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Estudi de viabilitat del futur Centre de Barri Lesseps

ANTECEDENTS I OBJECTIUS
Des de fa anys els veïns del barri i, molt especialment, l'Associació de Veïns i Comerciants
de la Plaça Lesseps han reivindicat un espai per a poder realitzar les seves funcions i
donar resposta a la demanda d'activitats per part de la gent del barri. També s'han afegit
a aquesta reivindicació les Associacions de Veïns de General Mitre, Vila de Gràcia i el
Putxet. Per donar satisfacció a aquesta demanda s'ha buscat un lloc a la plaça Lesseps
on poder situar un nou equipament municipal que doni servei a la plaça i al barri.
El lloc trobat són les tres parcel·les que queden a l'esquerra (cantó Llobregat) de l'Església
dels Josepets: els números 25 i 26 de la Plaça de Lesseps i el 265-267 de la Ronda del
General Mitre. El conjunt dóna actualment una imatge deteriorada amb edificis de
planta baixa semi abandonats i amb unes mitgeres cegues de més de set plantes
d’alçada que degrada l’aparença de l’església.
El present estudi té dos objectius:
1. Determinar la viabilitat funcional, urbanística, arquitectònica i econòmica de la
implantació d’un centre de barri en aquesta ubicació.
2. Dignificar l’entorn de l’Església dels Josepets, tenint en consideració l’història, el
paisatge urbà i el marc urbanístic.
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CONTEXT HISTÒRIC
L'església de la Mare de Déu de
Gràcia i de Sant Josep,
coneguda popularment com
els Josepets de Gràcia, és
l'església de l'antic convent dels
Carmelites Descalços de Santa
Maria de Gràcia, situada a la
part oest de la Plaça de
Lesseps de la vila de Gràcia, a
Barcelona,és l'edifici més antic.
Els frares Carmelites Descalços,
coneguts com els Josepets, es
van establir el 1626 prop del
camí que anava de Barcelona
a Sant Cugat del Vallès i van
fundar el convent de Santa
Maria de Gràcia, que acabaria
donant nom a la Vila que hi va
néixer
al
voltant.
Aquest
convent va ser construït gràcies
al generós donatiu de Josep
Dalmau, conseller de la ciutat
de Barcelona, i de la seva
esposa, Lucrècia Balcells, que
va passar pel dolor de perdre
els seus set fills.
El 1628 es comença l'obra i el
Imatge 1. Plànol històric de la Vila de Gràcia de Tomàs Sanmartí, 1845.
1630 ja es pot inaugurar. Segons
Fragment ampliat del centre de la vila. Marcat en vermell, el Convent dels
Josepets de Gràcia.
la voluntat del fundador, el
Podem observar com, a mitjans del segle XIX, el convent del Josepets encara
1647 s'hi va traslladar el noviciat
es trobava just en el límit de la vila, en una zona poc urbanitzada. Tot i això, ja
es veuen algunes construccions seguint aproximadament l'alineació del
dels Carmelitans de Sant Josep,
Carrer Gran i, a l'altre costat de la Riera de Vallcarca, la masia de Ca
n'Alegre.
de la Rambla de Barcelona, fet
que va provocar picabaralles
© Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB)
entre les dues cases. El 1650-51 pateix una epidèmia de pesta que fa que els frares
supervivents retornin altre cop a Barcelona. El 1658 es posa la primera pedra d'una nova
església, obra que es dóna per acabada el 1687. El 1808 pateix els efectes de la Guerra
del Francès i els Carmelitans es veuen obligats a abandonar el convent fins el 1814. El 1821
suporta una altra epidèmia de pesta. Hi ha intents de supressió i els frares es traslladen a
Sant Josep de Barcelona. El 1823 hi poden retornar, fins que el centre és suprimit
definitivament el 1835 quan passa a mans particulars i el convent s'enderroca. A partir del
1868 l'església té funcions parroquials, incendiada el 1936, és restaurada a partir del 1939.
L'església, única resta del convent que es conserva actualment, és obra de l'arquitecte
Fra Josep de la Concepció, anomenat el Tracista, que la va projectar seguint els cànons
severs del barroc conventual català. És de nau única, amb volta de canó amb llunetes,
nàrtex sota el cor i cúpula al transsepte. Entre els contraforts hi ha situades les capelles
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laterals, intercomunicades entre elles i cobertes amb cúpules dotades de lluerna. La
façana, tripartida i amb frontó triangular central, correspon al model habitual dels
temples de l'orde carmelità.

