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Patrimoni. La plataforma ciutadana, satisfeta de la reunió amb el consistori per abordar el futur de l’equipament

Can Trinxet Viu trasllada les
seves propostes a l’Ajuntament

L’entorn de Can Trinxet durant l’acte reivindicatiu organitzat el passat 8 de març, amb motiu del Dia de la Dona

UN HORT URBÀ, UNA BIBLIOTECA SOBRE LLUITA OBRERA I SALES POLIVALENTS, ENTRE LES IDEES
Des del juny del 2018, després que s’ensorrés un
dels porxos del complex de Can Trinxet, el recinte
d’aquesta fàbrica modernista roman tancat per motius de seguretat. Veïns i entitats no han desistit en
la tasca d’exigir a l’Ajuntament mesures urgents per
evitar que aquest complex patrimonial es degradi
més. Ara, un cop mantinguda la primera reunió amb
l’Ajuntament, la plataforma Can Trixet Viu està satisfeta de comprovar que “el consistori està compromès
amb la consolidació de l’equipament i obert a estu-

diar les propostes veïnals”, segons Ignasi Escudero.
Tot i això, deixen clar que seguiran ferms amb les seves reivindicacions.
Algunes de les propostes que Can Trinxet Viu
ha traslladat al consistori són habilitar un hort urbà,
crear espais de trobada i polivalents, servei de bar i
una biblioteca especialitzada en la lluita obrera. Pel
que fa al model de gestió, reivindiquen una fórmula
similar a l’emprada en els equipaments barcelonins
Can Batlló o l’Ateneu Flor de Maig.

les diferents entitats i col·lectius del
barri“. Dit això, Quirós emfatitza que
“la responsabilitat de l’Ajuntament
és la seguretat i, alhora, mantenir
i conservar el patrimoni, i per això
està planificada una primera fase
d’intervenció”. En aquest sentit, és
previst que l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, amb una inversió de
500.000 euros, continuï els treballs
de consolidació d’elements arquitectònics i cobertes per assegurar
l’estructura de les dues naus centrals del complex i del pati interior
que les uneix. La intenció és que a
final del 2020 aquesta part de Can
Trinxet pugui obrir portes de nou per
acollir activitats culturals i socials.
“Seguidament –afirma Quirós–,
caldrà pensar en els usos i la forma
de gestió que podrà adquirir l’equipament”. Segons el regidor, mentre
es fan les obres de rehabilitació es
podrien definir els diferents projectes que hi ha sobre la taula per a
les naus que conformen l’espai. En
aquest sentit, Quirós ha afegit que
“un dels espais s’hauria de dedicar
a la recuperació de la memòria
històrica, sobretot al paper de les
dones en la defensa dels seus drets
laborals”, apel·lant així al passat
industrial d’aquest recinte on a principi del segle XX treballaven més de
mil dones.
La plataforma Can Trinxet Viu la
integren una trentena d’entitats i col·
lectius que des del 2018 reivinquen
la rehabilitació i obertura al barri de
la fàbrica modernista. y

PRODUCCIONES MIC

Mentre s’ultimen les obres de la
tanca perimetral que tancarà el recinte de Can Trinxet per impedir
intrusions i garantir la seguretat, els
veïns agrupats en la plataforma Can
Trinxet Viu han traslladat a l’equip de
govern les seves propostes per recuperar aquest complex fabril patrimonial i convertir-lo en un centre social i cultural de gestió comunitària.
Segons Ignasi Escudero, membre de la plataforma, a la primera
reunió amb l’Ajuntament per abordar el futur de Can Trinxet –que va
tenir lloc a principi de març–, es va
percebre la predisposició municipal
per considerar les reivindicacions
veïnals. “Hem presentat la nostra
proposta per tal que Can Trinxet esdevingui un espai ciutadà autogestionat” i ha mostrat satisfacció davant
el compromís de l’Ajuntament “per
reconstruir la caseta del guàrdia
que es va perdre fa 10 anys”, ha dit
als Mitjans de Comunicació de L’H.
De la seva banda, el regidor del
Districte III, David Quirós, ha assegurat que “també volem que Can
Trinxet sigui un espai viu per a la
ciutat i per això hem de parlar amb

ARXIU

La plataforma Can
Trinxet Viu i
l’Ajuntament obren
el diàleg sobre la
recuperació de l’antiga
fàbrica de Sta. Eulàlia

