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MOCIÓ PROPOSANT REPARAR I RESTAURAR EL MONUMENT A LLUÍS COMPANYS I
MILLORAR EL MANTENIMENT DEL MOBILIARI URBÀ DE LA SEVA PLAÇA.
Atès que la plaça Lluís Companys és una de les places més emblemàtiques del barri centre i
l’Hospitalet.
Atès que en aquesta plaça es troba el monument en memòria del que va ser President de la
Generalitat de Catalunya.
Atès que el monument a Lluís Companys és una de les obres més reconegudes en l’àmbit
internacional de l’artista Hospitalenc Albert Castañé.
Atès que el monument a Lluís Companys es compon de 57 columnes de ferro, una per cada
any des del seu naixement fins a la seva mort, coronades per botelles de bonze que
simbolitzen els recipients de les columnes antigues que es col·locaven antigament a les
tombes. Un camí de llambordes i també una esfera de ferro amb un forat per mirar-hi dins,
cobert per una finestra circular de ferro i vidre. A dins de l’Esfera, sobre una placa metàl·lica,
hi ha un gravat de la imatge de Lluís Companys.
Atès que aquest monument ha patit diversos actes incívics, es troba deteriorat i algunes de
les columnes de ferro es troben en mal estat fins al punt que algunes ja han caigut. (annex
amb fotos)
Atès que a la Plaça Lluís Companys també hi ha un parc infantil on hi ha bancs que estan
trencats o malmesos (annex amb fotos).
Atès que l’Associació de Veïns del Centre ara fa sis mesos va registrar una moció
denunciant les mancances i el deteriorament en què es troben algunes zones de la Plaça
Lluís Companys.
Atès que al gener de 2018 es va aprovar al ple municipal una moció on s’acordava obrir un
procés participatiu durant l’any 2018 per tal que els hospitalencs poguessin fer propostes de
millora per a la remodelació i reordenació de la Rambla Just Oliveras, en coordinació i
d’acord amb el procés que ja estava iniciat per la reordenació de la Plaça Lluis Companys i
que es mostrés el compromís de l’equip de govern de dotar econòmicament aquest projecte
el més aviat possible.
El ple, a proposta dels grups municipals de ERC, CiU-PDeCAT i CUP-PA adopta els
següents acords:
Primer.- Instar a l’Ajuntament de l’Hospitalet a reparar i restaurar els elements deteriorats i
els desperfectes del monument a Lluís Companys.
Segon.- Instar a l’Ajuntament a substituir i renovar el mobiliari urbà deteriorat del parc infantil
i tot l’àmbit de la Plaça Lluís Companys.
Tercer.- Instar a l’Ajuntament a instal·lar panells informatius amb la biografia del President
Companys i una descripció del monument en la mateixa Plaça Lluís Companys.
Quart.- Donar compliment als acords de la moció per obrir un procés participatiu per
remodelar la rambla de Just Oliveras aprovada al ple municipal del 23 de gener del 2018.
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Quart.- Traslladar els presents acords al Consell del Districte I, a l’A.V. del Centre i al
Memorial Democràtic.