Imatge 2. Fotografia històrica de l'església dels Josepets l'any 1870.
Podem observar les primeres edificacions que es varen anar construint al voltant de l'antic convent. A la dreta podem veure
la desapareguda masia de Ca n'Alegre que separava la Plaça de Lesseps de la Plaça de la Creu i que va ser enderrocada
per a conformar l'actual plaça.
© Arxiu Municipal del Districte de Gràcia (AMDG)

Durant el segle XVIII, Gràcia consolidà la que seria la seva estructura social durant molts
anys, entre zona rural i zona d'estiueig dels burgesos barcelonins. Prova d'això és la gran
quantitat de torres i segones residències pertanyents a famílies adinerades. A finals del
segle XVIII i principis del segle XIX, la zona que avui anomenem Gràcia era poc poblada,
els tres nuclis més importants eren els que havien crescut al voltant dels convents de la
zona: el de Jesús (a l'inici del Carrer Gran), el del convent dels Josepets (la zona de
l'actual Plaça Lesseps), i el dels Caputxins Vells (situat per la zona on actualment hi ha el
Mercat de l'Abaceria Central).
Després d'observar detingudament l'origen i evolució històrica de l'església és fàcil
entendre la gran importància que té aquest edifici, no només en l'àmbit proper de la
Plaça de Lesseps, on és l'edifici més representatiu juntament amb les Cases Ramos, sinó
en el context del Districte de Gràcia ja que aquest va ser un dels punts d'origen de la Vila.
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CONTEXT URBANÍSTIC
Les
transformacions
urbanístiques que ha
patit la Plaça de Lesseps
des de que s'hi establiren
els Josepets han anat
configurant una realitat
urbanística
difícil
de
resoldre. El considerable
pendent natural de la
zona, l'elevat volum de
tràfic
motoritzat
dels
carrers que la travessen,
edificacions de molt
diversa
naturalesa
Imatge 3. Vista actual dels Josepets des de la Plaça de Lesseps.
arquitectò-nica... tot això
S’observa la lamentable relació paisatgística que s’estableix entre l’església i els edificis
veïns.
ha
fet
que
s'hagi
© Street View (Google)
reformat la plaça en
vàries ocasions. L'última, inaugurada l'abril de 2009, ha recuperat el pendent natural del
terreny permetent una visió més o menys diàfana de tot l'espai urbà. D'aquesta manera,
els edificis més representatius del lloc han recuperat la presència paisatgística que els hi
pertoca i, entre ells, destaca l'església dels Josepets, que des de fa segles ha predominat
en la visió de la plaça.
Ja des del segle XIX,
abans de la unió de la
Plaça de Lesseps i la
Plaça de la Creu, les
edificacions
que
es
construïen al voltant de
l'església
ho
feien
mantenint
un
cert
respecte paisatgístic cap
a l'edifici religiós: edificis
de
poca
alçada,
alineacions focalitzant la
visió cap a la façana
barroca,
una
certa
separació entre l'església
i les noves construccions
deixant-la
exempta...
Malauradament, aquest
respecte urbanístic no va
arribar fins als nostres dies
i, actualment, l'església
està
envoltada
per
edificis que, lluny de
buscar una integració
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Imatge 4. Ortofoto de fa uns anys de l'illa que ocupa l’església dels Josepets.
Podem veure la fragmentació de l’espai interior de l’illa així com l’espai buit que deixa
la gran escalinata d’accés al temple.
© Bing Maps (Microsoft Corporation)
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contextual, devaluen l'edificació històrica i embruten la visió paisatgística de la plaça.
Aquest és el cas dels edificis de l'esquerra de l'església; els tres primers de poca qualitat
arquitectònica i lamentable estat de conservació i el quart, producte d'una època de
gran especulació immobiliària, d'una alçada desmesurada que dóna com a resultat una
mitgera desproporcionada que esdevé un teló de fons lamentable per als Josepets.
Altrament, també cal esmentar que l’espai interior d’illa no té la qualitat espacial
desitjable, ja que s’ha convertit en un seguit de construccions auxiliars de poca entitat
que desvirtuen la façana oest de l’església, una façana que, ben tractada, seria tan
digne com les altres i que, a més, té edificis annexos catalogats que es troben embeguts
dins aquestes construccions secundàries.
Respecte a l’ús i al sostre construït de les edificacions existents a l’esquerra dels Josepets,
al primer dels edificis es desenvolupen activitats parroquials de l’església i compta amb
525 m2 de sostre, el segon es tracta d’un magatzem municipal semi abandonat i
infrautilitzat de 145 m2 de sostre, el tercer es troba parcialment ocupat per una activitat
de restauració (bar restaurant) de 435 m2 de sostre. Per últim el quart es un edifici
d’habitatges de set plantes i àtic, amb uns baixos on s’ubica una oficina del Servei
d’Ocupació de Catalunya a la que se l’hi afecten 300 m2 amb la proposta. En total son
1.405 m2 de sostre, tots ells en sòl qualificat d’equipament (7a) dels quals 1.260 m2 son de
propietat privada i 145 m2 públics de l’ajuntament.
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CONDICIONANTS URBANÍSTICS
És evident que, a banda de les consideracions històriques i paisatgístiques, a l'hora
d'estudiar la viabilitat del centre de barri és molt important el marc legal urbanístic així
com les propietats cadastrals dels edificis que entren dins l'àmbit de l'estudi.

