
TEXT ÍNTEGRE 

Sol·licitud BCIN Cal Trabal-Riu Llobregat 

Grup de Patrimoni L’Hospitalet de Llobregat 

 

Contingut de l’entrada presentada a la Direcció General de Patrimoni Cultural de la 

Generalitat de Catalunya per sol·licitar que la Zona agrícola i Natural de Cal Trabal- Riu 

Llobregat, que ja inclou diferents elements BCIL, sigui considerada BCIN (Bé Cultural 

d’Interès Nacional) en la categoria de Lloc Històric. 

 

Assumpte: 

Declaració com a Bé Cultural d’Interès Nacional del Lloc històric conegut com Zona agrícola i 

natural de Cal Trabal-Riu Llobregat (L’Hospitalet de Llobregat). 

 

Exposo: 

La Zona agrícola i natural de Cal Trabal-Riu Llobregat de l’Hospitalet de Llobregat té un valor 

estratègic per la seva situació i conté un conjunt de valors d’especial singularitat i rellevància 

en el context comarcal que requereixen el reconeixement oficial i la protecció adient. Entre 

aquests valors destaquen l’històric (l’última zona agrícola de l’indret que va ser l’avantguarda 

de la Revolució agrícola a Catalunya), el natural (conté una gran biodiversitat, especialment 

ornitològica), l’arquitectònic (conté 5 edificis dels segles XVI-XIX), el paisatgístic, l’educatiu i 

l’etnològic. (Veure el text que hi ha a continuació). 

 

Demano: 

Que la Zona agrícola i natural de Cal Trabal-Riu Llobregat sigui declarada Bé Cultural d’Interès 

Nacional en la categoria de Lloc Històric, per tal que tingui la protecció necessària i es pugui 

conservar de forma adient i a l’abast de la ciutadania. 

 

  



INFORMACIÓ ADDICIONAL.  

INTRODUCCIÓ 

El Grup de Patrimoni de L’Hospitalet de Llobregat és una plataforma que aglutina un nombrós  

conjunt d’entitats, col·lectius, associacions patrimonialistes i ciutadans i ciutadanes de la 

ciutat. L’objectiu de la plataforma és posar en valor, divulgar, preservar i protegir el patrimoni 

de L’Hospitalet de Llobregat. 

Ja fa anys que des del Grup de Patrimoni valorem que la situació jurídica i material en que es 

troba la Zona agrícola i natural de Cal Trabal – Riu Llobregat i els seus encontorns no fa justícia 

a la seva importància estratègica dins del Barcelonès. És per això que hem acordat sol·licitar a 

la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya que iniciï el procés 

necessari per tal de declarar-la Patrimoni Cultural d’Interès Nacional i pugui assegurar-se així 

una protecció adient per a la darrera zona de tota la comarca que conté espais agrícoles i 

naturals alhora. 

La importància d’aquesta àrea es justifica tant pels elements que conté com pel paper que juga 

dins el mosaic espacial de la Regió Metropolitana, especialment per la seva localització, tan 

propera al continu urbà. El seu valor també té relació amb les possibilitats que ofereix per 

entendre el procés a través del que s’han anat configurant les comarques metropolitanes al 

llarg dels segles, durant la seva gradual transició entre els sectors primari, secundari i terciari.   

La Zona agrícola i natural de Cal Trabal-Riu Llobregat té un conjunt de valors que requereixen 

el reconeixement oficial i la protecció adient. Entre aquests valors destaquem: 

- Històric: es tracta de l’última zona agrícola de l’Hospitalet, que en el seu moment va ser 

l’avantguarda de la revolució agrària del país, a partir de la construcció del Canal de la Infanta 

(1819), les sèquies del qual s’hi conserven en funcionament, la introducció de nous conreus i 

l’exportació a Europa (1918). 

- Natural: es de les poques zones agrícoles del Barcelonès, que permet la recàrrega del 

l’aqüífer del Llobregat, conté una de les més importants biodiversitats de la comarca amb una 

Important Bird Area (IBA), per la qual cosa juga un paper important en la sostenibilitat del país. 

