
1 

 

IMAGINEM...  

Una plaça   

+ humana 

 

 

LESSEPS   

Recobrant la 

fesomia humana de 

la Plaça  
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IMAGINEM...(amb imatges!) 

... COM SERIA LA PLAÇA 

 

Imaginem que totes les estructures 

subterrànies estan concloses, que no s’hi 

farà cap més túnel sota la Plaça... 

 

Imaginem que podem recompondre 

l’estructura original (l’espai que va rebre 

el nom de Lesseps!)... 

 

Prenem, doncs, els plànols antics i els 

superposem sobre la trama actual per fer-

nos una idea del què era i del que d’allò 

en queda avui. Avaluem els espais... 

 

Sense alterar els vials que avui creuen la 

Plaça, simulem uns nous volums per a 

tornar a recuperar el perímetre antic, a 

banda i banda, tornant a definir els 

espais: la plaça antiga i els camps de Ca 

l’Alegre... Cerquem la plaça que fou 

àgora de relació 

 

 



3 

 

Proposem situar uns edificis funcionals, 

de nova construcció, a dedicar a  

equipaments o  a activitats de servei 

públic (comerços-mercat, oficines, 

kioskos, bars, terrasses, o locals per a 

projectes de desenvolupament econòmic o 

social), de lloguer. Els locals, a peu del 

carrer, seran “permeables” de forma que 

la seva localització no ha d’impedir la 

percepció del què hi ha a l’altre costat... 

 

Imaginem augmentar l’activitat al 

carrer... l’activitat econòmica, l’activitat 

social... Gent que viu, gent que treballa a 

la Plaça... 

La Plaça Lesseps es recupera en la forma 

original com a espai per a la 

socialització, per a la trobada i la 

tertúlia, per a la recuperació de la 

memòria, dels orígens, de l’hospitalitat... 

sota la frondositat d’arbres que tornaran 

a poblar les aceres  i reviuran de nou les 

còmodes trobades dels veïns, refent la 

seva escala humana.  
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Recobrem el continu urbà, exorcitzem els 

plans i les solucions que l’esgarraren, 

desfem la imatge inhòspita de barris 

separats per un desert de ferralla... 

Fem el lloc útil per a conviure! 

 

L’espai de Ca l’Alegre ha de recordar el 

què hi havia. Ha d’esdevenir espai per al 

lleure, per a jardins i potser per a horts, 

per al joc i per al desenvolupament de 

d’activitats obertes, de grans 

manifestacions culturals. Ha de ser un 

espai cívic i pedagògic.  

 

Esbossem una imatge de recuperació 

d’una plaça humana, d’una plaça 

comprensible, d’una plaça que permeti 

recobrar la idea més pròxima que en 

tenim a Gràcia de plaça...  

 

Recobrem els orígens...  

I fem de nou la nostra Plaça 
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Fragment del Plànol de cadastre de 1933
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Esbossos per a un debat ciutadà 

 

1. Superposant el tramat antic (cadastre 

1933) sobre la imatge satèl· lit actual. 

 

 

 

2. Debat llapis en mà: Els primers replanteigs 

establint perímetres mitjançant 

introducció de nous volums, que 

recuperant, en la mesura dels possibles, els 

contorns de la plaça dels anys 30.  
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3. Planimetria (3.1 i 3.2): 4 edificacions 

noves. 
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4. Resta: recreació volumètrica, amb arbrat 

inclòs. Es pretén una zona frondosa (la 

determinada per plataners, els actuals + 

nous, a banda i banda) i la mínima 

recuperació de la primigènia avinguda 

dels xiprers. 
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