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Sabem que el paisatge de l'actual plaça Lesseps no ha estat sempre el mateix.
Tanmateix, la modificació de l'espai, no és cosa només de l'urbanisme recent.
L'observació de la cartografia històrica ens aporta ara nous elements per
entendre que l'evolució de la seva fesomia ha estat fruit de moltes
circumstàncies al llarg del temps; sovint de decisions de poques persones han
estat determinants, responent a interessos que van més enllà de l'adaptació del
procés humanitzador als accidents geogràfics o a les necessitats de la societat
que evolucionava en la proximitat.
Això és posa de relleu per mitjà del procés històric que es desprèn de l'anàlisi
del material geogràfic reunit en el nou portal de mapes de l'Associació de Veïns
i Comerciants de la Plaça Lesseps, recopilat pel seu Grup de Treball
d'Itineraris, que s'obre ara al coneixement dels ciutadans.
El geògraf Xavier Muñoz, que ha coordinat aquest treball, ens el presentarà,
destacant els elements-clau que es poden llegir als mapes i que poden evocar
nous interrogants al concepte de la Plaça Lesseps, en el seu ordre funcional,
com a suport d'un espai socialitzador.
El portal web presenta una col·lecció no exhaustiva de mapes, plànols,
descripcions, fotografies aèries i imatges satèl·lit, constituint una nova invitació
a la participació dels veïns i veïnes a aportar coneixement sobre els temps
viscuts a l'entorn de la Plaça Lesseps, amb la vocació clara de reconstruir-lo
sobre un recurs cartogràfic i permetre així una forma gràfica de copsar la
memòria històrica local.

