
 

 

 

Excma. Sra. Nuria Marin, 

L’Associació Els Verds Esquerra Ecologista ens adrecem a vostè a través 
d’aquesta carta oberta preocupats per el futur de Cal Trabal . 

Com a ciutadans  volem expressar-li  que reclamem la conservació de tota la 
zona agrícola i verda situada als àmbits de Feixa Llarga-Cal Trabal i la 
Marina de L’Hospitalet  i rebutgem el projecte urbanístic de construir edificis 
d’oficines, hotels i qualssevol altres edificis d’us privat a aquest terrenys 
actualment reservats com a zona verda. 

Hem de recordar-li que al diari informatiu de L’Hospitalet núm. 42 amb data 
de 17 de març de 1997 el seu predecessor va manifestar que la Marina seria 
l’oasi agrícola de L’Hospitalet , amb la rehabilitació de la  masies  i la creació 
d’un centre d’Educació Ambiental. 

Aquest compromís també va ser assumit per el conjunt de la ciutadania i les 
seves entitats en el disseny i aprovació de l’Agenda 21 local. 

Nosaltres, la varem creure a vostè i a l’anterior alcalde Celestino Corbacho. I 
en virtut d’això, d’aquest compromís polític avui li demanem explicacions. I 
ho fem perquè el seu compromís de preservar la zona agrícola i verda de 
L’Hospitalet  ha quedat en paper mullat. 

Com vostè sap L’Hospitalet  es una de les zones amb més densitat d’Europa i 
 la zona de Can Trabal  es l’última zona verda verge de la ciutat que té un 
gran valor ambiental, cultural i històric. 

Un gran valor ambiental perquè en aquesta zona hi ha més del 80% de la 
fauna i flora catalogada per l’Ajuntament i es un espai que forma part del 
marc fluvial del Delta del Llobregat on Can Trabal juga un paper important 
en les rutes migratòries d’aus. 

També vostè sap que Cal Trabal es l’últim reducte agrícola del nostre passat  
històric i que una ciutat que perd el seus orígens per la seva identitat. A més 
vostè també sap que a Cal Trabal es troba la Masia de Can Masover Nou que 
és patrimoni històric de la ciutat . Una masia de Can Masover Nou que ens 
aquest moments es troba en una situació de degradació constant per manca 



de voluntat del seu consistori d’exercir les seves competències per 
rehabilitar la masia barroca. 

Des de l’Associació Els Verds-Esquerra Ecologista li volem manifestar la 
manca de transparència del seu consistori en el trasllat d’informació als 
ciutadans.  Vostè amaga els acords que ha arribat amb les principals 
constructores que volen destruir aquest espai 

A més el seu Ajuntament manifesta que no ha presentat cap projecte. Vostè 
sap que això no es així ja que van presentar  un projecte ( ara anomenat per 
vostès preprojecte) que el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat  va informar desfavorablement. Aquest informe del Departament 
va referendar el posicionament de la Plataforma Salvem Cal Trabal. 

Com a ciutadans no volem que el nostre Ajuntament cedeixi ni un pam més 
de zones qualificades com a verda per requalificar aquest terrenys per 
desenvolupar un projecte que es pot desenvolupar en altres zones de la 
ciutat creades per aquest usos.  

Senyora alcaldessa no volem més ciment, ni requalifacions especulatives. 
Volem que Cal Trabal sigui un pulmó verd, agrícola on la ciutadania pugui 
gaudir del seu valor ambiental i històric. 

Per aquesta raó, senyora Alcaldessa, li demanen que es posi als costat dels 
interessos dels ciutadans i del medi ambient i no dels interessos d’aquells 
potents immobiliaris que volen continuar especulant a la nostra ciutat. 

 

Atentament, 

 

ASSOCIACIÓ ELS VERDS ESQUERRA ECOLOGISTA 

 

 

L’ Hospitalet, 21 de novembre de 2009 

 

 


