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MÉS IDEES PER A LA PLAÇA LESSEPS
Exposició dels treballs presentats al concurs

Com podem millorar la Plaça Lesseps?
Biblioteca Jaume Fuster - Fins al 9 de gener de 2012

El termini de presentació d’idees al concurs Com podem millorar la Plaça
Lesseps? ha conclòs amb un bona collita de propostes, de les més variades
expressions, de totes les edats. En total, una desena de treballs, exposats en 7
plafons (a doble cara), que mostren la preocupació dels ciutadans per la millora
d’aquest espai, tan afectat per anys i panys de reformes urbanístiques forçades
per interès de la mobilitat de la gran Ciutat malmetent l’escala humana.
A la mostra s’hi pot trobar des de l’escrit d’un nen de 9 anys interessat pel
patinatge i el bàsket a la plaça, a una interessant i colorista proposta de
pèrgoles per guanyar caliu i ombra a l’estiu dibuixades per Armand Frade;
passant per la carta d’una senyora sense sostre, molt sentida, i per la nostàlgia
de la plaça humana que fou, mostrada en fotografies antigues amb tramvies,
així com en una de les propostes tècniques que imagina la reconstrucció de
l’antiga Plaça Lesseps. A tot això s’acompanya també de les fotografies de
Rosa M. Mercader que evoquen possibles usos esportius dels espais, i de la
col·lecció d’imatges que en el seu dia Josep Martí-Valls captà sobre l’evolució
de les últimes obres de la plaça, que semblen no tenir fi.
Hi ha, per tant, per una banda una clara preocupació per la recuperació de la
forma humana de la Plaça, i, per una altra, un interès per què els acabats dels
espais prevegin usos per al lleure, l’esport i la relació veïnal.
Entre les propostes tècniques hi figura la comunicació visual del projecte de
Nova Gestió, Urbanisme i Arquitectura (dels arquitectes Brau, Fernández i
Llaneres), de construcció d’un modern centre social i esportiu adossat als
Josepets, així com l’agosarat “Imaginem...” del geògraf Xavier Muñoz i de
Trama, Urbanisme i Paisatge SLP, que, en base a l’anàlisi i discussió sobre
l’evolució física i social, simulen sobre el plànol la humanització de Lesseps,
recobrant la fesomia de l’antiga plaça mitjançant l’emplaçament d’edificacions
que recomponen el perímetre original, sense alterar els vials definitius, i
desdibuixen l’ús enjardinat o d’horts del també reeditat camp de Ca l’Alegre.

El concurs va ser presentat a mitjans de novembre passat per l’Associació de
Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps, convocat i obert a tothom. Ha
comptat, a més, amb la participació activa de professors i estudiants de
Geografia de la UAB, inspirats pel geògraf Brais Estévez, en una jornada
d’animació i de captació d’idees ciutadanes, celebrada el proppassat 17 de
desembre.
La mostra de les propostes i expressions veïnals estaran exposades en els
plafons del vestíbul de la Biblioteca Jaume Fuster, plaça Lesseps 20, fins al
proper 9 de gener.

Relació de les imatges annexes

Imatge 1/. Vista general dels plafons de l’exposició al vestíbul de la Biblioteca.

Imatge 2/. Plafons amb sèries fotogràfiques de Josep Martí Valls, en primer
terme.

Imatge 3/. Recreació de la proposta de centre social dels arquitectes Brau,
Fernández & Llaneras (Nova Gestió, Urbanisme i Arquitectura).

Imatges 4 i 5/. Simulació de la plaça d’escala humana pel geògraf Xavier
Muñoz & Trama, Urbanisme i Paisatge SLP.

Simulació de la plaça d’escala humana pel geògraf Xavier Muñoz & Trama,
Urbanisme i Paisatge SLP.
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