
 
 

  
                             

 

 
Festa d’inauguració de la nova 

plaça Lesseps 

 Guany de més de 6000 m2 més per a les 
persones 

 Una plaça més connectada, més accessible i 
més amable 
 

 
 
 
                     Barcelona, 5 d’abril de 2009  
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                                     Inauguració de la plaça Lesseps  

Els vianants s’estan fent seva la 
plaça Lesseps 
La nova plaça Lesseps  ja és una realitat. La plaça és, avui, un nou punt de trobada i de 
convivència, a la vegada que un important nus de connexió de transport públic, en benefici 
dels residents de Gràcia i Sant Gervasi i,  de tota la ciutadania de Barcelona. Els vianants, 
veïns i veïnes, dia a dia, s’estan fent seva la plaça. 

L’eix central de la transformació de la plaça Lesseps  ha estat la recuperació del pendent 
natural de la plaça i la modificació del nus viari existent.  

Els veïns i veïnes s’estan fent, dia rere dia, seva la plaça. El diumenge 5 d’abril, farem una 
festa de inauguració per a tothom, grans i petits, que hem treballat amb l’Associació de 
Veïns i Comerciants de la plaça Lesseps i amb els Amics de la plaça Lesseps, i en la que 
participaran entitats i associacions culturals, tant del districte de Gràcia com del districte de 
Sàrria-Sant Gervasi. 

De 10.00h a 14h, celebrarem la transformació d’aquest emblemàtic espai de la ciutat. 
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Activitats per a grans i petits de 
10.00h a 14.00h  
 
Zona 1: al voltant de la biblioteca Jaume Fuster 

- Taller de reciclatge 
- Tallers infantils de maquillatge i plastilina 
- Taller de xapes  
- Conta contes per a nens i nenes 

Zona 2: Escenari principal (plaça Lesseps-República Argentina) 
- Actuació de la Cobla Sabadell 
- Actuació dels Bastoners de Barcelona 
- Xocolatada popular 
- Concert de Gospel Barcelona 

Zona 3:  Centre de la plaça (al voltant sortida ML3) 
- Galejada d’honor dels Trabucaires de Gràcia 
- Demostració de Tai-txi (AAVV del Farró) 

Zona 4: Auditori de l’amfiteatre (plaça Lesseps-Torrent de l’Olla) 
- Actuació Gospel La Sedeta Singers 
- IMPROSHOW – teatre-improvisació interactiu 

Zona 5: Pistes de petanca (plaça Lesseps-Torrent de l’Olla) 
- Exhibició de petanca 

Zona 6: Entre Gran de Gràcia i Pérez Galdós 
- Jocs amb elements reciclats 

 
Cercaviles amb gegants i diables de Gràcia, gegants de Sàrria-Sant Gervasi, drac 
Gaudiamus del Coll, Batucada Kabum. 
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Principals aspectes a destacar  
• La plaça Lesseps  guanya 6000m2 per a les 

persones 
Amb un guany de 6000m2 de superfície, els vianants són els nous protagonistes de la 
plaça. Aquest increment resulta de l’ampliació de les voreres i de la reducció del trànsit 
rodat, que ara es concentra en la part central de la plaça, donant prioritat a les persones i 
minimitzant la contaminació acústica. La plaça Lesseps ha deixat de ser un nus de 
vehicles i circulació. I ara és un espai per estar, passejar, conversar,... 

La plaça és un espai de lleure per a tothom: dues àrees de jocs infantils, pistes de 
petanques, espais verds, i l’amfiteatre, un espai singular preparat per activitats de petit 
format. 

 
Dues àrees de jocs infantils 

 
Un amfiteatre 

 

 
Pistes de petanca 

 
Mirador 

El trànsit rodat passa pel túnel. S’han fet  unes marquesines a les entrades del túnel que 
plataformes que allarguen la plaça guanyant espai públic i eliminant o redueixen el impacte 
de entrada i sortida de cotxes al túnel.  
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• Millora la connectivitat de la plaça 
Amb la recuperació del pendent natural de la plaça i la modificació del nus viari, s’ha pogut 
donar continuïtat als carrers abans interromputs i s’han creat noves connexions viàries 
transversals. 

Ara és possible creuar pel centre de la plaça. S’ha simplificat l’accés a la plaça Lesseps 
mitjançant diversos semàfors, suprimint l’escalèxtric de vehicles que existia. 

L’eix República Argentina – Príncep d’Astúries ha quedat anivellat totalment amb 
l’eliminació del viaducte que impedia físicament la visió entre ambdues voreres facilitant a 
més la connexió de vianants directa amb el pas ja operatiu.  

La connexió dels carrers Homer i Sant Magí i dels carrers Mare de Déu del Coll i Torrent 
de l’Olla ja és una realitat. Ha millorat la mobilitat tant dels vianants com del trànsit rodat. 

 

 
Gran de Gràcia-República Argentina 

 

 
Mare de Déu del Coll-Torrent de l’Olla 
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• Una nova perspectiva de la plaça 

 
Abans 
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Ara 

• Transport públic  
La plaça és un nus de comunicació per a 
vianants amb un trànsit molt elevat en 
connexió a la L3, i a la futura L9. 

S’ha obert una nova entrada de la L3,  al 
centre de la plaça i que, en un futur, donarà 
accés a la L9. 

Abans els autobusos travessaven la plaça 
sota el túnel, ara ho fan en superfície i amb 
les dues parades al centre de la plaça es 
millora el servei i l’accessibilitat.  

 

Tot i que la plaça ja està acabada, l’afecció de GISA-L9 comporta retardar la plantació d’un 
important nombre d’arbres a la vegada que trenca visualment la connexió central mar- 
muntanya. També restarà pendent la zona de jocs infantils principal del projecte i alguns 
itineraris de passeig que permeabilitzen encara més la plaça, per causa  de les obres de 
GISA. 

