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Els grans esdeveniments són considerats com una valuosa oportunitat per la difusió de la 
identitat i els valors fonamentals de la ciutat. I per això, els primers fenòmens de la cultura 
popular, com les Exposicions Universals del segle XIX es van utilitzar per demostrar la realització 
material de la gran producció industrial, exposicions que a dia d’avui han sigut rellevats pels 
grans esdeveniments esportius mundials que han assumit un paper semblant en el món 
contemporani. Els grans esdeveniments s'han convertit en una eina perquè les ciutats i els 
governs tractin d'utilitzar la marca olímpica per millorar la situació regional i estatal, a més de 
catalitzar el canvi social i econòmic.  
Amb el ràpid creixement econòmic i una major integració en les iniciatives internacionals als 
mercats de la Xina, juntament amb l’inclusió de Beijing en un lloc entre les ciutats globals, va fer 
que ll 13 de juliol de 2001, Beijing, la capital de la Xina, fos guardonada com a amfitriona de les 
29es Olimpíades. A partir d’aquest moment, les autoritats de Beijing van intentar fer ús d'aquesta 
oportunitat per millorar i actualitzar la imatge de la ciutat. Tot i que Beijing tenia una llarga història 
com a centre polític nacional, de més de vuit segles, també tenia una història relativament curta 
com a ciutat mundial. A més, actualment la Xina està vivint una situació paradoxal; ja que com a 
país, té un poder central tant fort com feble, i com a estat comunista, té una economia cada 
vegada més capitalista. No obstant això, el Beijing actual és dràsticament diferent del Beijing de 
fa dues dècades, degut al ràpid ritme de canvi de la capital xinesa i els Jocs Olímpics van ser un 
important catalitzador per a aquest canvi. Totes aquestes millores van obligar a la construcció de 
moltes noves seus olímpiques les quals s’han d’incorporar a la vida urbana de la ciutat. Aquesta 
tasca és extremadament complexa. Actualment l’espectacular Estadi Olímpic, “el Niu d'Ocell", 
només es fa servir per concerts i partits de futbol, i a més de forma molt esporàdica, cosa que 
produeix unes pèrdues de més de 38 milions de dòlars l'any. A més de l’Estadi Nacional, l'estadi 
de bàsquet, que s’intenta convertir en el centre d'un nou barri de negocis, i el parc d'esports 
nàutics estan pràcticament abandonats. La única instal·lació olímpica que te un ús regular és el 
Cub d'Aigua, on les piscines olímpiques van ser reconvertides en un parc aquàtic, cosa que li 
permet no generar pèrdues. 
Per això l’historia dels Jocs Olímpics, la historia de la ciutat de Beijing i la conjunció de la ciutat 
amb uns Jocs Olímpics moderns seran l'objecte d'estudi en aquesta recerca, i així donar una 
visió clara i generalitzada de què representa per una ciutat la concessió d’uns Jocs Olímpics. En 
una estudi de base, es comença per la comprensió de l’actual ciutat de Beijing per descobrir la 
causa de la seva estructura i investigar l’efecte que han tingut les diferents dinasties i el seu 
llegat. Continuant amb l’investigació de l’efecte causat pels Jocs Olímpics com a generador de 
nous desenvolupaments i noves visions de l’urbanisme. 
És per això que el nucli d'aquesta recerca és la relació de la historia de la ciutat de Beijing i la 
dels Jocs Olímpics com a agent de desenvolupament urbà. Principalment per observar quins són 
els elements més adequats a l'hora de projectar i planificar el comportament d'una ciutat post 
olímpica palpable, des del punt històric o al menys de 8-10 anys posterior. 
L'objecte final de la tesina són diferents projectes a les principals seus olímpiques que es 
consideren especialment interessants, ja sigui per la seva problemàtica que presenten en relació 
amb el seu entorn com per la funció específica durant el desenvolupament del Jocs. 
Concretament, les zones que es volen analitzar i projectar, formen per elles mateixes un punt 
important la ciutat. Totes elles tenen un valor organitzador respecte a la ciutat que l'envolta, 
essent a la vegada, els punts més difícils i més interessants de projectar de forma efectiva. 
A partir d'aquí, es comencen a traçar una gran quantitat d’idees molt interessants, doncs, 
permeten identificar el problema i observar les possibles solucions per acabar desenvolupant un 
projecte conjunts per un espai concret de la ciutat de Beijing. 
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