- Arquitectònic: la zona inclou tres masies del segle XVI (Cal Trabal, Ca l’Esquerrer i Cal Masover 

Nou) i un casalot (la Torre Gran) que, malgrat ser reconegudes com BCIL, tenen un grau de 

conservació i de manteniment dels elements patrimonials deficient o desconegut. També hi és 

la masia de Cal Capellà, que no té cap protecció. 

- Paisatgístic: la zona és al límit del gairebé totalment urbanitzat terme municipal de 

l’Hospitalet, amb restes del que era el paisatge tradicional del Delta, a tocar de dos centres 

hospitalaris als que proporciona un entorn favorable a la seva tasca terapèutica. 

- Educatiu: l’espai ofereix una zona agrícola i natural de proximitat a les escoles i entitats per 

poder conèixer de primera mà les activitats primàries i el medi natural fluvial, de fàcil 

accessibilitat i ben comunicada amb l’àrea metropolitana de Barcelona amb vàries línies de 

transports públics (metro i autobusos) i carrils bici. 

- Etnològic: aquesta zona és la zona més representativa de la tradició agrària de la ciutat, 

documentada des de l’Edat Mitjana. N’és un exemple de la vida rural del país fins fa unes 

dècades i és la materialització del vincle històric de la ciutat amb el riu Llobregat, element 

central de la nostra identitat, com es mostra en el seu nom. 



A continuació us aportem informació per ajudar a valorar la importància d’aquesta zona i 

posar en context tots els elements que hi conté. Abordem la proposta atenent a aspectes 

històrics, infraestructures, arquitectura, biodiversitat, educació ambiental, paisatge i 

d’accessibilitat, però de ben segur que una valoració tècnica realitzada per experts sabrà 

copsar tot aquest valor en forma de conjunt integrat. 

La nostra proposta es concreta en l’àrea delimitada al mapa. Dins d’aquest perímetre trobem 

alguns espais antropitzats. Tret de la Bassa de laminació, que ja juga un important i reconegut 

paper en el biòtop, la resta d’aquests espais poden recuperar el seu caràcter natural gràcies a 

aquest reconeixement. 

El perímetre de l’àrea proposada com a BCIN és: 

Riu Llobregat – B-20 – Carretera del Mig – Carrer Arquímedes – Travessia Industrial – Carrer de 

la Feixa Llarga – Límit sud de la Bassa de Laminació. 

 

 

 

 

 

 

 



ASPECTES HISTÒRICS 

La zona agrícola de Cal Trabal és l’únic reducte significatiu de la passada vida agrícola a la 

comarca. Des de la primera meitat del segle XIX,  la Marina de l’Hospitalet ha estat l’escenari 

principal de la Revolució Agrícola a Catalunya, i en les primeres dècades del segle XX el lloc on 

es van fer les pioneres exportacions d’hortalisses a Europa. L’any 1857, en Víctor Balaguer 

descrivia el paisatge de la Marina de l’Hospitalet com “riquísima estension de campos, patria 

del arado y de la azada”. 

L'any 1897 es publicava a Madrid l’obra de Sinesio Delgado España al terminar el siglo XIX: 

apuntes de viaje. Va dedicar a l'Hospitalet molta atenció, amb diverses fotografies i uns 

paràgrafs que començaven: "Es Hospitalet de escasa importancia como población, pero mucha 

desde el punto de vista agrícola. Comprende su término la mayor parte de la llanura del bajo 

Llobregat, terreno feracísimo que abastece de legumbres y hortalizas á Barcelona. La campiña, 

como la palma de la mano, se riega abundantemente por una red de canalillos y acequias, y se 

labra con la tenacidad propia del buen catalán, que de las piedras saca pan.” 

El diari Arriba publicava el gener del 1959 que l’Hospitalet era la primera ciutat agrícola del 

país i la tercera en indústria. L’any 1960, ¾ parts del terme municipal es dedicava a 

l’agricultura. El passat agrari de l’Hospitalet, del Delta del Llobregat, dels camps del Barcelonès 

són una història que va començar fa segles i va acabar només 50 anys ençà. Creiem que 

aquesta pàgina de la nostra història mereix la conservació d’un espai agrícola en explotació, 

més encara quan és l’únic espai d’aquest característiques que es conserva a tota la comarca 

del Barcelonès.  

