
MOCIÓ PER GUANYAR ESPAI VERD PELS VEÏNS I VEÏNES I ESTUDIAR L’ÚS I
UBICACIÓ DEL TRANSFORMADOR DE LA TORRASSA

El Transformador de la Torrassa és un element arquitectònic  de l’Hospitalet,
d’estil noucentista, construït l’any 1913. Explica una bona part de la història de
Catalunya,  per  aquesta  raó  és  necessari  conservar-ho.  A  més  a  més,  el
Transformador també té una importància històrica: aquest edifici va ser rellevant
a la vaga de La Canadenca i a la instauració de la jornada laboral de vuit hores. 

Fins el 2001 va estar inclòs al catàleg del Pla Especial de Protecció del patrimoni
Arquitectònic (PEPPA), per la seva importància arquitectónica i histórica relativa
al moviment obrer de Catalunya.

El Transformador de la Torrassa va ser exclòs del PEPPA l’any 2015 i es van
enderrocar les cases-xalets centenàries del seu voltant sense tenir en compte ni
als veïns i veïnes de la ciutat ni a les entitats que vetllen per la preservació del
patrimoni. 

L’any 2017 es produiria un altre fet important. Es va aprovar el projecte per a la
construcció d’un camp de futbol a l’espai del parc de la Torrassa i uns 5000m² de
zona verda van passar a ser zona de serveis; espai públic de parcs i jardins que
es va perdre. La construcció del camp de futbol era necessària pel barri. Però
una part d’aquesta superfície verda va passar a una zona privada, la zona que
envolta  l’edifici  del  transformador.  Aquests  canvis  en  l’ús  del  sòl  es  poden
consultar al document  modificació puntual del pla general metropolità per a la
creació d’un nou àmbit  de sistema d’equipaments comunitaris i  dotacions de
caràcter local (Clau 7b) amb concreció d’ús Esportiu, destinat a camp de futbol,
als barris Collblanc i la Torrassa, Districte II de l’Hospitalet de Llobregat (ADU,
2017).

La plataforma per a la conservació del patrimoni a la ciutat, Defensem el Castell
de Bellvís, ja ha alertat en nombroses ocasions de la necessitat d’integrar aquest
espai com a espai públic per tal de compensar la pèrdua de superfície verda
pública al parc de la Torrassa. Els espais verds són imprescindibles per a la salut
dels  veïns  i  veïnes,  i  més  als  barris  de  la  ciutat  que  presenten  unes
característiques extremes:

Densitat de població: tenim una de les densitats de població més altes d’Europa.
Considerem que s’han d’obrir espais a la ciutadania en comptes de construir més
habitatges. Hem insistit en la necessitat d’una moratòria urbanística que serveixi
per replantejar la ciutat que volem i fer una aposta clara per augmentar l’espai
públic pels veïns i veïnes. 

Espai públic: A la Torrassa no hi ha gairebé espai, i bona part de la superfície del
barri  està  ocupada  per  edificis  d’habitatges.  Si  volem  un  espai  obert  a  la
ciutadania  no  hi  ha  millor  alternativa  que la  parcel·la  del  Transformador.  La
ciutadania  fa  mesos  que  reclama  més  espai  per  a  veïns  i  veïnes,  i  és
responsabilitat dels representants públics oferir les solucions adequades per a



aquesta problemàtica. Per aquesta raó considerem necessari constituir una taula
de participació per 

debatre l’us de l’espai que envolta el Transformador de la Torrassa i conèixer les
preferències dels veïns i veïnes.

Zones verdes: Com veiem a la pàgina del Departament de Territori i Sostenibilitat
de  la  Generalitat  de  Catalunya,  “Els  espais  verds  són  considerats  per
l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com a imprescindibles pels beneficis
que reporten al benestar físic i emocional de la població fent les àrees urbanes
més habitables i saludables. La OMS recomana que els nuclis i ciutats disposin
com a mínim de 10-15 m2 d’àrea verda per habitant.” Les dades oferides pel
Departament de Territori i Sostenibilitat assenyalen un greu problema per a la
nostra  ciutat,  ja  que  som  el  municipi  amb  menys  zones  verdes  de  tota
Catalunya. L’Ajuntament hauria de plantejar-se l’objectiu inaplaçable de revertir
aquesta  situació.  És  imprescindible  incrementar  la  superfície  verda  per  tal
d’evitar riscos per a la salut dels veïns i veïnes i per millorar la qualitat de vida a
l’Hospitalet. 

Salut: el fenomen de la massificació de la ciutat ha fet que el transformador quedi
aïllat  i  envoltat  d’un  espai  sense  edificar.  S’ha  tractat  d’allunyar  els
transformadors  dels  veïns  i  veïnes  pel  soroll  que  genera  y  per  les  ones
electromagnètiques que emeten. Malgrat això, els transformadors es troben a
prop d’alguns edificis,  com el  Centre d’Atenció Primària  de l’Àrea Bàsica de
Salut, el CAP de la Torrassa, una escola bressol, una escola de primària i el
casal de gent gran de la Torrassa. Atesos els problemes que pot generar a la
ciutadania,  la  multinacional  propietària  hauria  d’actualitzar  i  soterrar  els
transformadors, com ja ha fet amb altres subestacions.

El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d'Esquerra
Republicana i L’Hospitalet En Comú Podem-ECG acorda:

1. Obrir  un  debat  a  la  ciutadania  i  constituir  una  taula  de  participació
integrada per grups municipals, entitats i agents socials, relativa a l´ús
de  l’espai  que  envolta  el  Transformador  de  la  Torrassa  per  tal  de
conèixer les preferències dels veïns i veïnes del barri de la Torrassa. 

2. Instem al Govern de la ciutat a incloure l’edifici del transformador i el seu
entorn al Pla de Protecció del Patrimoni Arquitectònic (PEPPA)

3. Instem al Govern de la ciutat a realitzar un estudi de mesurament de
l’impacte ambiental (soroll i ones electromagnètiques) per tal de recavar
tota la informació necessària per decidir si és adient o no el soterrament
dels transformadors.



4. Instem  al  Govern  de  la  ciutat  a  posar  en  marxa  mecanismes  per
recuperar l’espai verd públic que es troba dins els límits de la parcel·la
cedida a Endesa.

5. Instem  al  Govern  de  la  ciutat  a  posar  en  marxa  els  mecanismes
necessaris  per  recuperar,  per  a  la  ciutat  de  L’Hospitalet,  l’edifici  del
transformador  donat  el  seu  valor  arquitectònic  i  simbòlic  de  la  lluita
obrera. 

6. Traslladar aquests acords al Museu de L’Hospitalet, al Centre d’Estudis
de L’Hospitalet, a PERSEU Associació per la Defensa del Patrimoni de
l’Hospitalet  de  Llobregat,  a  la  Federació  A.A.V.V  de  L’Hospitalet  i  al
Consell de Districte II.


