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Segueix-nos també a

RESULTATS DE LES DUES REUNIONS MANTINGUDES AMB
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA I LA GENERALITAT DE
CATALUNYA A L’ENTORN DE L’ACABAMENT DE LES OBRES
DE LA PLAÇA LESSEPS
Comunicat als veïns i comerciants

Representants de l’Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps
hem assistit a dues reunions amb representants de l’Ajuntament de Barcelona i
de la Generalitat de Catalunya per tractar de les obres d’acabament de la
Plaça; l’una celebrada el dia 19 de setembre de 2013, a la seu de l’Ajuntament
de Barcelona (Plaça Sant Jaume, Sala Tàpies) i l’altra, el dia 16 d’octubre
proppassat, a la seu de l’Ajuntament de Gràcia (Plaça de la Vila).
Aquestes reunions es produeixen després de la manifestació al carrer (amb
lectura de manifest i tall de circulació) dels veïns i comerciants de Lesseps
ocorreguda el 13 de setembre precedent, a l’objecte de reclamar la retirada de
les tanques i la conclusió de la urbanització de la Plaça.

Manifestació dels veïns i comerciants del proppassat 13 de setembre
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D’aquestes reunions en resulta el que tot seguit s’expressa per al coneixement
general dels veïns i comerciants de l’entorn de la Plaça Lesseps:
[* Reunió a l’Ajuntament de Barcelona – 19/09/2013
Plaça Sant Jaume, Saló Tàpies - Amb la presència de l’Excm. Sr. Xavier Trias, alcalde
de Barcelona, i del Sr. Ricard Font, Secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la
Generalitat de Catalunya, assistits pel seus respectius equips]

1/. L’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya es
congratulen en informar que, en ares a beneficiar els veïns, han decidit
concloure l’execució de les obres planificades a la Plaça Lesseps
(aplicació del denominat Pla Viaplana), per la qual cosa anuncien que
disposen d’un total de 2,9 milions d’euros, dels quals 2 milions
s’empraran en acabar les obres en el subsòl (incloent la retirada de la
tuneladora que anava en sentit Llobregat i que està actualment aturada a
l’alçada de la Plaça) i la resta en executar allò que falta en el paisatge de
superfície (molt en concret, el polígon avui ocupat per l’accés de
camions a les obres en el subsòl i la grua de càrrega, i que conforma
l’espai perimetrat amb les famoses tanques). Aquest pressupost està
assegurat i s’ha procedit conformar les corresponents reserves a
destinar a aquelles obres.
Amb tot, les actuacions a la Plaça Lesseps demoraran aproximadament
1 any i 6 mesos, tot preveient-se acabar a principis de 2015, atès que,
abans d’entrar a executar les obres de superfície s’han de resoldre les
obres al subsòl, molt concretament l’acabament dels accessos,
estacions i la planificació i extracció de la tuneladora. Informen també
que per treure la tuneladora cal redactar un nou estudi d’enginyeria per
saber quina és la forma menys costosa i més ràpida de treure-la. Segons
el Secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Sr. Ricard Font, només la
redacció de l’estudi de referència i la presa de decisió sobre com treure
la tuneladora prendran, com a mínim, 6 mesos.
Els representants de les Administracions volen deixar clar que amb
aquesta actuació es clourà de forma definitiva el planejament projectat
en la superfície de la Plaça Lesseps.
2/. A banda, informen també que la tuneladora amb la que prosseguiran
les obres de la L9 (la que ve en sentit Besòs) està aproximadament a tan
sols 1,5 km de la Plaça Lesseps (molt en concret a l’alçada del Carrer
Mandri); per tant, la distància per concloure la totalitat del túnel és molt a
prop. És per això que opten per prescindir de la tuneladora que està a
Lesseps, amb el consegüent estalvi de recursos, atès que pensen que
amb la de Mandri serà suficient per acabar el que resta del túnel.
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Plànols exhibits per l’Ajuntament de Barcelona durant la reunió del dia 16 d’octubre
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Plànols exhibits per l’Ajuntament de Barcelona durant la reunió del dia 16 d’octubre

[** Reunió a l’Ajuntament de la Vila – 16/10/2013
Plaça de la Vila, Saló de les Pintures, consistent en la Comissió de Seguiment de les
obres, amb assistència de personal tècnic i de gestió de l’Ajuntament de Barcelona i
de la Secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya].