És necessari assegurar una petjada física d’aquesta activitat que ens permeti disposar d’un 

enclavament comarcal des d’on valorar la transformació que ha dut a terme el Barcelonès, 

passant de tenir un importantíssim sector primari a un posterior sector secundari també 

notable per, finalment, estar actualment abocats a un complex i canviant sector terciari. 

Sabem que de terrenys agrícoles el país en té molts, però cap ni un en una localització tan 

geogràficament estratègica com aquest. 

No es pot entendre la transformació de la comarca sense tenir en compte el seu passat 

agrícola, i no es pot entendre el seu passat agrícola sense anar-ho a llegir a les riberenques 

terres de conreu del Llobregat. 

Podeu trobar més informació en el llibre dirigit per Joan Camós i Carles Santacana, Història de 

l’Hospitalet: una síntesi del passat com a eina de futur: 

https://www.celh.cat/sites/default/files/2020-03/0-SUMARI.pdf  

i en el següent article de Manuel Domínguez, president del Centre d’Estudis de l’Hospitalet: 

http://localmundial.blogspot.com/2015/01/el-passat-agrari-de-lhospitalet.html  

 

CANAL DE LA INFANTA 

El Canal de la Infanta és una estructura inaugurada l’any 1819 que va permetre l’arribada 

d’aigua de regadiu al Delta esquerre del Llobregat. L’entrada de l’aigua a la comarca del 

Barcelonès es feia precisament per la zona agrícola de Cal Trabal, des d’una sèquia que 

https://www.celh.cat/sites/default/files/2020-03/0-SUMARI.pdf
http://localmundial.blogspot.com/2015/01/el-passat-agrari-de-lhospitalet.html


començava el seu recorregut a Cornellà. El Canal recorria posteriorment tot l’Hospitalet i 

Barcelona fins anar a morir al peu de la muntanya de Montjuic. 

A la zona per la que demanem el reconeixement de BCIN es conserven sèquies i sequioles en 

funcionament i abasteixen d’aigua les terres de conreu, tant les que hi ha al voltant de Cal 

Trabal com les de Cal Capellà. Doncs bé, aquests elements no tenen cap mena de protecció, 

com molts d’altres que amb molta probabilitat apareixeran quan tècnics en cultura i 

arqueologia puguin analitzar el terreny amb cura.  

Les restes del Canal que podrien trobar-se a la trama actualment urbana, malauradament, han 

estat destruïdes o transformades en clavegueres, de manera que aquestes restes actives 

esdevenen cabdals per explicar també l’origen de la transformació agrícola que va patir la 

comarca a inicis del s XIX. 

Som molts els estudis que posen de manifest la importància del Canal, com per exemple el 

llibre recentment presentat pel Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat Descobrir el 

Canal de la Infanta. Set Itineraris per la seva Xarxa. Si bé a algunes poblacions del Baix 

Llobregat sí s’han fet actuacions per preservar el Canal de la Infanta i posar-ho en valor, 

aquesta protecció que proposem per a la zona també permetria atorgar-li el valor i la protecció 

que es mereix una estructura de la que el desenvolupament de la nostra comarca és deutor.  

Els camins que travessen l’espai, Camí de la Cadena i camí de Joan del Ros, tot i ser de servitud 

pública, són actualment tallats al pas de la població. El reconeixement com a BCIN de la zona 

permetria obrir aquests camins i donaria accés a la ciutadania a espais de gran interès.  

La importància històrica i patrimonial del Canal de la infanta ha estat reconeguda per la 

Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya, que el març del 2012 va aprovar el següent 

text: 

“El Parlament de Catalunya reconeix que l’àrea metropolitana de Barcelona i especialment el 

Baix Llobregat i l’Hospitalet tenen un gran deute amb el Canal de la Infanta, cabdal per a la 

història, el desenvolupament i la qualitat de vida d’aquest territori i insta el Govern a estudiar 

la viabilitat d’incoació d’expedient de bé cultural d’interès nacional, en la categoria de 

monument històric, en favor del Canal de la Infanta i que promoure’n [sic] la figura de 

protecció i les mesures de divulgació que corresponguin” 

