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Introducció
El Pla Director Urbanístic (PDU) Granvia-Llobregat és un projecte de ciutat que
preveu una profunda transformació d’unes 105 hectàrees situades a la vora del riu
Llobregat, que corresponen a un 8% del territori de l’Hospitalet de Llobregat.
D’aquestes 105 hectàrees, un 65% són de sòl públic i d’aquest, la majoria (un 53%)
serà zona verda.
Concretament, el PDU preveu tres sectors diferenciats en els quals es configuraran
nous espais al servei del municipi, tant pel que fa la promoció econòmica de la
nostra ciutat com pel que respecta a usos socials i de lleure per part de la ciutadania.
El Pla Urbanístic preveu també la creació d’un parc públic de més 30 hectàrees. Un
dels objectius del Pla Urbanístic (Arts 3.d i 46 de la seva Normativa urbanística) és
convertir els terrenys i l’entorn de les masies existents de Cal Trabal, Cal Masover
Nou i Ca l’Esquerrer en un gran Parc al servei de la ciutat de l’Hospitalet de
Llobregat.
Aquest futur parc assegurarà la preservació del territori, afavorir el gaudi dels
ciutadans, la protecció del patrimoni històric agrícola, el manteniment del paisatge
actual i la potenciació de la connectivitat ecològica.
Aquest entorn, per les seves característiques, esdevindrà un parc públic amb
múltiples possibilitats. En aquesta zona es poden encabir diferents usos tals com:
Lleure (passeig, pícnic, esdeveniments).
Activitats educatives (educació ambiental, recuperació de la memòria
agrícola).
Ús esportiu (circuïts saludables i altres propostes).
Ús social (activitats de ciutat i de barri).
Ús agrícola.
Ús vinculat al clúster biosanitari.
Així mateix, es contempla la recuperació de les 3 masies a la zona, que en aquest
moment són de titularitat privada i que passaran a ser públiques:
Cal Trabal.
Ca l’Esquerrer.
Cal Masover Nou.
La recuperació d’aquestes masies, actualment malmeses, suposarà la recuperació
d’un important patrimoni de la ciutat i l’ampliació de la xarxa d’equipaments
públics. Entre d’altres aspectes, el procés participatiu contribuirà a definir l’ús i
funcions d’aquestes edificacions (tipus d’equipament, funcions,..).
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Tenint en compte aquest context, l’Ajuntament de l’Hospitalet de ha decidit posar
en marxa un procés participatiu per rebre aportacions ciutadanes orientades a
definir els usos del parc públic Granvia-Llobregat i de les Masies Cal Trabal, Ca
l’Esquerrer i Cal Masover Nou.
Aquest procés servirà per elaborar una estratègia innovadora, consistent i
legitimada, que ajudi a crear una cultura de ciutat i una aportació col·lectiva a l’hora
de dissenyar un dels majors parcs urbans de Catalunya.

BLOC I. DISPOSICIONS GENERALS
Apartat 1. Objectius del procés participatiu
1. El procés participatiu té un abast de ciutat i pretén recollir propostes i prioritats
ciutadanes per tal de definir els usos del futur parc públic Granvia-Llobregat així com
de les Masies Cal Trabal, Ca l’Esquerrer i Cal Masover Nou.
2. Partint d’aquest objectiu general el procés participatiu persegueix també quatre
objectius específics:
2.1. Informar a la ciutadania sobre la transformació de la zona de GranviaLlobregat. El procés participatiu servirà per informar a la ciutadania sobre la
transformació urbana de la zona Granvia-Llobregat i de les implicacions que
tindrà per a la ciutat.
2.2. Implicar a la ciutadania en la transformació de la ciutat. S’activaran
diversos mecanismes participatius per tal de garantir la màxima implicació
ciutadana, amb una diversitat dels col·lectius i persones que participen arreu
de la ciutat.
2.3. Recollir aportacions ciutadanes per a configurar un parc urbà modern, al
servei de la ciutadania i caracteritzat per la seva diversitat d’usos. L’objectiu
és definir els futurs usos del que serà un dels parcs urbans més grans de
Catalunya.
2.4. Impulsar dinàmiques participatives associades als grans projectes i
prioritats de ciutat. Aquest procés dóna continuïtat a altres processos
participatius ja impulsats (com L’Hon dels Barris o Pressupostos Participatius)
que despleguen l’objectiu de l’equip de govern municipal d’impulsar la
governança participativa a la ciutat, establint mecanismes de cooperació
social.
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Apartat 2. Principis generals
1. El procés participatiu s’adequa als principis de transparència, publicitat, claredat,
accés a la informació, neutralitat institucional, primacia de l’interès col·lectiu,
inclusió i protecció de dades de caràcter personal.
2.El procés participatiu garanteix les fases d’informació, deliberació, valoració de
propostes, avaluació i retiment de comptes.

