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MOCIÓ PER LA PRESERVACIÓ  DEL CARRER XIPRERET I EL SEU ENTORN 
 
Atès que l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat ha de vetllar per la conservació del 
patrimoni històric i arquitectònic de la ciutat. 
 
Atès que el patrimoni Arquitectònic de l’Hospitalet forma part del llegat històric i cultural 
de la nostra ciutat, un llegat que volem i hem de transmetre a les futures  generacions. 
 
Atès que és una necessitat rehabilitar, mantenir, restaurar i donar ús al patrimoni 
arquitectònic de la ciutat. 
 
Atès el carrer Xipreret és el carrer més antic de la nostra ciutat on  està representada 
la història arquitectònica de L’Hospitalet. 
 
Atès que el carrer Xipreret  i el seu entorn és un dels referents patrimonials més 
importants de L’Hospitalet que conserva  la fesomia de carrer antic amb diversos 
edificis catalogats com a patrimoni històric. 
 
Atès que en el carrer Xipreret es troben 27 elements protegits pel  Pla Especial de 
Protecció de Patrimoni Arquitectònic (PEPPA). 
 
Atès que aquest patrimoni es compon no sols d’elements immobles sinó també d’un 
conjunt històric del qual forma part. 
 
Atès que l’Ajuntament de L’Hospitalet hauria de vetllar per conservar i mantenir el nucli 
antic amb el seu patrimoni arquitectònic per també amb tot el seu conjunt i entorn 
peculiar i únic. 
Atès que  el carrer Xipreret i el seu entorn s’ha 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 Casc Antic.  
 
Atès que l’Ajuntament de L’Hospitalet compta amb un treball exhaustiu desenvolupat 
durant el 2007, a càrrec de l’arquitecta Gloria Bassegoda i dels serveis municipals de 
l’Agència de Desenvolupament Urbà (ADU), on van intervenir els veïns i veïnes del 
carrer Xipreret, així com de manera especial el centre d’Estudis de L’Hospitalet. 
 
Atès que l’Ajuntament de L’Hospitalet té previst impulsar la revisió del PEPPA. 
 
Atès que l’Ajuntament de L’Hospitalet  té previst, en el marc del procés de revisió del 
PEPPA, la constitució d’una Comissió Específica de Seguiment, amb participació 
ciutadana i vinculada al Consell de Ciutat. 
 
Atès que es considera necessari implementar, per part de l’Ajuntament, els 
compromisos adquirits amb  els veïns/es per tal de desenvolupar els treballs 
necessaris per a preservar  el casc antic. 
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El grup polític d’ERC proposa a l’Ajuntament de L’Hospitalet l’adopció dels següents 
acords: 

 

1. Impulsar la revisió del PEPPA, com a instrument de planejament de rang 

normatiu superior, on  es modifiqui el PERI amb l’objectiu de preservar i 

protegir el conjunt del carrer Xipreret i el seu entorn 

 

2. Constituir una Comissió específica de seguiment, en el marc de la protecció del 

carrer Xipreret i el seu entorn, amb la participació dels veïns i veïnes, les 

entitats que vetllen per la preservació i manteniment del Patrimoni històric de 

L’Hospitalet, així d’altres entitats que es considerin adients per tal de fer un 

seguiment dels compromisos i accions envers aquest tema. 

 
3. Donar trasllat d’aquest acord als veïns i veïnes del Carrer Xipreret, al Centre 

d’Estudis de L’Hospitalet i a la Federació d’Associacions de veïns/es de 

L’Hospitalet. 

 
 
 
 
 
 