Per tant, aquesta declaració de la zona de Cal Trabal-Riu Llobregat com a BCIN seria una 

concreció d'aquest mandat del Parlament." 

https://www.sos-monuments.org/declaracio-del-canal-de-la-infanta-com-a-be-integrant-del-

patrimoni-cultural-catala/ 

Podeu trobar més informació en el llibre escrit per Gemma Tribó, Roger Lloret et al. El Canal de 

la Infanta. La recuperació d’un patrimoni: 

https://www.cecbll.cat/index.php/2016/03/16/el-canal-de-la-infanta-la-recuperacio-dun-

patrimoni/  

i al següent article d’Ireneu Castillo, president de Perseu-Associació per a la Defensa del 

Patrimoni de l’Hospitalet: 

https://www.celh.cat/sites/default/files/publicacions/pdf/5_CANAL_INFANTA.pdf  

 

https://www.sos-monuments.org/declaracio-del-canal-de-la-infanta-com-a-be-integrant-del-patrimoni-cultural-catala/
https://www.sos-monuments.org/declaracio-del-canal-de-la-infanta-com-a-be-integrant-del-patrimoni-cultural-catala/
https://www.cecbll.cat/index.php/2016/03/16/el-canal-de-la-infanta-la-recuperacio-dun-patrimoni/
https://www.cecbll.cat/index.php/2016/03/16/el-canal-de-la-infanta-la-recuperacio-dun-patrimoni/
https://www.celh.cat/sites/default/files/publicacions/pdf/5_CANAL_INFANTA.pdf


BIODIVERSITAT 

La biodiversitat present a aquesta zona cal posar-la en context, i escala, per apreciar la 

importància que tindria atorgar-li la protecció que mereix. El reconeixement de BCIN permetria 

conservar una zona natural (a la que es va afegir un element artificial com la Bassa de 

laminació) que, tot i ser travessada per diverses vies de comunicació, és important pels 

ecosistemes del país. 

Des del punt de vista de L’Hospitalet del Llobregat, dins aquesta zona és present el 80% de la 

biodiversitat de tota la ciutat. Si s’arribés a edificar en la zona es faria una barrera ecològica i 

una destrucció física dels territoris d’hivernada d’espècies protegides com l’aligot, el  

falcó pelegrí, ardèids com esplugabous, martinet blanc o bernat pescaire entre d’altres  

espècies d’ocells. 

Des del punt de vista de la comarca, la riquesa que li aporten el riu, la ribera i la zona agrícola, 

és molt més important del que podria semblar a primera vista, ja que és un dels pocs espais on 

hi viuen, de manera fixa o temporalment, un bon nombre d’espècies, especialment d’aus, com 

les esmentades. En concret, a la zona han estat observades 71 espècies d’ocells, 32 d’elles 

incloses a l’annex I de la Directiva 2009/147/CE. 

Des del punt de vista supracomarcal, la zona forma part del Delta del Llobregat i està 

connectada amb la zona agrícola del Baix Llobregat, sent l’últim reducte comarcal de l’activitat 

agrària que es duia a terme a tot el Delta. El manteniment de la zona agrícola i natural i, per 

tant, del terreny permeable contribueix a la recàrrega dels aqüífers del riu, el que té un 

impacte molt positiu en tot el Delta. Aquesta permeabilitat també és un valor davant del risc 

de les inundacions que poden provocar els aiguats i les crescudes del riu. 

Des del punt de vista provincial, la zona funciona com a connector entre diferents unitats 

naturals, incloent-hi un àrea al riu que funciona com a dormidor d’aus protegides. La zona de 

conreus també funciona com a zona d’esbarjo i protecció per a moltes aus, que troben en 

aquest espai un lloc segur, protegides de l’activitat que hi ha als carrers de la ciutat. 

Des del punt de vista continental, aquesta és una zona de vital importància per a moltes aus 

protegides, doncs troben un àrea necessària pel seu descans i aprovisionament durant les 

seves migracions estacionals. 

Podeu consultar diversos informes que mostren la importància d’aquesta zona des del punt de 

vista de la biodiversitat i especialment ornitològica, on s’explica la seva consideració IBA i la 

futura transició a ZEPA. Us adjuntem dos d’informes on es parla de la seva importància. 

