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MOCIÓ PROPOSANT UN PROCÉS PARTICIPATIU I TRANSPARENT PERQUÈ ELS
VEÏNS I VEÏNES DE SANTA EULÀLIA PUGUIN DECIDIR LES CARACTERISTIQUES
DEL NOU POLIESPORTIU QUE NECESSITA EL BARRI I LA SEVA UBICACIÓ
DEFINITIVA MITJANÇANT UNA CONSULTA CIUTADANA

El projecte sobre un nou poliesportiu al barri de Santa Eulàlia arrenca l'any 1994, amb
l’aprovació inicial del projecte del Poliesportiu del Gasòmetre.
Atès que l’Ajuntament en els anys successius no concretar ni inicia la construcció d’aquest
poliesportiu.
L’any 2005 l’equip de govern reafirma el seu compromís amb la Federació d’Associació de
Veïns de l’Hospitalet i l’associació de veïns i veïnes de 5 carrers de Santa Eulàlia a iniciar
els tràmits urbanístics i la seva construcció entre el període 2007-2011.
Atès que l’equip de govern incompleix de nou aquesta promesa amb els veïns i les veïnes
de Santa Eulàlia.
Atès que unilateralment i sense consens amb l’Associació de veïns i veïnes el govern
municipal planteja una proposta que es basa en remodelar l’actual poliesportiu de Santa
Eulàlia per convertir-lo en una zona exclusiva d’aigües i traslladar les pistes i les sales per
fer activitats a Gasòmetre, amb la construcció d’un poliesportiu de petites dimensions i que
no cobreix les demandes pactades amb els veïns i veïnes.
Atès que la Junta de Govern del 20 de març del 2018 aprova inicialment el projecte executiu
del poliesportiu municipal del Gasòmetre al barri de Santa Eulàlia, que no recull els aspectes
pactats amb els veïns/es com la zona d’aigües entre d’altres.
Atès que l’Associació de veïns i veïnes de Santa Eulàlia, amb altres entitats inicien una
campanya ciutadana “Mulla’t per Santa Eulàlia” que té com a objectiu que els veïns i veïnes
de Santa Eulàlia tinguin un poliesportiu complet.
Atès que davant la reivindicació veïnal l’equip de govern decideix aturar el projecte.
Atès que fins al novembre del 2018 segons el govern municipal, no existia cap possibilitat
d’un nou espai i que l’únic lloc possible per construir el poliesportiu era el Gasòmetre.
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Atès que el desembre del 2018 l’Ajuntament proposa construir el poliesportiu de Santa
Eulàlia en el Parc de l’Alhambra.
Atès que diferents grups municipals, entitats i associacions van demanar informació i
documentació tècnica d’aquesta nova ubicació. Documentació que no va ser entregada.
Atès que la construcció del poliesportiu al Parc l'Alhambra comportaria una modificació de
l'actual configuració del parc, amb una pèrdua de zona verda, que segons l'anunci fet, es
veuria compensada per l'espai de Gasòmetre on estava previst inicialment la construcció del
poliesportiu.
Atès que cal que l'Ajuntament actuï de manera responsable i transparent, amb un procés
que s'ha anat arrossegant des de fa 15 anys, sense haver assolit encara cap concreció ni
solució per a les necessitats del barri, amb reiterats i incompliments, canvis en el projecte o
anuncis sense comptar amb acords o consens amb les entitats i veïns del barri.
Donat que aquests canvis de criteri i d'ubicació provoquen confusió i malestar entre veïns i
veïnes que poden acabar veient-se afectats, i que no sempre s'ha comunicat o proporcionat
tota la informació, dels canvis o dels projectes presentats.
Atès que ara mateix no existeix cap proposta en ferm, i que els diferents projectes sobre la
taula tenen un impacte substancial en el barri, en els seus equipaments actuals i futurs, i en
l'espai verd disponible.
Atès que cal que l’equip de govern actuï de manera transparent, facilitant tota la informació,
informes tècnics.... que aclareixi quines són les ubicacions i que estudiï noves ubicacions
que puguin proposar entitats i associacions.
Atès que cal un procés participatiu per definir un poliesportiu complet per Santa Eulàlia i la
seva ubicació.
El ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet, a proposta del grup Municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya, acorda:
Primer.- Instar al govern municipal a què defineixi amb l’Associació de Veïns i Veïnes de
Santa Eulàlia un procés participatiu i transparent, amb tota la informació i informes
necessaris, perquè els veïns i veïnes puguin decidir les característiques del nou poliesportiu
que necessita el barri i la seva ubicació definitiva mitjançant una consulta ciutadana.
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Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Associació de veïns de Santa Eulàlia, al Consell de
Districte de Santa Eulàlia-Granvia Sud, a les entitats i associacions del Districte, al Consell
de Ciutat i la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de l’Hospitalet.
Això no obstant, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient.
L’Hospitalet,
El Portaveu del Grup Polític d'Esquerra Republicana de Catalunya

Antoni Garcia i Acero

