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 BUTLLETÍ INFORMATIU   
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I COMERCIANTS DE LA PLAÇA LESSEPS 
Butlletí Nº 2                                                                       Març 2010 
www.avclesseps.cat                             avclesseps@avclesseps.cat  
 
 

Aquest Butlletí vol aportar informació als membres  de l’associació sobre 
els temes que tractarem en la propera Assemblea: Memòria d’activitats 
realitzades i propostes d’objectius del 2010. 
 

Activitats de l’associació duran l’any 2009 
 

-El 5 d’abril del 2009 inauguració oficial de la plaça,  reunió i entrega del 
manifests de l’associació als Srs. Alcalde i Regidor, sobre les 
reivindicacions de l’associació sobre la plaça. (document penjat a la nostre 
Web i copia en el butlletí informatiu nº 1 de l’associació). 

 

   
 

   

http://www.avclesseps.cat/
mailto:avclesseps@avclesseps.cat
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-El 9 de març Festa del Comerç al carrer a la plaça amb presencia de nou 

comerços de l’associació i la carpa de la pròpia associació. 
 

   
 
-l’onze de juny festa de Primavera de l’associació, amb trabucaires, 
bastoners de Gràcia, jocs infantils, Gimcana cultural i dinar de germanor al 
carrer Pérez Galdós 

 

   
 
-El 3 d’octubre nova jornada del comerç al carrer i nova presencia de 
l’associació al carrer. 
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-Octubre 2009 Edició del BUTLLETÍ INFORMATIU nº 1 de l’associació amb 
les reivindicacions al districte sobre millores a la plaça i a la convivència 
(documentat amb fotografies) després de 6 mesos de la inauguració. 
 
-S’entra al registre del Districte una carta de l’associació de data 23 
d’octubre demanant al Regidor una reunió per tractar les 11 
reivindicacions contingudes al butlletí esmentat. 
 
-Organització i venda de la loteria de Nadal de l’associació, amb gran èxit 
de participació 
 
-Reunió amb les associacions de veïns i comerciants dels barris veïns: 
Gracia Nord-Vallcarca, Plaça Lesseps, La Salut-Park Güell, Travessera de 
dalt,  Mitre, Putxet, Vila de Gràcia i Cargol Graciós. 
Amb l’objectiu de coordinar accions, ajuntar esforços, programar actes 
conjunts, etc. S’organitzen els Pastorets per Nadal a la Biblioteca  

 

   
Els Pastorets 

 
-Reunió amb GISA per parlar de la línea 9, a demanda de les associacions 
abans esmentades, ens informen dels projectes i terminis eixí com de les 
mesures de seguretat pels edificis.   
 
-Durant els mesos de gener i febrer s’han senyalitzat noves zones 
d’aparcament de motocicletes al carrer de Pérez Galdós.  
 
-Durant els mesos de gener i febrer es mantenen dues reunions amb el 
Districte sobre les reivindicacions presentades en data 23 d’octubre amb 
els següents resultats: 
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-Resum de la reunió de quatre membres de la Junta de l’Associació amb 
el Regidors i tècnics municipals del Districte de Gràcia. Data: 11.02.2010 
 
La reunió era la sol-li citada per escrit en data 23 d’octubre de 2009 amb 
11 reivindicacions de l’Associació sobre la Plaça Lesseps. Hi va haver una 
reunió prèvia preparatòria amb tècnics municipals el mes de desembre. 
Resultats de les demandes: 
 
1.Sol-lucionar els graons traïdors de la part sud de la plaça: s’estudiarà el 
possible  trasllat de les actuals pilones posades en fila ara a un metre i 
mig, als graonets per senyalitzar-los. 
2.Volem més verd i parterres de flors: Es reposaran els  arbres morts i 
Parcs i Jardins plantarà flors a la primavera. 
3.Més seguretat i neteja a les zones d’aigua (no es va tractar) 
4.Disciplina amb els gossos sobre la gespa sense lligar: Es tractarà el tema 
a la propera taula de prevenció del districte, es demana que  la guàrdia 
urbana faci una campanya d’informació i sanció si s’escau als propietaris. 
5.Es decideix que la gespa pot ser trepitjada i utilitzada per les persones i 
així es senyalitzarà. 
6.Sobre la seguretat i molèsties als veïns: Es tractarà el tema a la propera 
taula de prevenció del districte de manera que la guàrdia urbana i el 
mossos estiguin especialment atents a la zona i a les demandes dels 
veïns. Es manté un llarg debat sobre la estratègia d’utilització i 
dinamització de la part sud de la plaça (zones de gespa, amfiteatre i 
petanca) ara poc definida i poc utilitzada, a diferència de la part nord 
(biblioteca, jocs infantils, església). 
Es considera que si es donen  uns usos  dinamitzadors influirà 
positivament en la potenciació del comerç i en  disminució dels mals usos. 
En aquest punt l’Associació proposa: en front de la no utilització de 
l’amfiteatre en aquests 11 mesos, proposem treure’l i dedicar l’espai a 
altres usos. El Regidor proposa: fer una programació continuada 
d’activitats culturals o musicals, durant els mesos de bon temps. Caldrà 
gestionar-ho amb les entitats del districte (grups musicals, de teatre, 
corals, etc). Provarem durant un any aquesta proposta amb l’ajuda del 
districte. 
L’associació també proposa: en front de la poca utilització de les pistes de 
petanca (els dissabtes al matí i no totes) deixar dos pistes i a les altres dos 
instal·lar uns jocs infantils. El Regidor diu que caldrà negociar i pensar-ho 
si s’escau pel pressupost de 2011. 