En paraules de Ricard Gutiérrez, director de les Reserves Naturals Delta del Llobregat entre 

1990 i 2005 i autor de gairebé 200 articles científics ornitològics, entre d’altres càrrecs i obres: 

‘És obvi, a la llum de les xifres i diversitat aportada, que la conservació dels espais agraris i 

naturals de la marina de l’Hospitalet – incloent-hi el tram de riu Llobregat i la seva vegetació 

natural, els ambients seminaturals de la bassa de la Torre Gran i la zona agrícola de cal Trabal- 

és prioritària per a la contribució que fa L’Hospitalet de Llobregat a la conservació global de la 

fauna europea. (…). En aquest sentit, tant la preservació de les zones agrícoles que ens resten 

com la recuperació i gestió de la bassa de la Torre Gran semblen prioritàries en el nostre àmbit 

i com a elements de contribució de l’Hospitalet de Llobregat a la preservació de la biodiversitat 

global’. 

En aquest enllaç podeu llegar l’article sencer: 



https://www.celh.cat/sites/default/files/publicacions/pdf/5_ACTUALITZACIO_CATALEG_FAUN

A.pdf  

També podeu consultar el catàleg de flora i fauna que va publicar  l’Ajuntament de l’Hospitalet 

de Llobregat:  

http://www.l-h.cat/gdocs/d8044947.pdf 

Aquesta darrera obra ha estat ampliada i revisada pels mateixos autors  en un Atles de la fauna 

vertebrada terrestre de l’Hospitalet, pendent de publicació.  

Part de la informació ha estat obtinguda de DEPANA. Espacios naturales del Delta del 

Llobregat, octubre 2017. 

Una altra obra important és Josep Germain i Otzet  i Joan Pino i Vilalta (eds.) Els sistemes 

naturals  del delta del Llobregat, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2018: 

https://blogs.iec.cat/ichn/wp-content/uploads/sites/33/2019/02/Sistemes-delta-

Llobregat_WEB.pdf  

Finalment, afegir que aquesta proposta coincideix plenament amb el projecte LIFE 

UrbanGreeningPlans que vol implementar i enfortir les àrees verdes a les zones periurbanes, 

amb l’objectiu de tornar la natura a les ciutats. Val a dir que l’AMB ha fet una proposta en 

aquest sentit. Creix la consciència de la importància de l’impacte de les zones verdes 

(especialment les naturals i agrícoles) contigües al continu urbà. Podeu veure el projecte d 

l’EUROPARC a: 

https://www.europarc.org/tools-and-training/life-urbangreeningplans/  

 

ARQUITECTURA 

La pèrdua de bona part de la Marina d’Hospitalet per poder crear l’actual Zona Franca va 

suposar la destrucció de prop de 200 edificacions de diversa tipologia que eren distribuïdes al 

llarg de tota l’extensió dels terrenys de conreu, entre les que es trobaven moltes masies que 

van desaparèixer per sempre. 

Les quatre masies que hi són al terreny sobre el que demanem la protecció constitueixen un 

tipus de construcció d’alt valor a la comarca, tant per la seva tipologia constructiva com per 

l’activitat agrícola que encara es desenvolupa a una d’elles. Tres de les masies són, com a 

mínim, del s. XVI. La que encara és el centre d’una explotació agrícola és la que dóna nom a la 

zona: Cal Trabal. Les altres dues més antigues són Ca l’Esquerrer i Cal Masover Nou. Cal Capellà 

és més recent, probablement del segle XIX. 

Les tres primeres tenen el reconeixement de BCIL dins el Pla Especial de Protecció de 

Patrimoni Arquitectònic de L’Hospitalet, però, Cal Capellà no ho té. Podríem pensar que en 

virtut d’aquesta categoria, les masies ja gaudeixen de la protecció que els atorga ser BCIL. 

Tanmateix, aquesta protecció ara per ara és paper mullat. Cal Masover Nou s’esfondra dia a 

dia, sense que el propietari faci res per evitar-ho ni les institucions públiques n’intervinguin.  

