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Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps
 

Notificacions: Plaça Lesseps 9, 08023 Gràcia - Barcelona 
Correu-e: avclesseps@avclesseps.cat # Web http://www.avclesseps.cat 

 
 
 
 
COMUNICAT 
 
 
LA PLAÇA LESSEPS EN EL 
PLA ESTRATÈGIC DE LA VILA DE GRÀCIA 
 
 
 
El 28 de maig passat, l'Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça 
Lesseps va presentar en del procés de redacció del Pla Estratègic de la Vila de 
Gràcia 2010-2020 un text que fa èmfasi en el paper de lloc central i integrador 
de la Plaça en l’estructuració del Districte de Gràcia.  
 
Això es feu en base a dues propostes: 
 
a) Integració dels territoris del Districte a través del nexe de la Plaça 
Lesseps.- 

 
Objectiu (doble): 
- Integració dels territoris del Districte de Gràcia 
- Nova centralitat de la plaça Lesseps (definició clara de la seva 

funcionalitat des de les òptiques econòmica i social). 
 

Mitjans (2): 
- Foment de l'activitat econòmica i l'ocupació a través de 

l'establiment d'un Servei públic d'Empresa a la Plaça Lesseps 
(Gràcia Emprèn / Gràcia Proactiva / Nexus Gràcia) 

- Foment de l'acció i la cohesió social a través de l'establiment d'un 
centre per a la cooperació cívica i veïnal a la Plaça Lesseps 
(Centre Cívil Lesseps / Centre Cívic Josepets) 

 
Rationale: 
Tal i com es proposa en el PAD 2008-2011, l'Associació creu que és 
important vertebrar i fomentar les relacions i la cooperació entre els 
barris del nord del districte i la Vila de Gràcia (també amb Sant Gervasi, 
perquè entén que no s'ha de tractar els territoris com a compartiments 
estancs, sinó com a continu urbà que són). Pensa que aquest objectiu 
estratègic es pot articular mitjançant la nova plaça Lesseps, atorgant-li 
funcions precises de centralitat. 
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La nova plaça Lesseps ha d’esdevenir una nova centralitat de 
Gràcia i de Barcelona. La plaça Lesseps no ha de ser un lloc només de 
pas o un intercanviador de transport públic, sinó que ha d’esdevenir un 
espai de relacions i d'activitat humanes, a la vegada que un eix de la 
competitivitat i de la cohesió social del Districte i un nou lloc central 
de la Barcelona que emprèn per al futur. 

 
Això es pot aconseguir amb dos elements nous, que es proposen: 
 
- Nexus Gràcia.- L'Associació creu que una bona manera de 

contribuir a l'integració territorial i a la vegada completar la 
dinamització de la plaça Lesseps és establir-hi un Servei públic 
d'Empresa (un equipament amb les funcions de centre de negocis, 
viver d’empreses, centre d’innovació i creativitat i promoció del 
comerç, artesans, cultura, etc, servei d'ajut a la consolidació 
d'empreses, etc) que reactivi/dinamitzi el teixit d'activitat 
econòmica de Gràcia en la seva diversificació, mitjançant la 
facilicitació de tots els recursos disponibles per al 
desenvolupament empresarial i de l’ocupació, molt en especial la 
sensibilització sobre l’esperit empresarial, lligat amb la 
corresponsabilitat de les empreses i els professionals amb el 
territori on tenen la seu.  

 
Gràcia ha de ser territori d’oportunitats empresarials a tots 
nivells i generador de llocs de treball. Situar un centre 
d’aquestes característiques a la Plaça Lesseps generaria una 
nova centralitat per afavorir la integració dels diferents territoris del 
Districte i enfortir l’activitat econòmica i la competitivitat del lloc i, a 
la vegada, donar a la gran plaça una funció diferent a la 
d’intercanviador, per deixar de ser només un lloc de pas. 
 
El desenvolupament d’activitat econòmica i la generació de nous 
llocs de treball a la Plaça han de exercir un efecte multiplicador 
en la zona, que afavoreixi l’obertura de nous negocis, l’atracció de 
la inversió privada i la densificació de l’activitat comercial i de 
serveis. 
 
L'Associació no creu que Gràcia hagi d’esdevenir cap parc temàtic 
de res, sinó que el seu tramat econòmic s'ha de fonamentar en 
negocis de tota mena que tinguin projecció de futur, ja sia els que 
estan adreçats al públic de proximitat, com als que tinguin una 
projecció que vagi més enllà del barri. Gràcia ha de ser la gran 
plataforma per als bons professionals. 

 
- Centre Cívic de Lesseps.- D'altra banda, per tal de fomentar la 

convivència i relacions de veïnatge a tot nivells, la salut, i la 
vida associativa i cultural, a la vegada que es faria front a la 
precarietat d’equipaments de Centres Cívics i esportius 
públics al Districte, l'Associació proposa dotar la zona d’un nou 
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equipament polivalent que cobrís les dues funcions: cívica i 
esportiva. 

 
Es tracta d’un centre destinat bàsicament a l’enfortiment de la 
salut pública i la cohesió social del Districte, que hauria de 
contenir un equipament esportiu mínim, gimnasos i piscina, i 
equipament de tipus socials, destinats a les entitats veïnals i 
relacionades amb la salut pública de Gràcia; aglutinant, per 
exemple, els serveis del Districte de dinamització cultural-veïnal, 
les seus de les AAVV, les de programes específics de foment de 
la salut pública, d’ajut social i de promoció de la igualtat de 
gènere.  
 
En aquest sentit ja està col·laborant amb un conegut despatx 
d'arquitectura del Districte per tal de donar forma al projecte. 

 
 

b)    Repensar els usos socials de la plaça a l’horitzó 2020.- 
 
L'Associació considera que l'urbanisme de la Plaça Lesseps no està 
tancat ni de bon tros. La plaça serà espai de convivència en tant que 
esdevingui un espai còmode i útil per a la gent que hi viu o treballa, que 
esdevingui un espai de relacions. En l’horitzó de la conclusió de les 
obres d’aquesta fase històrica (que esperem que sigui coincidint amb la 
finalització de la línia 9 del Metro), serà una bona ocasió per repensar 
alguns usos i morfologia de la plaça, especialment de la part sud. 
Fonamentalment s’hauria de replantejar la forta pendent que la fa poc 
utilitzable per moltes activitats, la necessitat imperiosa d’una àrea 
important de jocs infantils, la ordenació d’un espai per gossos i la 
redefinició del usos d’alguns equipaments d’aquest sector juntament 
amb la necessitat de generar més llocs d’ombra a l’estiu. 

 
 
En el text enviat al Districte, l'Associació manifesta també la voluntat de prendre 
part activa en el procés, considerant la planificació estratègica com un procés 
útil de fer polítiques públiques eficaces; tot esperant la confecció d’un treball 
seriós, acurat i en profunditat per part de l’equip de l'Ajuntament de 
Barcelona i de totes les parts, que ha d’incloure un procés de planificació 
participatiu real, deliberatiu i amb retorn de les demandes i propostes i 
que es fundi sobre el consens real de les persones i entitats participants, i 
atengui l’avaluació del pla estratègic anterior i es prevegi un sistema de 
seguiment i avaluació de l'actual procés i dels seus resultats.  
 
El contingut d’aquest text no ha estat encara integrat en el document final del 
Pla Estratègic. 
 
 
Gràcia, octubre de 2010 
 
 


