MOCIÓ PER LA PRESERVACIÓ DE CAL TRABAL

Atès que el Pla Director Urbanístic d’Ordenació del sector d’ interès supramunicipal a
l’àmbit de GranVia-Llobregat afecta a la darrera zona agrícola de L’Hospitalet, Cal
Trabal.
Atès que Cal Trabal és l’últim vestigi del passat agrícola de la ciutat i que combina
patrimoni arquitectònic, natural i agrícola.
Atès que a la zona agrícola de Cal Trabal és un dels pulmons verds de la ciutat on es
concentra la major part de la diversitat biològica de l’Hospitalet de Llobregat, segons
l’inventari de flora i fauna de la ciutat.
Atès que la zona de Cal Trabal ha estat declarada Important Bird Area (IBA).
Atès que a Cal Trabal hi ha diferents masies catalogades com a Patrimoni històric i
que algunes d’elles com la de Can Masover Nou estan en molt mal estat.
Atès que la construcció de la cua de maniobres de la línia 1 de metro va malmetre part
de la zona agrícola i que no es va realitzar cap actuació de restauració.
Atès que el PDU no contempla l’afectació sobre la vegetació, ni la fauna de la darrera
zona agrícola de L’Hospitalet.
Atès que l’actual camí d’accés a peu i en bicicleta al riu Llobregat és el camí natural
d’accés des de l’Hospital de Bellvitge i el carrer de la Feixa Llarga i que aquesta zona
actua de zona de transició entre la trama urbana i la zona agrícola.
Atès que l’Estudi de mobilitat del PDU no ha tingut en compte el camí d’accés al riu
que és un itinerari actualment usat per a vianants i bicicletes i que forma part del Pla
director de la Bicicleta de l’Hospitalet.
Atès que el projecte acordat per l’Ajuntament de L’Hospitalet i la Generalitat de
Catalunya a través del Consorci de per la Reforma de la Gran Via a l’anterior
legislatura no garanteix prou la preservació de Cal Trabal.
Atès que el soterrament de la Gran Via ha de ser compatible amb la preservació de la
zona de Cal Trabal.
Atès que l’Ajuntament de l’Hospitalet forma part del Consorci del Parc agrari del Baix
Llobregat però no destina ni un m2 de zona agrícola al Parc.
Atès que diferents entitats, plataformes, associacions i partits polítics de l’Hospitalet
han demanat la preservació de la darrera zona agrícola de la ciutat.
El grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa l’adopció dels
següents acords:
1. Que Cal trabal sigui catalogada com a zona agrícola i que aquesta zona
s’incorpori al Parc Agrari del Baix Llobregat.
2. Que no s’edifiqui al sector 2 del PDU i on ara hi ha la cua de maniobres de la L1
de Metro sigui destinada a usos de Parc urbà i sigui la zona de transició entre

Parc de Bellvitge-l’Hospital de Bellvitge-la Gran Via-El parc Agrari de Cal TrabalEl riu Llobregat.

3. Instar als propietaris a restaurar la Masia de Can Masover nou.
4. Donar trasllat dels acords d’aquesta moció al Consorci per la Reforma de la
Granvia de l’Hospitalet, als diferents grups polítics del Parlament de Catalunya,
al Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la
Saboga, a la Plataforma Salvem Cal Trabal, a les entitats del barri de Bellvitge i al
Consell de Ciutat.