3/. L’objecte de la reunió és per a informar dels acords presos entre
aquelles administracions i, en tot cas, per tractar de determinar els
elements que conformaran l’acabament de la urbanització de la Plaça en
superfície, que aquelles administracions concreten en el polígon de
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referència (el clos per les tanques), que actualment dificulta la
permeabilitat nord-sud (respecte d’aquell polígon i de cap altre espai
més).
4/. Els representants de les Administracions confirmen que la conclusió
del Pla Viaplana no comptarà amb altres sortides de metro que les
actuals, atès que han descartat definitivament obrir la sortida nord, el pas
inferior i l’altra sortida sud.
5/. Els tècnics de l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat posen de
manifest als representants de l’AVC Plaça Lesseps els plànols de les
peces en superfície que es proposen executar, seguint estrictament el
planejament definitiu que en el seu dia s’aprovà (Pla Viaplana).
Inicialment no tenen intenció de variar-lo. Allò previst consisteix en la
retirada de la grua, el cobriment de l’actual accés de camions, l’obertura
del pas, la plantació d’arbrat d’ombra, l’adequació d’una lluminària (que
ha de donar claror als accessos a les estacions), la pavimentació dura i
la instal·lació de dos mòduls de jocs infantils, segons ho especifiquen
sobre el plànol.
6/. No es preveu per a l’ocasió cap procés de participació ciutadana i,
per tant, descarten cap altra mediació que no sigui la relació directa amb
l’AVC Plaça Lesseps (entenen que aquell procés ja es va produir en el
procés de planificació de la Plaça que conduí a la modificació de les
propostes inicials i en l’acord sobre el Pla Viaplana), que es pretén que
es produeixi mitjançant la celebració de reunions d’una comissió tècnica
d’informació i seguiment, que conduiran els tècnics municipals i de la
Generalitat. No obstant això, no s’oposen a que l’AVC Plaça Lesseps
endegui pels seus propis mitjans els processos participatius que cregui
oportuns, tenint en compte que el marge de modificació de la planificació
a executar és mínim i que aquells es duran a terme seguint les fases
explicitades i que, amb tota probabilitat afectaran la superfície al final del
segon semestre de 2014, principis del 2015.
7/. És per això que es convida els representants de l’AVC Plaça Lesseps
a donar el seu parer a aquella comissió tècnica, als efectes d’estar
informats puntualment de les actuacions i per, si s’escau, poder proposar
els aspectes de millora que creguin oportuns per al polígon de referència
i dins els marges que possibilita el planejament aprovat i que es pretén
executar.
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Aspecte actual de la Plaça en el poligon de referència

8/. Informen també que les obres que en els darrers dies s’estan
executant corresponen a obres de manteniment, consistents en el canvi
de paviment dels corriols de l’espai verd de la part sud de la Plaça, atès
que portava problemes per a la correcta mobilitat dels vianants. Molt en
concret es tracta de la substitució de les llambordes per un altre tipus de
paviment. Es tracta d’una actuació d’ofici per part de les brigades
municipals.
Notes importants:
a/. L’AVC Plaça Lesseps no ha acordat res amb les Administracions, sinó
que, tal sols, ha estat receptora d’informació puntual sobre els acords presos
entre aquelles, l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
b/. La participació de representants veïnals a la segona reunió
(corresponent a la Comissió de Seguiment) s’ha produït per demanda
explícita de l’AVC Plaça Lesseps, amb la finalitat d’estar puntualment
informats dels aspectes tècnics del procés d’execució i tenir l’oportunitat
d’expressar aspectes de millora.
c/. El representants de les Administracions van deixar clar que el marge de
millora, en el marc d’aquella comissió, a l’entorn dels elements de paisatge
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urbà previstos inicialment pel Pla Viaplana, es pot projectar només sobre el
polígon de referència (l’actualment clos amb les tanques), i no sobre cap
altre espai més de la Plaça. Per tant, no es preveu que l’Ajuntament modifiqui
els usos que actualment ja en són vigents, per exemple, al respecte de les
pistes de petanca o del teatret.
d/. Hem d’entendre, però, que l’Ajuntament estarà obert a les propostes o
suggeriments que l’AVC Plaça Lesseps en faci a l’entorn dels elements i
mòduls a instal·lar en el polígon de referència. També, entenem que ho serà
respecte d’altres elements de millora bàsica, molt en concret respecte de la
pèrdua d’espai útil de la Plaça propiciat pels pedaços a la solució dels graons
“traïdors”, que han suposat un augment de baranes i pilones que en l’actualitat
representen una saturació innecessària de mobiliari urbà (i que, d’altra banda,
no han acabat de solucionar la “traïdoria” dels esmentats graons). Aquestes
modificacions podrien entrar a ser considerades potser com a millores en les
tasques ordinàries de manteniment.
e/. En cap moment s’ha parlat de millores en la superació del pendent
actual de la Plaça, ja que suposaria endegar un nou Pla, que ara per ara no es
contempla per part de l’Ajuntament de Barcelona. El que pretén l’Ajuntament
és, conseqüentment, l’aplicació fidel del Pla proposat per l’Equip Viaplana i que
en el seu moment va ser oficialment aprovat.
f/. L’AVC Plaça Lesseps en cap moment ha manifestat el seu acord amb el
resultat final de la urbanització actual de la Plaça, ni ha donat cap
vistiplau a cap de les actuacions que es proposen, ni a les que actualment
s’estan duent a terme. Malgrat això, és d’entendre que introduir nous pedaços
al Pla Viaplana, desvirtuaria aquella proposta i no significaria de cap manera
donar solució als problemes greus de disseny advertits després de l’execució
de les obres dutes a terme fins ara, atès que les actuacions que es proposen
es limiten tan sols a donar conclusió estricta a aquell pla i, com a molt, procedir
a actuacions de manteniment.
g/. L’AVC Plaça Lesseps considera que el temps de demora en acabar les
obres és molt gran i que, per tal de perseverar en les demandes veïnals,
s’haurà de mantenir l’observança de l’estricte compliment d’allò acordat per les
Administracions, sense descartar accions reivindicatives, com ara el
manteniment dels cartells reclamant l’eliminació de les tanques i la solució dels
problemes bàsics de vialitat.
Gràcia (Barcelona), 30 d’octubre de 2013
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