 

• Altres aspectes: 
La superfície de la plaça urbanitzada combina paviments amb gespa i arbrat. S’han 
reforçat els punts de llum a tota la plaça. S’han instal·lat al voltant d’unes 60 papereres 
addicionals a les projectades. S’ha millorat tota la xarxa de clavegueram i s’ha executat el 
nou col·lector de República Argentina-Gran de Gràcia, minimitzant el risc d’inundació per 
pluja. 
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Pel que fa als espais verds. el nombre d’arbres plantats supera l’anterior i, a mig termini, la 
massa vegetal superarà la frondositat consolidada que existia abans molt concentrada i 
que ara es reparteix per tot l’àmbit.  Serà necessari esperar un temps per veure la verdor 
en la majoria d’espècies que són caducs. 

 

La plaça té estructures ornamentals singulars: 

• La font que simbolitza la unió entre la zona de mar i la zona de muntanya, l’igual 
que el Canal de Suez va unir el Mar Roig amb el Mar Mediterrani. 

• El pal.li vol ser analogia amb el lluernari. És a dir, amb el lluernari es veurà  
l’estació del metro que tindrà un gran vestíbul. I amb el pali es vol reproduir a l’altre 
costat de la plaça la forma d’explicar l’estació. 
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La plaça Lesseps, pol d’equipaments 
i serveis 

 Central de recollida pneumàtica de residus: 

Diumenge 5 d’abril l’Àrea de Medi Ambient posa en funcionament la nova Central de 
Recollida Pneumàtica de Residus de la plaça Lesseps. Aquest equipament donarà servei a 
uns 21.000 veïns i 180 comerços  un cop finalitzat el desplegament de la xarxa en tots els 
seus trams.  La posada en marxa de la nova central permetrà introduir també la recollida 
de la fracció orgànica en la seva àrea d’influència. 

La nova Central abraça l’àrea compresa entre la plaça Lesseps, la Ronda General Mitre 
(fins al carrer Balmes), l’avinguda Vallcarca, la Travessera de Gràcia i una part del casc 
antic de Gràcia, amb un total de 338 bústies. Aquest diumenge, entren en funcionament 
les primeres 57 bústies que donaran servei a uns 3.600 usuaris, que estan ubicades a la 
plaça Lesseps i a la Ronda General Mitre fins al carrer de Puigreig.  

A través de 20 bústies específiques de recollida de residus orgànics (color taronja) i 37 de 
rebuig (color gris), els veïns d’aquesta zona podran realitzar la separació dels seus 
residus. Simultàniament, es retiraran els contenidors tradicionals del carrer, encara que es 
manté la recollida de les fraccions de paper, vidre i envasos en els contenidors blau, verd i 
groc, que en el cas dels entorns de la plaça Lesseps seran soterrats.  

Per tal d’acompanyar als veïns en el procés d’adaptació al nou sistema de recollida 
selectiva, l’Ajuntament de Barcelona posarà a disposició dels veïns un punt informatiu  
ubicat a la mateixa plaça Lesseps on atendre dubtes i repartir material de suport per 
facilitar la recollida orgànica (com ara cubells específics). També s’han distribuït fulletons 
informatius a totes les llars dels entorns. Coincidint amb la seva posada en marxa, la nova 
central celebra aquest diumenge una jornada de portes obertes, de 10 a 14h. L’accés està 
situat a l’alçada del carrer de Torrent de l’Olla.  

La recollida pneumàtica de residus permet l’estalvi de camions de recollida circulant pels 
carrers, estalvi de contaminació i de soroll i l’estalvi de contenidors al carrer i per tant, 
l’alliberament i major ordenació de l’espai públic. Ubicada sota la plaça, la nova Central de 
Recollida Pneumàtica de Residus de la plaça Lesseps aprofita l’antic túnel que connectava 
el carrer Gran de Gracia amb la Ronda General Mitre en sentit Llobregat. 

 Biblioteca Jaume Fuster, amb gairebé 2000 visites diàries 

 El CEIP Rius i Taulet en fase de renovació 

 L’escola bressol Gràcia 

 Mercat de Lesseps 

 Residència d’estudiants a la cantonada amb Torrent de l’Olla 

 I el futur Centre Sociosanitari Putget Dolors Aleu en fase de construcció.  
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Una plaça dels veïns i les veïnes, 
un procés compartit 
El 17 d’abril de 2002 es va constituir una comissió mixta de seguiment del projecte de 
remodelació de la Plaça Lesseps, configurada per representants veïnals dels districtes de 
Gràcia i Sarrià - Sant Gervasi, tècnics assessors externs consensuats pels veïns de l’àmbit 
de reforma de la Plaça i l’Ajuntament de Barcelona, tècnics municipals i representants dels 
grups municipals del Consell dels dos districtes. 

El procés de treball i participació ciutadana va culminar el 18 de desembre de 2002 amb la 
signatura de l’acord entre l’Ajuntament de Barcelona i la representació veïnal que va 
permetre la redacció d’un avantprojecte al que es van incorporar també els tècnics de 
vialitat de l’Ajuntament de Barcelona i responsables tècnics de la construcció de la línia 9 
del Metro. 

Al llarg de l’execució de l’obra, s’ha fet un seguiment per part de la  plataforma “Una altra 
plaça Lesseps és possible”. Un cop finalitzades les obres, la plataforma s’ha dissolt. I s’han 
creat dues noves associacions que tenen per objectiu la dinamització de la plaça: 
Associació d’Amics de la plaça Lesseps i Associació de Veïns i Comerciants de la plaça 
Lesseps. Ambdues associacions estan treballant conjuntament amb el Districte de Gràcia. 

 


