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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

REUNIÓ AMB LES REPESENTANTS DEL DISTRICTE DE
GRÀCIA VERS LES PROPOSTES DE L’ASSOCIACIÓ A
L’ENTORN DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA VILA DE
GRÀCIA I DE L’INFORME SOBRE LA SITUACIÓ DE LA
PLAÇA DESPRÉS DE 18 MESOS DE LA SEVA
INAUGURACIÓ

En data 10 de novembre de 2010, i en atenció a la sol·licitud expressa de
l’Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps, va tenir lloc una
reunió amb els responsables del Districte de Gràcia per tal de tractar els
aspectes corresponents a:
-

La Plaça Lesseps en el Pla Estratègic de la Vila de Gràcia

-

L'Informe sobre l'estat de la Plaça Lesseps després de 18 mesos de
la seva inauguració

Per part de l’Ajuntament de Barcelona hi assistiren la Sra. Isabel Montané i
Mur, directora de Serveis de Territori del Districte de Gràcia, i la Sra. Iolanda
Collboni, Cap del Gabinet del Regidor del Districte. Per part de l’Associació de
Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps, el Dr. Josep Martí i Valls i el Sr.
Xavier Muñoz i Torrent.

PLA ESTRATÈGIC DE LA VILA DE GRÀCIA
(A PARTIR D'ARA REFLEXIONS O PLA DE FUTUR)
Pel que fa a l’encaix de les propostes de l'Associació en la redacció del Pla
Estratègic i en base als escrits i manifestacions de queixa i disconformitat vers
el procés i l’esborrany tractat en la sessió de treball del dia 13 d’octubre, resulta
el següent:
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-

L'Ajuntament ha decidit convertir el procés en la redacció d’un document
de reflexions sobre el futur de la Vila de Gràcia, que durà per títol Pla de
Futur.

-

L'Ajuntament considera molt positives les propostes presentades per
l'Associació i proposa incloure en el redactat del document final el seu
esperit en el sentit de reconèixer la necessitat de determinar la
funcionalitat de la Plaça com a tal i com a un lloc de centralitat.També
entén que la plaça ha d’esdevenir un lloc de trobada, de relació social,
d’integració i de cohesió, més enllà de ser un lloc de pas o
d’intercanviador, i que la plaça ha d’esdevenir un nexe d’unió entre
l’activitat econòmica i social dels barris del Districte, evitant al màxim que
esdevingui una fractura territorial. Que aquesta centralitat té sentit
entendre-la no només des de la lògica del Districte, sinó de tota la ciutat,
i que, per tant, s’ha de considerar les propostes presentades per
l'Associació també en aquella escala. Per tant, s’ha d’entendre que
l'Ajuntament assumirà l’esperit de les propostes de cara a la revitalització
de l’activitat de la Plaça Lesseps i el seu entorn.

-

Que, en tot cas, el document de propostes presentat per l'Associació de
Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps s’incorporarà sencer com
annex al document final. Els instruments de desenvolupament de
l’activitat econòmica i social de la Plaça que s’hi apunten en les
propostes de l'Associació haurà d’estudiar-los amb deteniment, per tal
com, malgrat no es poden assumir d’entrada, sí que entren en el camp
del possibilisme.

-

Per part dels representants de l'Associació se les va manifestar que
aquella és fermament partidària de fer un Pla Estratègic de la Vila en
tota regla i que, si en futur es vol tornar a recuperar aquella via,
l’Ajuntament pot comptar amb els seus membres per a participar-hi de
forma activa en la seva consecució. Que la voluntat de l'Associació és
construir en benefici de la comunitat i que la realització d'un Pla
Estratègic és una bona manera de fer-ho.

-

També es va fer èmfasi en la voluntat dels veïns per a què l'Ajuntament
es defineixi clarament sobre la seva funcionalitat de la Plaça com a
centralitat en l’activitat econòmica i social del Districte i de la Ciutat, molt
en especial tenint en compte l'impacte que podrà tenir la posta en marxa
de la nova línia 9 del Metro en l’economia i les relacions socials del lloc.
Atès també, molt especialment, que amb la creació de l'Associació els
veïns han redescobert la importància de mantenir i millorar les relacions
socials com un element-clau per a la cohesió social, la convivència, la
integració i l’augment de la qualitat de vida urbana, i que això es
considera molt positiu, i que l'Associació farà tot el possible perquè
aquest valor es mantingui mitjançant la regeneració de l’activitat a
l’entorn de la plaça, fent que el lloc esdevingui plaça, àgora, lloc de
trobada i de relació, i no, en canvi, un lloc per a transeünts o de fractura
territorial.
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-

Que els instruments de desenvolupament que es proposen a l’entorn del
manteniment i la revitalització de l’activitat a la Plaça (Nexus Gràcia i
Centre Social) s’han d’entendre com a propostes de treball obertes, però
possibilistes i amb clara voluntat de ser considerades en l’agenda
política per als propers anys. Es demana, per tant, que s’estudiïn i es
considerin en les propostes operatives que han d’acompanyar els plans
de futur.

-

Que evidentment, la fesomia de la Plaça no està tancada i que és precís
començar a pensar entre tots alternatives d’intervenció urbanística per al
moment que es concloguin les obres subterrànies, per tal de poder
actuar en la seva millor adequació a la vida social i al lleure en aquella
fase (en l’horitzó de l’acabament de les obres del metro i en l’execució
del centre de la plaça. Es planteja, per tant, la necessitat d’anticipar
esdeveniments i avançar treball des de la recerca de consens. S’apunta
novament la possibilitat d’eliminar la pendent que dificulta l’exercici
d’usos socials.