Qualificació urbanística
En aquest gràfic podem veure
la informació urbanística i
cadastral referent a la illa dels
Josepets. Pel que fa a les
qualificacions urbanístiques, tant
la parcel·la de l’església com les
tres contigües tenen la clau 7a
(equipament) i per tant podrien
acollir l’ús de Centre de Barri.

Font:
Pla General Metropolità de Barcelona

Edificis catalogats
En el gràfic annex observem en
color taronja les edificacions
incloses en el Catàleg de
Patrimoni de l'Ajuntament de
Barcelona i que han de ser
conservades:
l'Església
dels
Josepets (que inclou el cos
principal i dos annexos a la part
interior de l'illa) i l'Institut Josep
Serrat i Bonastre.

Font:
Pla General Metropolità de Barcelona
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Estructura de la propietat
En el tercer gràfic es mostren les
parcel·les
cadastrals
diferenciant les propietats de
l'àmbit; veiem com la zona
d'actuació proposada afecta
cinc propietats diferents:
_ Església
_ Edifici municipal
_ Bar
_Servei

d’Ocupació

de

Catalunya (SOC)
_ Interior d’illa

Font: Oficina Virtual del Catastro
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PROPOSTA ARQUITECTÒNICA
De tota aquesta anàlisi prèvia podem extreure alguns punts importants a l'hora de definir
la proposta arquitectònica del Centre de Barri Lesseps,els més destacables són:


La demanda veïnal d'un espai públic per al barri que justifica la construcció d’ un
centre cívic veinal.



La història i origen de la Vila de Gràcia estan molt lligats a l'Església dels Josepets.
Aquest edifici te un alt valor simbòlic per a la Vila. Aquests valors afegits fan que
s'hagi de tractar l’església i el seu entorn amb gran sensibilitat, respectant i
potenciant aquest patrimoni històric i cultural de forma que les construccions
històriques es dignifiquin i s’integrin en el seu context.



Des del punt de vista del paisatge urbà, la situació estratègica que ocupa
l'església, en el punt més elevat de la Plaça de Lesseps, obliga a pensar el lloc
des de la imatge del conjunt de la plaça. Aquest àmbit esdevé un punt de
referència que no pot estar ocupat per edificis de poca qualitat arquitectònica i
en lamentable estat de conservació, que donen una imatge d'abandonament i
despreocupació que devalua el conjunt de la plaça.