BLOC II. ABAST DEL PROCÉS PARTICIPATIU
Apartat 3. Persones cridades a participar
Poden participar, principalment els ciutadans i ciutadanes de L’Hospitalet de
Llobregat i totes aquelles persones amb la voluntat de fer aportacions sobre els usos
del parc públic Granvia-Llobregat i de les tres masies.
Apartat 4. Marc del procés participatiu
1. El procés participatiu assegurarà l’existència dels canals i mecanismes adequats
per tal que tota la ciutadania que acompleixi els requisits de l’apartat 3 pugui
aportar propostes per tal de generar la visió compartida sobre els futurs usos del
parc i de les masies.
2. El procés participatiu assegurarà que es té en consideració la normativa en relació
a la zona i, en particular, les directrius establertes al Pla Director Urbanístic GranviaLlobregat.
3. Les propostes i aportacions rebudes per part de la ciutadania hauran de basar-se
en els principis de respecte, igualtat i equitat i de cerca de l’interès col·lectiu.
4. Seran descartades automàticament totes aquelles propostes o aportacions que no
acompleixin els criteris dels apartats 4.2 i 4.3., i aquelles que vagin en contra dels
drets fonamentals individuals i col·lectius.
Apartat 5. Calendari del procés participatiu
1. El procés participatiu s’iniciarà amb una fase informativa que es realitzarà durant
el primer trimestre de 2018.
2. La fase participativa tindrà lloc entre els mesos d’abril i setembre de 2018. Durant
aquesta fase participativa l’Ajuntament habilitarà els canals participatius descrits al
capítol III del present document de Normes.
3. La presentació final i el retorn dels resultats del procés participatiu es realitzarà
entre els mesos d’octubre de 2018 i gener de 2019.

Servei de Participació Ciutadana
Centre Municipal Ca n’Arús
Rambla Marina, 417. 08901 L’Hospitalet de Llobregat
Tel.: 93 402 60 60 / participacio.ciutada@l-h.cat

5

BLOC III. CONTINGUTS I CANALS DEL PROCÉS PARTICIPATIU
Apartat 6. Informació inicial sobre el procés participatiu
1. En aquesta primera fase del procés, l’Ajuntament presentarà a la ciutadania la
informació de base, els objectius, els canals i el calendari del procés participatiu per
tal de garantir el dret d’accés a la informació i de participació de totes aquelles
persones cridades a participar en el procés participatiu.
2. L’Ajuntament també aportarà la informació de context necessària per tal de
garantir una participació informada.
3. La informació, per tal d’afavorir el màxim accés al procés, es vehicularà com a
mínim a través dels següents canals:
3.1. La realització d’una sessió de presentació del procés participatiu al
Consell de ciutat i als Consells de Districte. Aquestes sessions tindran lloc
durant la fase d’informació inicial del procés participatiu.
3.2. La publicació de tota la informació del procés participatiu a través del
web municipal: www.lhon-participa.cat