De Cal Trabal i Ca l’Esquerrer, en mans privades i amb l’accés prohibit no sabem res de la seva 

conservació. Ca l’Esquerrer conserva un finestral gòtic i molt probablement els paraments 

https://www.celh.cat/sites/default/files/publicacions/pdf/5_ACTUALITZACIO_CATALEG_FAUNA.pdf
https://www.celh.cat/sites/default/files/publicacions/pdf/5_ACTUALITZACIO_CATALEG_FAUNA.pdf
http://www.l-h.cat/gdocs/d8044947.pdf
https://blogs.iec.cat/ichn/wp-content/uploads/sites/33/2019/02/Sistemes-delta-Llobregat_WEB.pdf
https://blogs.iec.cat/ichn/wp-content/uploads/sites/33/2019/02/Sistemes-delta-Llobregat_WEB.pdf
https://www.europarc.org/tools-and-training/life-urbangreeningplans/


originals de la seva construcció o d’una reforma del segle XVII. Una protecció global de l’espai 

impulsaria la conservació i facilitaria l’aprofitament d’aquest patrimoni arquitectònic. 

La Torre Gran és un casalot del que a hores d’ara sabem poc. Té el reconeixement de BCIL i a la 

seva fitxa es diu que apareix al cadastre l’any 1843. Es tracta d’un casalot senyorívol d’uns 20 

m de façana coronada amb dos frontons, de planta i dos pisos, que es troba en un estat 

parcialment ruïnós, malgrat la protecció de la que teòricament gaudeix. 

Enllaç al PEPPA de l’Hospitalet: 

http://www.museul-

h.cat/detallCataleg.aspx?1OyFUhN99SpBiZQhCsUT13zArHk1d7EpdsWMl1T90U7QqazB  

Enllaç al Catàleg de Patrimoni Cultural de l’Hospitalet de la Diputació de Barcelona: 

https://patrimonicultural.diba.cat/municipi/lhospitalet-de-llobregat 

En aquests enllaços podeu consultar les fitxes d’aquests cinc elements arquitectònics que 

estan dins la zona de la que demanem la declaració de BCIN. 

http://www.museul-

h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4f51zMw8V7rgNy3q7d7MIZ5UCLIliEFEBvnVmaefWAt

AH6Jk5xywkj  

http://www.museul-

h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7pcuLIX3ZGJvNMeWlS2kjTRUeScqazCbbfbN5VnvGYB

T38CxwEBJWqIDm  

http://www.museul-

h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7az34iPICQ2nxk6Sj5xezvuPVvGCBn2HqazCgFIVHFKqa

zCQVB8Sg6ocqazCAK6  

http://www.museul-

h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7pcuLIX3ZGJvNMeWlS2kjTINyKlFmS2eqKjrBlU1DEvtJ4

CNP8N6od  

http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=&codi=20666  

 

PAISATGE 

Des del punt de vista paisatgístic, la zona proposada constitueix un paisatge que connecta la 

zona agrària del Baix Llobregat amb el Barcelonès, posant de manifest les continuïtats i 

discontinuïtats entre aquests dos espais a esquerra i dreta del riu Llobregat, així com les zones 

de transició entre diferents usos del sòl i les diferents velocitats que això li transfereix a les 

formes de vida que hi trobem: riu, ribera, conreus, hospitals, habitatges, teixit urbà ... 

Com podem veure al llibre Paisatges Contemporanis del Baix Llobregat, editat pel Centre 

d’Estudis del Baix Llobregat el març del 2021, les zones agrícoles són considerades paisatges 

patrimonials de gran valor, que posen de manifest la relació entre el pas del temps i la 

transformació de l’espai i serveixen per explicar les modificacions que l’activitat humana li han 

gravat al terreny.  

