BUTLLETÍ INFORMATIU
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I COMERCIANTS DE LA PLAÇA LESSEPS
Butlletí nº 1
Octubre 2009
_______________________________________________________________
A l’assemblea general de socis de l’associació de veïns i comerciants de
la plaça Lesseps del 29 de gener del 2009 es varen marcar els següents
objectius de l’associació:
- Manifestar el nostre desacord amb els elements metàl·lics, les plataformes
elevades, la pendent de la plaça i altres elements de “disseny”, per
innecessaris, cars i no funcionals.
- Cal millorar l’enllumenat públic
- Augmentar les zones verdes, especialment bancs amb arbres d’ombra.
- Crear zones de jocs infantils (que no siguin una gàbia)
- Carrer Perez Galdós eminentment vianant.
- Establir un pla d’usos de l’amfiteatre.
- Millorar la circulació de vehicles (especialment el gir de 90º)
- Fer estudi de seguretat de la plaça i servei de vigilància.
- Fer pla de manteniment i millorar el paviment que causa caigudes.
- Es reivindica un centre o espai cívic per les entitats i veïns de la plaça.
A la inauguració oficial de la plaça i amb data del 5 d’abril l’associació va
fer entrega al Sr. Hereu, alcalde de Barcelona, amb copia al Sr. Espriu, regidor
del districte de Gracia, un escrit on manifestàvem les nostres opinions i
demandes al consistori, escrit que es pot consultar a la nostra Web
(www.avclesseps.cat) i del qual a hores d’ara no em rebut encara resposta per
part dels politics esmentats.
Ara, sis mesos després de viure quotidianament a la plaça, podem
concretar encara mes les nostres demandes i considerem que el més urgent i
factible es:
1. Solucionar els graons traïdors de la part sud de la plaça, que estan
produint forces caigudes a veïns i vianants. L’associació recull els
accidents i ens reserven possibles accions al respecte.
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2. Volem mes verd, bancs amb ombra a l’estiu i parterres de flors a la
primavera.
3. Mes seguretat i neteja a les zones d’aigua, per evitar possibles accidents
infantils i evitar també possibles nius de larves de mosquits.
4. Vigilància i disciplina amb els gossos sense lligar i que corren per les
zones de gespa on també hi juguen nens i poden produir-se contagi de
malalties, l’associació ha constatat que aquest es un problema de
convivència important pels veïns i veïnes.
5. Decidir si la gespa es pot trepitjar i ser utilitzada per activitats d’oci i joc,
senyalitzar-ho i fer-ho complir segons la decisió.
6. Que la guàrdia urbana estigui amatent al mal us o molèsties als veïns i
respongui amb rapidesa a aquests episodis i a les denuncies dels veïns i
veïnes.
7. Restitució del monument a Pompeu Fabra que ja tenia la plaça i que va
ser retirat a causa de les obres.
8. Estudi del trànsit de sortida de Gran de Gràcia i reordenació si s’escau
per evitar les retencions actuals i les queixes dels veïns.
9. Autorització i claus a l’associació dels WC situats a la central de recollida
neumàtica, actualment utilitzats pels jugadors de petanca, per ser
utilitzats exclusivament per el públic en les festes o actes culturals
organitzades per l’associació.
10. Necessitem un local, espai cívic, que pot ser d’us compartit amb les
demes associacions del barri, per les activitats i reunions d’aquestes
associacions i dels veïns i veïnes de la zona. Així es milloraria la situació
de greuge comparatiu amb els altres districtes de la ciutat.
11. El comerç de la zona, malmès durant cinc anys d’obres, necessita ajuda
i impuls. Cal estudiar la viabilitat de crear l’eix comercial de Gracia-Nord.

Veure fotos a continuació
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Gossos sense lligar a la gespa
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Graons i desnivells traïdors, hi han hagut forces accidents.
L’associació es proposa fer un recull dels lesionats per futures
accions si cal.
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En la primera foto no es veu el graó que si s’observa en la
segona foto des d’una altre perspectiva (observis que es el
mateix lloc amb la paperera torçada)
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L’aigua fa basals crònics fora de lloc i pot ser un niu de larves de
mosquit tigre.
A més, la piscina no està protegida i es de paret molt baixa, per
lo qual es un perill pels infants
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La gespa malmesa i No hi ha cap parterre de flors com reclamen
els veïns

Centres Cívics Municipals als districtes de Barcelona
GRACIA
HORTA GUINARDÓ
SARRIÀ S. GERVASI
L’EIXAMPLE
LES CORTS
NOU BARRIS
SANT MARTÍ
SANTS MONTJUIC
CIUTAT VELLA
SANT ANDREU
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En total de 52 Centres Cívics a Barcelona, el districte de Gracia en te
només dos: La Sedeta i el Coll, un a cada extrem del districte.
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Una mostra dels programes d’activitats dels vuit Centres Cívics de Sarrià
Sant Gervasi
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