MOCIÓ PER LA PRESERVACIÓ DEFINITIVA DEL CARRER XIPRERET I EL SEU
ENTORN I LA POSADA EN MARXA DEL COMISSIÓ DEL PEPPA PER TAL DE NO
PERDRE MÉS PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I HISTÒRIC A L'HOSPITALET
L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat ha de vetllar per la conservació del patrimoni
històric i arquitectònic de la ciutat, que forma part del llegat històric i cultural de la
nostra ciutat, un llegat que volem i hem de transmetre a les futures generacions.
Preservar aquest llegat hauria de ser una prioritat per les adminisracions, i per això és
necessari rehabilitar, mantenir, restaurar i donar ús al patrimoni arquitectònic de la
ciutat.
El carrer Xipreret és el carrer més antic de la nostra ciutat, on està representada la
història arquitectònica de l'Hospitalet. Aquest carrer i el seu entorn és un dels referents
patrimonials més importants, que conserva la fesomia de carrer antic amb diversos
edificis catalogats com a patrimoni històric. En aquest entorn s'hi troben 27 elements
protegits pel Pla Especial de Protecció de Patrimoni Arquitectònic (PEPPA), i
constitueix un patrimoni que es compon no sols d'elements immobles sinó també d'un
conjunt històric del qual forma part.
L'Ajuntament de l'Hospitalet hauria de vetllar per conservar i mantenir el nucli antic
amb el seu patrimoni arquitectònic però també amb tot el seu conjunt i entorn peculiar i
únic. Però lamentablement constatem que el carrer Xipreret i el seu entorn s'ha anat
deteriorat els darrers anys.
Atès que els veïns de la zona, entitats socials i de defensa del patrimoni arquitectònic i
grups polítics han demanat retiradament mesures per tal de protegir el carrer Xipreret i
el seu entorn.
Atès que l'Ajuntament de l'Hospitalet es va comprometre amb els veïns i veïnes a
desenvolupar un Pla de preservació del nucli antic.
Vist que l'Ajuntament de L'Hospitalet va aprovar una moció en octubre de 2015 per tal
de preservar el conjunt del Carrer Xipreret i promoure la seva rehabilitació,
conservació i dignificació.
Vist que l'equip de govern durant aquests dos anys no s'ha reunit amb els veïns i
veïnes del carrer Xipreret i no ha fet cap proposta de rehabilitació, conservació i
dignificació del carrer Xipreret.
Atès que l'Ajuntament de l'Hospitalet va aprovar ara fa un any la posada en marxa una
comissió formada per revisar l'actual PEPPA.
Vist que durant aquest període l'equip de govern no ha convocat aquesta comissió que
hauria de millorar l'actual PEPPA.
Per tot això, el grup polític d'ERC proposa a l'Ajuntament de l'Hospitalet l'adopció dels
següents
ACORDS:

PRIMER.- Retirada de l'actual PERI, que posa en perill la preservació i protecció del
carrer Xipreret, i consensuar amb els veïns del carrer Xipreret, en un termini de màxim
de 6 mesos, un pla de rehabilitació, restauració i dignificació del carrer Xipreret.
SEGON.- Incloure al PEPPA la protecció del conjunt del carrer Xipreret.
TERCER.- Instar a l'Ajuntament de l'Hospitalet a reunir la Comissió de revisió del
PEPPA perquè, en un termini màxim de sis mesos, presenti una proposta per tal de no
perdre més patrimoni arquitectònic i històric a la ciutat.
QUART.- Donar trasllat d'aquest acord als veïns i veïnes del carrer Xipreret, al Centre
d'Estudis de l'Hospitalet, PERSEU, al Consell de Ciutat i a la Federació d'Associacions
de veïns/es de l'Hospitalet.