http://www.museul-h.cat/detallCataleg.aspx?1OyFUhN99SpBiZQhCsUT13zArHk1d7EpdsWMl1T90U7QqazB
http://www.museul-h.cat/detallCataleg.aspx?1OyFUhN99SpBiZQhCsUT13zArHk1d7EpdsWMl1T90U7QqazB
https://patrimonicultural.diba.cat/municipi/lhospitalet-de-llobregat
http://www.museul-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4f51zMw8V7rgNy3q7d7MIZ5UCLIliEFEBvnVmaefWAtAH6Jk5xywkj
http://www.museul-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4f51zMw8V7rgNy3q7d7MIZ5UCLIliEFEBvnVmaefWAtAH6Jk5xywkj
http://www.museul-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4f51zMw8V7rgNy3q7d7MIZ5UCLIliEFEBvnVmaefWAtAH6Jk5xywkj
http://www.museul-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7pcuLIX3ZGJvNMeWlS2kjTRUeScqazCbbfbN5VnvGYBT38CxwEBJWqIDm
http://www.museul-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7pcuLIX3ZGJvNMeWlS2kjTRUeScqazCbbfbN5VnvGYBT38CxwEBJWqIDm
http://www.museul-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7pcuLIX3ZGJvNMeWlS2kjTRUeScqazCbbfbN5VnvGYBT38CxwEBJWqIDm
http://www.museul-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7az34iPICQ2nxk6Sj5xezvuPVvGCBn2HqazCgFIVHFKqazCQVB8Sg6ocqazCAK6
http://www.museul-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7az34iPICQ2nxk6Sj5xezvuPVvGCBn2HqazCgFIVHFKqazCQVB8Sg6ocqazCAK6
http://www.museul-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7az34iPICQ2nxk6Sj5xezvuPVvGCBn2HqazCgFIVHFKqazCQVB8Sg6ocqazCAK6
http://www.museul-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7pcuLIX3ZGJvNMeWlS2kjTINyKlFmS2eqKjrBlU1DEvtJ4CNP8N6od
http://www.museul-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7pcuLIX3ZGJvNMeWlS2kjTINyKlFmS2eqKjrBlU1DEvtJ4CNP8N6od
http://www.museul-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7pcuLIX3ZGJvNMeWlS2kjTINyKlFmS2eqKjrBlU1DEvtJ4CNP8N6od
http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=&codi=20666


També podem afegir que un paisatge natural a tocar de dos hospitals té uns efectes 

terapèutics en les persones que hi són ingressades. El concepte de “paisatges terapèutics” es 

va estenent i la zona de Cal Trabal n’és un exemple pregó. Si voleu saber més sobre aquest 

tema:  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1130862119304632  

També l’Institut d’Estudis Catalans va voler posar en valor els paisatges naturals i històrics del 

Delta de Llobregat en la següent publicació: 

https://raco.cat/index.php/Materials/article/view/350665 

 

EDUCACIÓ AMBIENTAL 

Aquesta zona sobre la que demanem protecció de BCIN també mostra grans possibilitats per a 

ser abordada des de diferents criteris educatius per tot el que hem comentat fins ara (història, 

agricultura, arquitectura, biodiversitat, natura, etc.). 

De fet hi ha guies realitzades adreçades al conjunt de la ciutadania (centres educatius de tots 

els nivells i de lleure, associacions i població en general) que són d’utilitat per treballar aquests 

aspectes tant de manera transversal com a través de l’abordatge d’alguna matèria específica. 

Us enllacem un exemple de les activitats sobre la zona adreçades a les escoles. 

https://lasaboga.org/info/node/54  

A més de ser accessible a través del transport públic gràcies a una línia de metro que recorre 

quasi tota la comarca (l’estació Hospital de Bellvitge de la L1 es troba situada a 2 minuts de 

l’inici de la zona agrícola i a 5 minuts de la riba del riu) també és una zona que conté diferents 

camins ciclables que permeten recórrer els seus diferents àmbits (riu, zona agrícola, masies, 

canal infanta, ...). 

Protegir aquesta zona també permetria tenir-la com a referència per a les escoles del 

Barcelonès i facilitar que puguin estudiar els orígens de la comarca in situ, sense haver de 

sortir de la comarca i sense haver d’agafar autocars. 

El programa municipal LH Escoles Sostenibles i la plataforma ciutadana Padrins del Riu porta 

molts anys fent activitats educatives a la zona natural del riu. La recuperació i l’ús de 

l’Esplanada del Padrins és una fita en la mobilització i la docència pel medi ambient d’un valor 

extraordinari. La conservació de la zona agrícola permetria fer un gran salt endavant en 

l’educació mediambiental en l’àrea metropolitana. 