 

5 

 

El Regidor proposa: posar un quiosc de gelats (en temporada) a 
l’esplanada per sota de les pistes de petanca. 
7.Restitució del monòlit dedica a Pompeu Fabra: S’ha trobat als 
magatzems municipals, s’ha fet una reunió específica amb el Taller 
d’història de  Gràcia i altres associacions i s’ha decidir tornar-lo a 
instal·lar a la plaça Lesseps.  
8.Trànsit al final de Gran de Gràcia: (no s’ha tractat el tema) 
9.Claus dels WC de la central de recollida neumàtica per les festes de 
l’associació: Ens garantitzen que tindrem les claus. 
10.Local per les associacions o centre cívic,  ens contesten: Gràcia te 
només dos centres cívics (ara tres amb l’espai Jove) per que es un districte 
amb molta vida associativa històrica i es creu que s’ha de potenciar 
aquesta. De tota manera a curt termini hi haurà un local petit per dos 
associacions de Vallcarca i en uns anys (?) un centre més gran (es parla 
d’uns 2.000 m2 ) a l’Avinguda de Vallcarca (zona actual d’expropiacions) 
11.Potenciar el comerç: caldrà parlar-ho explícitament amb els 
responsables de comerç del districte. 
S’informa que per petites qüestions podem tractar-les directament amb la 
tècnica de barri.  
 

Nou accident (caiguda) greu per culpa dels graons 
“traïdors” de la plaça el dia 25 de febrer 2010 
 

               
 

L’Associació en el tema de gossos sobre la gespa de la 
plaça recorda: 
Ordenança Municipal de Barcelona sobre Medi ambient urbà secció: 
Protecció, tinença i venda d’animals 
Article 23 

a) Son prohibides les deposicions  i les miccions d’animals domèstics en 
els parcs infantils o jardins d’us per part dels infants 
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Article 24 
a) Es prohibit l’estada de gossos en els parcs infantils i els jardins d’us 

per part dels infants, per evitat les deposicions i miccions. 
Article 56 
Es consideren infraccions molt greus els apartats a) dels articles 23 i 24 
Els propietaris seran sancionats amb multa de fins a 1.803 euros. 
 

Informació de la Vocalia de Salut 
-Objectius: La salut de la Gent Gran. La vocalia ens hem proposat aquest 

any treballar el tema de la salut de la Gent Gran mitjançant tres tipus 
d’activitats: 
 
-Aula de salut, donar suport i implicar-nos en la realització de l’Aula de 
salut que venia fins ara organitzant la Farmàcia Lesseps i la Biblioteca 
Jaume Fuster. Aquest any i col·labora l’associació, el CAP Larrard i el 
districte de Gràcia, els temes son enfocats a la salut de la Gent Gran.  
-Taller de Taiji, hem començat un Taller setmanal (els dijous a les 11,30 al 
Espai Jove de Gràcia) d’iniciació al Taiji-Chikung. 
-Itineraris a peu pels barris, també s’ha començat al febrer una caminada 
setmanal (els divendres a les 10,-h) per diferents itineraris històrics dels 
barris del districte. Totes aquestes activitats estan organitzades 
conjuntament per les mateixes entitats de l’Aula de Salut i s’ofereixen, en 
primer terme, a tots els socis de les associacions de veïns i comerciants de 
Gràcia i també a la resta de ciutadans. Els itineraris estan penjats a la Web 
de l’associació: www.avclesseps.cat  
A més l’associació es membre del Consell Municipal de Salut del districte. 
 

 

   
Aula de salut 

 

http://www.avclesseps.cat/
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Taiji            Itineraris      
 

      
    El Grups dels Itineraris a peu 
 

Proposta d’objectius i activitats pel 2010 

 
-ASSEMBLEA DE L’ASSOCIACIÓ 22 de març a les 19,30 al Casal de  
  l’església dels Josepets. 
-Fer el seguiment dels compromisos de millores a la plaça per part del  
  Districte. Si no son satisfactòries proposar a l’associació les mesures de  
  pressió pertinents. 
-Fer el seguiment de la programació d’actes culturals a l’amfiteatre a  
  organitzar  per part del districte, entitats culturals, musicals i de teatre de  
  Gràcia i altres associacions. Si això no te uns resultats positius, realitzar  
  una consulta popular sobre el destí de l’amfiteatre a la tardor. 
-Edició de 3 Butlletins Informatius de l’associació a l’any  
-FESTA DE LA FLOR: Diada de plantada de flors amb participació infantil.   
 17 d’abril matí 
-FESTA DE PRIMAVERA de les associacions i dinar de germanor. Al mes de  
 Juny 2010. 
-DIA DEL COMERÇ AL CARRER. 8 de maig 
-Continuar amb les Activitats de Salut de la Gent Gran 
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FESTA DE LA FLOR A LA PLAÇA LESSEPS 
17 d’Abril de 2010 al matí 

 

 

 

Organitza l’Associació de veïns i comerciants de la plaça Lesseps 
Amb la col.laboració de Parcs i Jardins de l’Ajuntament 
I la participació de nens i nenes de les escoles del barri i de 
veïns del barri. 
Informació i inscripcions infantils: Barberia J.Mª Flotats (Lesseps) 


