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PLAÇA LESSEPS
Informe de situació després de 18 mesos des de la seva inauguració.

1. El projecte.
Aquest informe no pretén polemitzar pel que fa al projecte i les controvèrsies que van 
concórrer en la seva materialització, ja manifestades reiteradament per aquesta Asso-
ciació i per molts dels veïns que hi estàvem en desacord i que sabem que de moment 
no està prevista cap modifi cació, tot i que no hi renunciem. 

2. La realització.
Té al nostre parer grans defi ciències estètiques, pràctiques i de concepte per a una plaça 
que pretén ser nucli de convivència i gaudi de veïns i de tots aquells usuaris ocasionals 
que hi puguin passar. Totes aquestes defi ciències han estat reiteradament denunciades 
per aquesta Associació sense rebre resposta en cap sentit. 

3. El resultat.
No canviarem el concepte que una imatge val més que mil paraules. A continuació pre-
sentem algunes imatges que il·lustren en què s’està convertint la nostra plaça, del mal 
ús dels espais comuns, de la falta de control per part de l’Ajuntament i, en defi nitiva, 
d’allò que els veïns hem de patir dia a dia en lloc del que en podríem gaudir dia a dia.

Vandalisme o jocs infantils? És una plaça dura o és un aparcament de vehicles? 



Gossos sense lligar a la gespa

Edifi ci degradat, al costat de l’església, amb queixes dels 
veïns per l’existència de rates. 

Graons i desnivells traïdors, hi ha hagut força accidents. L’Associació es proposa fer un recull dels lesionats per 
accions futures si cal. 

Més graons traïdors! 

Hauríem de deixar clar si la gespa es pot trepitjar o no. 



En la primera fotografi a no es veu el graó que sí que s’observa en la segona des d’una altra perspectiva (observeu que 
és el mateix lloc amb la paperera torçada. 

L’aigua fa bassals crònics fora de lloc i pot ser un niu de 
larves del mosquit tigre. 

A més, la piscina no està protegida i és de paret molt baixa, 
fet pel qual és un perill per als infants. 

Més perill per als nens a la font de la part sud.

4. La plaça avui.
Aquestes imatges estan preses el mes de setembre de 2010 -18 mesos després de la 
inauguració i són prou eloqüents perquè es comenci seriosament a prendre mesures. 

Gossos !



Arbres morts

Amfi teatre foradat (cremat) Marquesina sense servei, reclamada



5. El futur.

Reivindicacions de l’Associació de veïns i comerciants de la plaça Lesseps.

El 5 d’octubre farà un any i mig de la inauguració de la remodelada Plaça Lesseps, els 
que hi vivim o passem cada dia per aquest espai hem anat veient que, a més dels pro-
blemes de “disseny” (amb pendents inadequats, andròmines, graons traïdors que pro-
voquen caigudes), la plaça s’ha anat degradant en la seva estructura i manteniment, 
de manera que ara ens trobem amb paviment que ha saltat, s’ha enfonsat o es belluga, 
cosa que provoca encara més caigudes sobretot a la gent gran; arbres que ja no hi són 
(encara que s’han replantat totes les palmeres noves que s’havien mort) i gespa en 
molt mal estat. 

Aquesta situació es veu agreujada per l’incivisme d’alguns propietaris de gossos que els 
passegen, molts cops sense lligar, per sobre la gespa, cosa que està prohibida per les 
ordenances municipals ja que aquesta gespa és lloc de jocs infantils i d’estada d’adults 
que hi descansen amb el bon temps. Això és una manca d’higiene i un perill per la salut 
dels nens, que es posen les mans a la boca després de jugar en aquesta gespa amb 
excrements i orina dels gossos. 

Aquests fets s’han comunicat reiteradament al Districte de Gràcia, s’han tingut reunions 
per aquestes reivindicacions a curt termini i d’altres a mig termini sobre el futur disseny 
i funcionalitat de la part sud de la plaça, sense tenir més resposta que posar una barana 
al graó de la sortida nova del metro i plantar algunes plantes a la primavera. 

