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Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps 
 

Correu-e: avclesseps@avclesseps.cat # Web http://www.avclesseps.cat 
Telf. contacte (president): 699067196 

 
 
COMUNICAT 
 

 

3a Assemblea de l’AVC Plaça Lesseps 
LESSEPS: 
ESPAI D’OPORTUNITATS, ESPAI DE SOCIALITZACIÓ 
 

 
 
El proppassat 16 de març es va celebrar al saló d’actes del CEIP Rius i Taulet, 
la 3a assemblea anual de socis de l’Associació de Veïns i Comerciants de la 
Plaça Lesseps, amb una nodrida concurrència. 
 
En l’acte es posà de manifest el treball dut a terme durant el darrer any, 
referendant el doble paper de l'Associació: per una banda, esdevenir un 
instrument de veïnatge i de cohesió social de la Vila de Gràcia i de Barcelona  i, 
per una altra, emfasitzar encara més el seu caràcter reivindicatiu pel que fa a 
una conclusió més acceptable i funcional  de l’urbanisme de la Plaça i traçar 
una estratègia territorial clara en relació a la seva funció com a lloc central de 
Barcelona, més enllà de la seva mera consideració d’intercanviador modal en la 
xarxa viària i de transports. 
 
Pel que fa al primer aspecte es va fer repàs a les activitats cíviques endegades 
a la Plaça que tenen per denominador comú les relacions entre veïns i 
comerciants: festes populars, fires de comerç, trobades, taijí, itineraris de salut, 
actes culturals, fins i tot de recerca històrica i social, de valorització del 
patrimoni i de la memòria, destacant especialment la puntual comunicació tant 
als socis com a la ciutadania en general a través de les xarxes socials, i, molt 
especialment, l’obertura de l’entitat a la màxima participació, eixamplant encara 
més la seva base social.  
 
Pel que fa al segon aspecte, l’Associació de Veïns i Comerciants seguirà 
exercint el seu rol d’ens actiu en la definició de les polítiques públiques que 
pertoquin a la Plaça i a la funció d’aquella en el conjunt de la Vila de Gràcia i de 
Barcelona. Es pretén aconseguir la resolució dels problemes físics de la Plaça i 
el seu correcte manteniment, perquè esdevingui definitivament un lloc de 
convivència i no només de pas, eliminant tots els obstacles i totes les barreres 
arquitectòniques que avui en dia ho dificulten i que àdhuc arriben a perjudicar la 
salut de les persones. 
  
D’altra banda, l’Associació té l’objectiu d’aconseguir dels poders públics la 
definició clara de la funcionalitat de la Plaça Lesseps des de les òptiques 
econòmica i social. La Plaça ha d’exercir un paper integrador dels territoris del 
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Districte de Gràcia i també en el continu urbà que conforma amb Sant Gervasi, 
barri del qual també n’és part. La Plaça ha de ser un centre potent per a 
l’activitat econòmica i també per a l’acció i cohesió social, ha de ser un espai 
socialitzador de primer ordre; aspectes tots aquests que sustenten l’esbós de 
les seves línies estratègiques i sobre les que es basen l’establiment a Lesseps 
d’un nou centre social i esportiu i l’obertura d’una agència de promoció 
econòmica que vivifiqui també el comerç i les empreses. La Plaça ha 
d’esdevenir, per tant, un gran espai d’oportunitats per al civisme, l’activitat 
econòmica i la cohesió social. 
 
Enllaçant amb l'anterior es remarcà la necessitat d’aconseguir una seu social 
estable a la Plaça, per tal de facilitar el contacte amb els socis de manera 
presencial, atès que l’oferta per l'Ajuntament se situava excessivament lluny i, 
per tant, escassament operativa. 
 
L’assemblea, a banda d’aprovar per aclamació la gestió de la Junta, nomenà la 
nova tresorera, la Sra. Ascensión Garcia, de 43 anys, natural de Santa Helena 
(Jaen) i que regenta, juntament amb el seu marit, l’Hostal Lesseps, i que 
aportarà saba nova a l’equip liderat per en Josep M. Flotats. 
  
Durant l’acte també es posà de manifest la bona salut i força de l’Associació, 
amb uns comptes totalment sans, i amb una afiliació al corrent de pagament 
que supera els 150 socis. 
  

 
La nova tresorera Ascensión Garcia, entre membres de l’equip directiu: 

Daniel Gras, Joan Garcia i Josep M. Flotats, a la Plaça Lesseps 

 
 
Gràcia, 23 de març de 2011 
 


