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Comunicat de premsa 

 

Per la retirada total del PDU Granvia-Llobregat 

 

(L’Hospitalet de Llobregat, 5/07/2016)  

 

En relació a la reunió sobre el PDU Granvia-Llobregat, convocada per demà 

dimecres 6 de juliol per la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme 

amb el partits amb representació al ple municipal de l’Hospitalet de Llobregat, el 

Grup Municipal de la CUP – Poble Actiu, volem traslladar a l’opinió pública una sèrie 

de consideracions: 

 

 Denunciar que la reunió convocada per la Direcció General d’Ordenació del 

Territori i Urbanisme és purament informativa, així com denunciar l’opacitat 

durant tot el procés de redacció i addició de modificacions al PDU Granvia-

Llobregat, per part del Govern de l’Ajuntament de l’Hospitalet i del 

Departament de Territori de la Generalitat.  

 

 El Govern de la Generalitat dóna per fet que el PDU Granvia-Llobregat s’ha 

de tirar endavant, sense escoltar les crítiques al projecte, presentades per 

diverses organitzacions i entitats ecologistes, veïnals i socials del territori. 

No està previst que assisteixin a l’esmentada reunió entitats veïnals o 

ecologistes; tampoc que els grups municipals puguem participar activament 

ni incidir en la definició final del projecte.  

 

 El grup municipal de la CUP-Poble Actiu assistirà a aquesta reunió, amb 

l’objectiu d’obrir la porta d’aquesta trobada a aquests col·lectius que 

defensen el territori, com ara l’assemblea “No més Blocs – Salvem 

l’Hospitalet”. Així mateix, volem expressar el nostre suport a les 

mobilitzacions que es convoquin davant la porta de la Direcció General 

d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en protesta contra el PDU i demanant 

la seva retirada immediata. 
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Des de la CUP-Poble Actiu l’Hospitalet recordem i denunciem que el PDU Granvia-

Llobregat va ser dissenyat a la mida d’interessos privats que aconseguiran, 

mitjançant la permuta de terrenys, accedir a sòl públic pendent de requalificació. 

Uns terrenys on es preveu la construcció de 26 gratacels a l’entorn de l’ICO i la 

Rambla Marina, al barri de Bellvitge. Un negoci rodó per als titulars de les empreses 

i fons d’inversió que fa més de 10 anys que van adquirir sòl rural a la zona de Cal 

Trabal i que ara permutaran per terrenys urbanitzables de caràcter comercial. El 

PDU Granvia-Llobregat, en aquest sentit, perpetua d’aquesta manera el model de 

creixement urbanístic especulatiu, gens estètic ni respectuós amb el territori. 

 

 

Per tot això, el grup municipal de la CUP-Poble Actiu de l’Hospitalet de Llobregat 

optem per la retirada total del PDU Granvia-Llobregat perquè suposa una agressió 

claríssima al territori. El PDU afecta a la darrera zona agrícola de l’Hospitalet, Cal 

Trabal, i significa la continuïtat amb unes polítiques de planejament urbanístic que 

consoliden un model econòmic basat en el creixement il·limitat i un consum de 

recursos irracional. Aquest model és clarament insostenible, des del punt de vista 

social i mediambiental.  
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