Apartat 7. Contingut del procés participatiu
1. L’Ajuntament garantirà que el disseny del procés participatiu permeti que la
ciutadania cridada a participar pugui expressar la seva opinió en relació al futur i els
usos del Parc Granvia-Llobregat, així com de les Masies Cal Trabal, Cal l’Esquerrer i
Cal Masover Nou.
2. Cada ciutadà i ciutadana podrà presentar tantes aportacions com consideri
adient.
3. Cada proposta, independentment del suport pel qual hagi estat presentada, anirà
acompanyada de la següent informació: nom i cognoms de la persona que la
presenta, contacte (adreça electrònica o telèfon), títol de la proposta, breu
descripció, localització, motius pels quals es considera una proposta rellevant.
4. El procés participatiu garantirà que es recullin propostes en relació a cinc àmbits
temàtics clau per a la definició del futur Parc:
4.1. L’ús com a parc urbà.
4.2. L’ús com a zona agrària.
4.3. L’ús com a espai natural.
4.4. L’ús ciutadà al qual es destinaran les tres masies.
4.5. L’ús de la xarxa de camins del futur parc.
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Apartat 8. Canals presencials de participació
1. L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat realitzarà sessions participatives
presencials als Districtes de la ciutat per tal de vehicular les aportacions
ciutadanes de caire qualitatiu.
2. Les sessions seran conduïdes per personal habilitat per l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat i tindran una doble vessant: informativa,
d’explicació del projecte de recuperació de la zona per a usos públics, i
participativa, de recollida de propostes per part de les persones assistents. La
fase participativa comptarà amb un quadern participatiu que haurà de
garantir que es puguin recollir i processar de manera homogènia les
aportacions de totes les persones participants.
3. Les sessions participatives tindran lloc entre els mesos d’abril i setembre de
2018 i serà necessària la inscripció prèvia a través dels mecanismes que
habiliti l’Ajuntament.
4. L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat també distribuirà a equipaments
públics les butlletes en paper del procés participatiu, les quals estaran
disponibles entre els mesos d’abril i setembre de 2018. Aquestes butlletes es
trobaran a les seus dels Consells de les regidories de Districte i d’altres espais
que seran comunicats pel propi Ajuntament.
5. L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat habilitarà informador/es de carrer
per tal que es faciliti el coneixement del procés participatiu al conjunt de la
ciutadania i, si s’escau, donar suport a l’hora de respondre la butlleta del
procés participatiu.
6. A més, l’Ajuntament realitzarà aquelles campanyes específiques que es
considerin necessàries per tal de completar les aportacions rebudes.
Aquestes campanyes contemplaran, com a mínim, centres educatius del
municipi, la implicació de col·lectius clau i l’obtenció d’aportacions
ciutadanes a títol individual
Apartat 9. Canals en línea de participació
1.L’Ajuntament habilitarà un mòdul específic relatiu al procés participatiu al web de
participació www.lhon-participa.cat
2. Per a registrar-se s’haurà d’accedir al web municipal i omplir les següents dades
de registre:


Nom d'usuari.



Correu electrònic.



DNI.
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L’Ajuntament garantirà la protecció de les dades personals dels usuaris de l’aplicació
web i la no cessió per a usos comercials. El període de recepció d’aportacions
mitjançant l’aplicació web serà de d’abril a setembre de 2018.

BLOC IV: RETORN DEL PROCÉS PARTICIPATIU
Apartat 10. Retorn del procés participatiu.
1. L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat garantirà el retorn a la ciutadania dels
resultats del procés participatiu com a mecanisme de transparència i retiment de
comptes.
2. El retorn haurà d’incloure la memòria del procés participatiu amb una síntesi de
les aportacions agregades realitzades per la ciutadania tant a través dels canals
presencials, com dels canals en línea.
3. El retorn es realitzarà mitjançant el web municipal, la presentació de resultats en
el marc del Consell de Ciutat i la realització d’una acció comunicativa a cada
Districte.
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