut al llarg dels diferents plans generals que s’han aprovat a la ciutat de 
Beijing, en canvi l’anàlisi de les seus olímpiques al llarg de la història es basa en destacar 
l’evolució dels Jocs Olímpics com a agents de desenvolupament urbà. 
 
Un cop s’ha analitzat la ciutat de Beijing i els jocs olímpics al llarg de les seves respectives 
històries s’estudia l’actual Beijing, una ciutat que ha acollit els Jocs Olímpics però que hi ha deixat 
moltes seqüeles, ja siguin de transport ineficient, d’instal·lacions esportives fora d’escala, d’una 
cultura urbana poc acostumada a l’esport i d’un medi ambient amb moltíssima pol·lució. Per això 
en aquest apartat s’idearan unes propostes que podrien adaptar la ciutat actual a una ciutat més 
agradable a la població xinesa. 
 
Com a punt final de la tesina es buscarà una formula, basada en les inversions realitzades pels 
organitzadors dels Jocs, que hipotèticament podria confirmar o negar si qualsevol dels Jocs 
següents esdevindran uns Jocs Olímpics exitosos o pel contrari seran uns Jocs ruïnosos a nivell 
organitzatiu i urbanístic. 
 
La metodologia a utilitzar variarà segons la temàtica a tractar, per exemple: durant l’estudi del 
desenvolupament urbanístic de la ciutat de Beijing i la història dels Jocs Olímpics es basarà en la 
búsqueda d’informació per internet i llibres, a la part d’analitzar la situació de l’actual Beijing, es 
centrarà més en una idea pròpia de la ciutat i una proposta ideada per mi, i per acabar amb la 
fórmula hipotètica es tornarà a basar en la busqueda d’informació i una comparativa amb les 
diferents ciutats que han acollit uns Jocs a les  respectives ciutats.  
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