INFORME DESPRÉS DE 18 MESOS DE LA INAUGURACIÓ DE LA PLAÇA
Pel que fa als punts tractats en l'informe, es va passar revista a tots i cadascun
dels punts concrets. D’aquests punts és de destacar:
-

Que la plaça està per acabar i que molts dels elements que estaven
previstos no es podran aplicar fins a la conclusió de les obres del metro,
per exemple, el parc infantil, que ha d’anar situat en el triangle central
(ara ocupat per les màquines de les obres).

-

Gossos.- L'Ajuntament està desenvolupant en aquest moment una acció
d’anàlisi i de sensibilització dels propietaris dels animals perquè es
comportin cívicament respecte de les zones enjardinades. Aquesta acció
s’està fent mitjançant un educador ambiental a peu de carrer, això és
emprant una primera via no coercitiva. Que es té previst que aquesta
acció de sensibilització s’allargui fins a final d’any i en funció als seus
resultats, es decidirà quines accions a emprendre.

-

Graons i baranes.- L’estructura actual de la Plaça dificulta molt la
modificació dels elements urbanístics, en tant que els petits graons
compleixen una funció relativa al desviament d’aigües en cas de pluja.
Que el tema no es pot abordar si no és en la integralitat de modificacions
generals. Que no és un tema, per tant, de manteniment, sinó del
replanteig del disseny de la Plaça.
Se’ls diu per part de l'Associació que cal preveure, a l’horitzó de
l’acabament de les obres del metro, aquest replantejament, aplicant
solucions provades en altres intervencions municipals en altres llocs de
la Ciutat amb pendent semblant. S’esgrimeix la solució del parc dels
antics Quarters de Girona, en la confluència del carrer Lepant amb
Travessera de Gràcia. El traçat actual de la Plaça Lesseps no fa
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confortable el seu ús per al lleure, atesa la pendent, i es tractaria de
proposar un anivellament en trams que sí ho facilités.
Se’ls reitera que la gent segueix caient (especialment la gent gran) i que
seria bo d’estudiar solucions amb la substitució de graons per rampes en
determinats llocs d’escales i, si cal, provisionalment, tornar a senyalitzar
amb bandes els graons.
-

Desperfectes en el paviment.- Les Brigades Municipals actuaran en la
reparació dels desperfectes, en la pròxima actuació en la zona. S’apunta
que en els punts de recollida de deixalles, on han saltat totes les
llambordes o rajoles, queda clar que es posarà asfalt.

-

Desperfectes en el teatret.- S’ha passat nota a Parc i Jardins perquè
procedeixin a la reparació del forat ocasionat per un foc.

-

Jardins, gespa, plantes, ombra.- S’ha acordat des de fa temps que la
gespa es pot trepitjar, de forma que els ciutadans puguin fer ús per al
lleure. Cal però modificar els rètols que ho prohibeixen (encara no s’ha
fet) per evitar la contradicció. S’estan plantant rosers en mig de la gespa,
entenent-se com a nou element decoratiu que pot millorar el paisatge del
lloc. Els arbres morts es reposaran (les representants de l'Ajuntament
consideren que els arbres que han sobreviscut estan donant frondositat
als jardins).
S’insisteix en la necessitat de crear més ombra en la Plaça i en el
compliment de la plantació dels arbres que inicialment estaven previstos.
També en la proposta de generar una pèrgola vegetal prop del teatret
que donés més frescor a d’indret. Les tècniques municipals manifesten
els seus dubtes al respecte, considerant possibles conseqüències no
volgudes, com l’ús indegut per a la concentració de “botellons” o per a
l’aixopluc de persones sense sostre.
Se’ls diu que, en aquell supòsit, s’estarà detectant una altre problema
important que és l’existència de quadres extrems d’indigència als quals
també caldrà donar solucions també en la proximitat.

-

Monument a Pompeu Fabra.- Les representants municipals informen
que el monument precisa d’una petita restauració i això explica perquè
es demora tant la seva reinstal·lació a la Plaça. Malgrat s’ha arribat a
concretar la seva nova ubicació, en el moment que en monument estigui
llest per instal·lar, s’estudiarà el lloc on paisatgísticament sigui més
adient. El monument podria estar reinstal·lat el gener de 2011.

-

Marquesina no utilitzada de l’autobús.- Informen que el tema ha estat
traslladat des de fa temps a TMB i que en encara o hi ha resposta. Cal
pensar en aquest aspecte que hi ha una raó de modificació del
recorregut de la línia que hi hauria de parar, que hauria de reduir la seva
freqüència.
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-

Clau de l’accés a les dependències de la recollida pneumàtica
(petanca).- En breu, l'Associació rebrà per part de l'Ajuntament còpia de
la clau d’accés al local (on hi ha sanitaris).

-

Equip de so.- Les representants municipals també van informar que
l'Ajuntament facilitarà a l'Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça
Lesseps un equip de so de forma gratuïta.

SEGUIMENT
S’acorda celebrar a principis del mes de febrer una nova reunió AjuntamentAssociació a l’objecte de fer seguiment de tot el què s’ha tractat en aquesta
reunió.
Les representants municipals reiteren la seva disponibilitat permanent per
resoldre tots aquells temes que sigui precís o en els que hi hagi qualsevol tipus
de disconformitat; per a la qual cosa faciliten les seves dades de contactes
directe.
Els representants de l'Associació reiteren la seva manifestació de
corresponsabilitat en la generació de polítiques públiques i béns públics, així
com la seva disponibilitat en participar activament en tots els processos de
planificació estratègica que en un futur es vulguin endegar a la Vila de Gràcia.

Gràcia, 11 de novembre de 2010