L’enllaç a LH Escoles Sostenibles: https://lhescolessostenibles.blogspot.com/    

L’enllaç als Padrins del Riu Llobregat https://elllobregat.wordpress.com/  

Per conèixer la llarga trajectòria de l’educació ambiental a l’Hospitalet, amb una 

importantíssima presència de la zona de la que estem demanant el reconeixement de BCIN, 

podeu consultar l’article de Genís Pascual “L’educació ambiental a les escoles de l’Hospitalet”: 

https://raco.cat/index.php/QuadernsCELH/article/view/314387  

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1130862119304632
https://raco.cat/index.php/Materials/article/view/350665
https://lasaboga.org/info/node/54
https://lhescolessostenibles.blogspot.com/
https://elllobregat.wordpress.com/
https://raco.cat/index.php/QuadernsCELH/article/view/314387


SOL·LICITUD  

És a la llum de totes les reflexions fetes fins ara que us plantegem la necessitat de declarar la 

Zona agrícola i natural de Can Trabal-Riu Llobregat com a BCIN en la categoria de Lloc Històric. 

D’aquesta manera s’asseguraria el manteniment d’una zona que connecta el passat de la 

comarca amb l’actualitat, permetent disposar d’un espai privilegiat i de fàcil accés ric en valors 

socials i naturals: història, arquitectura, biodiversitat, etc..  

La declaració que demanem ens permetrà gaudir d’un espai primigeni en el desenvolupament 

de la comarca que, davant de les transformacions venidores, seria un referent del nostre 

origen social i econòmic. 

El patrimoni agrari històric no és un destorb, és un garantia pel futur. Integrar una àrea 

agrícola a una zona metropolitana contribueix al compliment del Objectius de 

Desenvolupament Sostenible. A hores d’ara, al Barcelonès som molt lluny d’acomplir l’objectiu 

4, Fam Zero, i l’objectiu 15, Vida d’Ecosistemes Terrestres, i aquesta zona ens ajudaria a 

assolir-los. Sembla una obvietat recordar que les zones naturals i agràries són un factor de 

lluita contra el Canvi Climàtic. 

Som conscients que en un món on l’esgotament dels recursos naturals s’accelera és cada 

vegada més important tenir la producció d’aliments a prop dels consumidors. Sabem els perills 

que té la pèrdua de sobirania alimentària per un país i en aquest sentit creiem que el 

patrimoni històric agrari no és un obstacle, és una oportunitat. 

La comarca del Barcelonès (amb gairebé 2,3 milions d’habitants, que inclou la meitat dels 

kilòmetres quadrats més densament poblats de tota Europa) conserva molt poc espai agrari. 

L’espai agrari i natural de Cal Trabal-Riu Llobregat ofereix un espai productiu on l’expressió 

“kilòmetre 0” adquireix significat, on es poden fer activitats escolars accessibles en metro i 

bicicleta i on es contribueix a la salut del les persones ingressades als dos hospitals contigus. 

És un vestigi de la nostra historia comarcal on roman part de la nostra identitat i que 

necessitem conservar i protegir per al coneixement i el gaudi de les generacions venidores. 

 

  



ANNEXOS 

1. Imatges del perímetre de la zona proposada per a la declaració de BCIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Algunes perspectives de la zona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. A continuació podeu veure una mostra d’imatges de la zona. Podeu trobar un recull més 

gran d’imatges dels diferents elements que inclou la zona al següent enllaç: 

https://drive.google.com/drive/folders/1CrAwRzRF5kTc9gv5FQKcmorVY1S66sI9?usp=

sharing 

 

 
               Cal Trabal 

 

 
              Canalitzacions d’aigua 

https://drive.google.com/drive/folders/1CrAwRzRF5kTc9gv5FQKcmorVY1S66sI9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CrAwRzRF5kTc9gv5FQKcmorVY1S66sI9?usp=sharing


 
Cal Masover Nou 

 
Residència Universitària, Hospital i Hotel. A tocar dels conreus. 



Activitats Escolars al riu 

 

 
     Esplugabous 