Creiem que ha arribat el moment de demanar respostes a aquests problemes, sobretot 
és urgent pel que fa als que afecten a la salut dels ciutadans (caigudes i gossos) i parlar 
després dels altres. 

VOLEM FER DE L’ESPLANADA LESSEPS UNA PLAÇA! 

PLAÇA = ÁGORA: 
Espai obert que és centre de comerç (mercats), cultura i política de la vida 
social d’una comunitat. 
Envoltada dels edifi cis importants de la comunitat: religiosos, administratius, 
de reunions i festes, de cultura. 

La Vila de Gràcia, com consta en les guies i webs d’informació, té 10 places emblemàti-
ques (és el barri de les places) entre elles no hi és la de Lesseps. De fet, aquesta és una 
esplanada i un nus de comunicacions que, amb el nou disseny urbanístic, s’ha convertit 
en un lloc de pas de vianants, trànsit privat i transport públic, un intercanviador entre 
tots aquests sistemes. 
En realitat són dos espais diferenciats i partits pel trànsit de superfície. El del nord, 



amb força dinamisme i vida social i cultural, gràcies a la presència de tres equipaments 
(edifi cis emblemàtics) com són l’església, la biblioteca Jaume Fuster i el Col·legi Rius 
i Taulet. L’espai del sud té les sortides del metro, que accentuen el caràcter de lloc de 
pas, amb un fort pendent que el fa difi cultós per segons quines activitats (de joc per 
exemple)i uns espais -la zona de gespa (molt malmesa i poc sostenible),el “teatret” i 
unes pistes de botxes- molt poc utilitzats, que serveixen gairebé exclusivament, sobre-
tot durant el bon temps, per estar assegut, fer córrer els gossos sense lligar (prohibit 
en un espai que també és de jocs de nens) i poca cosa més. 

Els veïns i veïnes volem que aquest espai es converteixi amb una autèntica plaça, és a 
dir, que sigui un centre de comerç, cultura, esplai i vida social. Per això cal dinamitzar-
lo, omplir-lo d’aquest contingut, dotar-lo dels equipaments necessaris per fomentar 
aquestes funcions. D’aquesta manera aconseguirem que la nova plaça Lesseps sigui un 
lloc de trobada i un nexe d’unió entre els barris que l’envolten, sobretot entre la Vila de 
Gràcia, casc històric del districte, i els tres barris del nord: La Salut, Vallcarca-Penitents 
i el Coll, barris més oblidats i que necessiten també un fort impuls de desenvolupament. 
Recordem en aquest sentit que Gràcia va néixer a l’actual plaça Lesseps, amb el con-
vent dels Josepets; en certa manera el centre històric ja era a la plaça Lesseps. 

És per aquests motius que reivindiquem:

1. A curt termini: Controlar i sancionar els gossos sobre la gespa on juguen els nens 
i seuen els adults. Arreglar d’un cop el paviment malmès, la gespa i els arbres en 
mal estat, els graonets traïdors i les caigudes, problemàtiques denunciades rei-
teradament i que són motiu de danys per a les persones. 

2. A mig termini: Fer que la plaça esdevingui un lloc de trobada social i d’enllaç entre 
els barris del nord amb la vila de Gràcia. Dinamitzar el cantó sud: 

Construcció d’un espai de jocs infantils davant de la pista de botxes de 200 m2.
Construcció d’una pèrgola de 20 x 3 : 60 m2 a la part més elevada de la banda 
sud, sobre l’escenari de l’amfi teatre, per aconseguir ombra a l’estiu.

Dotació d’un equipament municipal a la banda sud (centre de dinamització 
d’empreses i comerç, centre d’innovació, etc.) al servei dels barris del distrite. 
Construcció d’un centre esportiu i cívic al costat de l’església (conjuntament 
amb el Districte de Sarrià-Sant Gervasi).

Replantejar el fort pendent de la plaça (banda sud) un cop acabades les obres 
de la línia 9 del metro i creació d’un espai per a gossos. 