La proposta que es presenta
s’orienta a integrar i relacionar
tots aquests factors.
La planta annexa mostra l'illa
dels Josepets amb la proposta
d'ordenació volumètrica.
S’aposta per una intervenció
que posi en valor l'edificació
antiga de l'església alliberant
l'interior de l'illa de totes
aquelles construccions secundàries sense cap valor. Aquest
enderroc selectiu té una
doble funció; per una banda,
les
parts
de
l'església
catalogades queden lliures
d'annexos
i
construccions
marginals que desvirtuen la
seva arquitectura, descobrint
una façana interior interessant
i de tanta qualitat com les
façanes als carrers perimetrals.
L’edifici de l’església queda
exent, envoltat d’espai lliure
en tot el seu entorn i per tan
tot ell potenciat i valoritzat.
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Proposta arquitectònica pel Centre de Barri Lesseps.
En aquest gràfic podem veure les principals característiques de la proposta:
 Enderroc de les construccions sense valor de l'interior d'illa.
 Alliberament del perímetre de l'església creant un nou espai públic.
 L'edifici del centre materialitzat en dos volums: el cos baix que es relaciona
amb l'església i l'alt que busca edificabilitat i respon a la mitgera veïna.
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D’altra banda, es crea un nou espai públic a l'interior de l'illa, tranquil, aïllat de l'enrenou
del carrer, des del que es pot gaudir d'una perspectiva diferent de l'església, creant-se
una zona d'estar singular que pot donar servei al nou centre de barri.
El nou edifici es situa en l'espai que ara ocupen tres edificis diferents: el bar del número
265-267 de la Ronda del General Mitre, el magatzem (de propietat municipal) de la Plaça
de Lesseps número 26 i el Casal de l'església en el número 25.
Aquesta nova construcció consta de dos volums molt diferenciats. El primer és un cos
baix, de tres plantes, que busca el diàleg directe amb l'església potenciant-la. Té el seu
remat superior a l'alçada de l'imposta de la façana històrica, enrasat amb els cossos
laterals de les capelles. L’església adquireix tot el protagonisme visual avui molt degradat.
Ha de seguir sent el punt de referència de la plaça però, al mateix temps es tanca la part
esquerra (cantó Llobregat) de l'escalinata amb una façana digna que recupera
l'alineació dels antics edificis d'habitatge que hi havia en el mateix lloc i que dirigeix la
mirada cap a la façana de l'església(veure imatges).

Imatge virtual de la proposta arquitectònica.
En primer terme podem veure la volumetria de la nova edificació i la seva relació amb l'entorn. Per una banda, el cos baix que
dialoga amb els cossos de capelles de l'església i que queda per sota de l'alçada de la façana principal dels Josepets; per
l'altra, un volum molt més alt que busca dotar de singularitat l'edifici però també amagar la mitgera veïna minimitzant-ne
l’impacte visual.

Alçats frontal i lateral de l'edifici del nou centre de barri amb els edificis del seu entorn immediat.
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El segon cos que completa l'edifici nou és d'una alçada molt major, unes 7-8 plantes,
buscant una doble funció. D'una part es busca augmentar la superfície edificada per
poder donar cabuda a un programa funcional major i, per l'altra, guanyar alçada per
amagar el màxim possible la mitgera de l'edifici veí que és, probablement, l'edifici més
discordant de la plaça. A més, aquest volum té la voluntat de ser una nova fita dins
l'entorn i dotarà l'edifici de la singularitat pròpia que li correspon a un equipament públic.
També es contempla en aquesta proposta la construcció d'una planta soterrània que
ocuparia tot l'àmbit de l'edifici nou i una part del nou espai lliure.
L'edifici resultant tindria uns 2750 m2 sobre rasant i uns 600 m2 en la planta soterrània.
El programa funcional del nou edifici s’organitzaria en:
Planta soterrània (600m2): Es proposa la construcció d’una piscina amb vestuaris i una
petita sala de gimnàs.
Sostre sobre rasant (2750m2): Dels quals 1.260 m2 es destinarien a compensar als actuals
propietaris, 525 m2 de casal de l'església, 435 m2 del bar i 300 m2 de l’oficina del Servei
d’Ocupació de Catalunya
Els aproximadament 1500m2 restants, podrien destinar-se, la meitat a dotacions cíviques
comunitàries per als veïns, sala d’actes, aules, tallers, despatxets d’entitats, etc, i l’altra
meitat quedaria lliure per altres usos futurs.

nova gestió, urbanisme i arquitectura

10

