
Type: Spread
Language: Catalan
Last Updated:  

Pla urbanístic per a la 
península de Greenwich 
Londres



La península de Greenwich, amb una extensió de 120 
hectàrees i físicament aïllada, havia estat l’emplaçament 
d’unes antigues fàbriques de gas de grans dimensions i el 
sòl es trobava en un estat molt contaminat i abandonat. No 
obstant, el 1996 va ser l’espai seleccionat per acomodar el 
Millennium Experience, un dels focus principals per donar la 
benvinguda a l’entrada del nou mil·lenni a Gran Bretanya. El 
mateix any, el terreny va ser adquirit per English Partnersips, i 
RSHP va ser escollit per liderar un equip multidisciplinari amb 
la finalitat de dissenyar el pla urbanístic de tota la península 
i fer que l’exposició temporal prevista per a l’any 2000 
esdevingués el punt de partida d’un procés de regeneració 
continuada. 

L’objectiu era crear un nou districte residencial i comercial 
d’ús mixt, aprofitant les connexions d’alta velocitat amb 
Canary Wharf, la City i el centre de Londres mitjançant 
la inauguració de l’estació de North Greenwich a arrel de 
l’ampliació de la línia Jubilee del metro de Londres. El pla 
urbanístic concentrava usos comercials i d’oficines en un 
nou districte empresarial a prop de l’estació de metro i de 
l’intercanviador modal, amb activitats comercials i industrials 
de gran escala congregades al llarg de l’extrem sud de 
l’emplaçament a modus d’amortidor del túnel de Blackwall 
de la carretera d’accés A102M.

Localitat
Londres, Regne Unit

Data
1997—2000

Client
English Partnerships

Superfície
120 hectàrees

Cost de construcció
197.500.000 lliures 
esterlines

Valor del contracte
147.500.000 lliures 
esterlines

Arquitecte
Richard Rogers 
Partnership

El repte per a la península de 
Greenwich era transformar 
un emplaçament abandonat 
i contaminat, però físicament 
espectacular, en un nou districte 
dinàmic d’ús mixt per a Londres.

Premis

2002
Premi Civic Trust al paisatgisme

Estructures
WS Atkins

Instal·lacions 
WS Atkins

Control de costs
Gardiner & Theobold

Consultoria immobiliària 
Jones Lang La Salle

Transport 
JMP/WS Atkins

Arquitectura del paisatge
Desvigne & Dalnoky/

WS Atkins/Bernard
Ede/ Nicholas Pearson 
Associates

Un dels aspectes clau del pla urbanístic és la sostenibilitat: 
al bell mig del projecte s’hi troben uns parcs i unes zones 
públiques que ocupen un espai de dos kilòmetres. Aquest 
bastiment públic que recorre l’emplaçament de nord a 
sud i representa una sisena part de la seva superfície 
total, acull les rutes per a vianants i ciclistes i ofereix vistes 
espectacular del riu Tàmesi, de Canary Wharf i de la barrera 
del Tàmesi. Les zones residencials, juntament amb els 
equipaments comercials, escolars i comunitaris, es troben 
al voltant d’aquests espais. L’objectiu és crear una densitat 
de desenvolupament que pugui oferir suport a una xarxa 
de transport públic robusta, així com un plantejament 
respectuós amb el medi ambient. A l’extrem sud es troba 
un parc més petit amb accés al riu que integra unes 
instal·lacions esportives i un parc ecològic amb dos estanys; 
els espais naturals compten amb més de mil arbres nous. El 
desenvolupament global de l’emplaçament es va considerar 
dins del context de les condicions climàtiques, amb edificis 
alts a l’extrem nord que van reduint l’altura de manera 
gradual fins arribar al parc i a les zones residencials de 
l’extrem oest. Un dels aspectes claus del projecte és protegir 
el centre de l’emplaçament contra els vents dominants. La 
vora del riu es va designar zona d’accés públic permanent, 
amb més de dos kilòmetres de vies per a vianants. 

RSHP | Pla urbanístic per a la península de Greenwich , Londres | www.rshp.com | © 2022


