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MOCIÓ PER INICIAR UN PROCÉS PARTICIPATIU PER RENOVAR LA PLAÇA MARE DE
DÉU DE MONTSERRAT

Abans coneguda per la plaça del Bacallà, la plaça Mare de Déu de Montserrat està situada
al barri del Centre entre l’avinguda del Carrilet i el carrer Josep Maria de Sagarra.
Durant els darrers mesos, el veïnat de la zona ha hagut de conviure amb les obres de
l’edifici de pisos de lloguer per a joves de Ca n’Arús, una obra que, a la vegada, ha servit per
tancar el perímetre de la plaça.
Ara que ja s’han acabat aquestes obres, creiem que ha arribat el moment de pensar en dur
a terme una reformulació de la plaça, millorar la seva conservació i fer un nou disseny de
manera que es pugui aprofitar de manera més eficient l’espai (la zona d’aparcament també)
i, a la vegada, fer que la plaça sigui més amable i més maca.
Aquesta ha de ser una plaça dissenyada per cobrir les necessitats del veïnat i, per això, han
de ser els hospitalencs i hospitalenques els que decideixin les característiques de la nova
plaça.

El ple, a proposta del grup polític de CiU-PDeCAT, adopta els següents acords:
PRIMER.- Instar a l’Ajuntament de l’Hospitalet a obrir un procés participatiu perquè la
ciutadania de l’Hospitalet pugui decidir com vol que sigui, i quines característiques ha de
tenir, la nova plaça de Mare de Déu de Montserrat.
SEGON.- Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet a, d’acord amb els resultats i conclusions del
procés participatiu, dur a terme la reformulació i millora de la plaça Mare de Déu de
Montserrat.
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TERCER.- Donar trasllat de l’acord d’aquesta moció a les associacions i entitats del barri
Centre i Sant Josep i al Consell del Districte I.

Això no obstant, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient.
L’Hospitalet,
El Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió

Jordi Monrós i Ibáñez

