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MOCIÓ PER LA REHABILITACIÓ I CONSERVACIÓ DEL CARRER XIPRERET 

Atès que l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat ha de vetllar per la conservació del pa-
trimoni històric i arquitectònic de la ciutat.

Atès que el carrer Xipreret es troba amb greus problemes d’inundabilitat, mobilitat i rehabi -
litació, donat que no s’han realitzat les inversions i intervencions acordades i necessàries.
 
Atès que aquest carrer i entorn representen un conjunt històric patrimonial de 10 segles
d’història de la ciutat.

Atès que els i les veïnes han de poder transitar de manera segura per aquest carrer, sen-
se risc de caure, d’inundacions o de pedres que cauen.

Ates que el conjunt de la ciutadania i dels visitants haurien de poder gaudir d’aquest carrer
i del conjunt històric en quÈ s’inscriu.

Atès que el Ple de l’Ajuntament de setembre de 2015 ja va aprovar una moció en defensa
del carrer Xipreret per tal de preservar el conjunt del Carrer Xipreret i promoure la seva re-
habilitació, conservació i dignificació que el govern municipal no ha acabat concretant.

Atès que en l’anterior Pla d’Inversions Municipal, contemplava la reforma del carrer Xipre-
ret, que el govern municipal no ha executat.

Atès que l’Ajuntament de l’Hospitalet es va comprometre amb els veïns i veïnes a desen-
volupar un Pla de preservació del Nucli Antic. 

Atès que els veïns i veïnes  en reiterades ocasions han demanat completar i desenvolupar
la tasca de rehabilitació i millora a què es va comprometre el govern municipal.

Atès que l’Ajuntament de L’Hospitalet compta amb un treball exhaustiu desenvolupat du-
rant el 2007, a càrrec de l’arquitecta Gloria Bassegoda i dels serveis municipals de l’Agèn-
cia de Desenvolupament Urbà (ADU), on van intervenir els veïns i veïnes del carrer Xipre-
ret, així com de manera especial el centre d’Estudis de L’Hospitalet. 

Per tot el que s’ha exposat, el grup d’Esquerra Republicana de l’Ajuntament de l’Hospitalet
proposa l’adopció dels següents.

ACORDS

Primer.- Fer les actuacions i inversions necessàries per tal de donar compliment a les pro-
poses veïnals per tal de preservar, mantenir i dignificar el carrer Xipreret, un dels referents
patrimonials més importants de l’Hospitalet.
 
Segon.-  Traslladar aquest acord als veïns i veïnes del Carrer Xipreret, al Centre d’ Estu-
dis de l’Hospitalet, al Grup de Patrimoni de l’Hospitalet, al Consell de Ciutat, al consells de
Districtes, a la Federació d’ Associacions de Veïns i Veïnes de l’Hospitalet i la Direcció Ge-
neral de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 