Iniciadas las obras de reforma del
Mercat municipal de Santa Eulàlia
A mediados de marzo dio comienzo la reforma del Mercat de Santa
Eulàlia. Los trabajos, con un presupuesto de cerca de 720.000 euros
y un plazo de ejecución de unos seis meses, afectan al edificio central
y las paradas exteriores. La primera fase comporta la mejora de la red
de suministro eléctrico y la substitución del alumbrado con iluminación
led, tanto de las zonas comunes como en las paradas exteriores. En una
segunda fase se realizará la reparación de patios, terrados y cubiertas,
así como la mejora de la red de recogida pluvial. Para finalizar, se renovará el pavimento, se colocarán toldos de protección solar, se instalarán
cierres en los accesos y sistemas para reducir la presencia de palomas.
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L’AGENDA

Gent del barri
Àlex Mitjans, president de l’Associació Amics del
Ferrocarril L’Hospitalet. L’entitat és el referent del

modelisme ferroviari a la ciutat i promou activitats
per acostar la màgia dels trens a tots els públics

“Volem ser un punt de
trobada dels amants del tren”
- Des de quan esteu vinculat a
l’associació?
- En soc membre fundador. Vaig
ser-ne vicepresident en una etapa
anterior i fa un any que en soc president.
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- Què tenen els trens que atrauen tant?
- Són màgics. Són una malaltia que
la pots agafar de moltes formes:
pels trens grans, els trens petits, els
llibres sobre trens... T’hi pots acostar de moltes maneres.

- En quines activitats participeu
a L’Hospitalet?
- Organitzem un aplec de màquines de vapor a la plaça de Mossèn

Hora del conte
Escampar la boira és la història de la Nel·la que fa una escapada al camp. Per a infants
de més de 4 anys.
26 de març, 18h. Entrada lliure
Biblioteca Plaça Europa
Carrer d’Amadeu Torner, 57
www.bibliotequeslh.cat

la Funifira de Gelida, i també alguna
a l’estranger. També participem en
activitats com la Festa de l’Esplai, al
Prat de Llobregat, o la Fira Modernista de Barcelona, entre d’altres.

JAUME FERRÁNDEZ

- Com s’organitza l’entitat?
- Som uns vuitanta socis i fem modelisme de taulell, el que en diem de
mòduls, i també tripulat. Volem ser
un punt de trobada per als amants
del tren en miniatura.
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Homar, que enguany arriba a la 24a
edició. També muntem un itinerari a
la rambla de Just Oliveras durant la
Setmana de la Mobilitat, al setembre, i participem en festes de barri.
Cada 2 de desembre, amb motiu
del dia internacional del modelisme

ferroviari, sempre organitzem alguna
activitat.
- I fora de la ciutat?
- Anem a trobades de modelisme
ferroviari, com la Lleida Expo Tren
que s’ha celebrat a mitjan març, o

- Com promoveu l’entitat?
- D’una banda, un dissabte al mes
obrim a les tardes per donar a conèixer l’associació i facilitar que tothom
pugui fer córrer un tren dels nostres
o el seu propi tren. És una iniciativa
d’un soci que ha tingut molt bona
acollida. A més, al llarg de l’any fem
dues jornades de portes obertes i
aprofitem per muntar algun mòdul
al carrer. Hem arribat a congregar
unes 200 persones.
- Com es pot contactar amb
l’associació?
- Qui vulgui ens pot trobar a l’antiga casa del cap d’estació del carrer d’Amadeu Torner, a tocar de
l’avinguda del Carrilet. Al web de
l’entitat –www.aafh.cat– s’hi poden
consultar els dissabtes que obrim a
les tardes. y

Club del nadó
Per conèixer i escoltar contes
per a nadons de 0 a 3 anys i
rebre consells sobre com explicar-los.
5 d’abril, 17.30h. Inscripció prèvia
Biblioteca Plaça Europa
Carrer d’Amadeu Torner, 57
www.bibliotequeslh.cat

Presentació
de llibre
Josep Pedrals presenta el seu
assaig novel·lat Els límits de
Quim Porta.
3 d’abril, 19h. Entrada lliure
Biblioteca Plaça Europa
Carrer d’Amadeu Torner, 57
www.bibliotequeslh.cat

