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RESUM 

Aprofitant l’impuls dels Jocs del 1992, Barcelona va iniciar un procés de transformació i 

millora del seu teixit urbà que ha afectat en menor o major mesura tota l’extensió de 

la ciutat. D’entre totes les actuacions dutes a terme, la que ha afectat a la plaça 

Lesseps ha estat una de les més debatudes i prolongades en el temps. 

Aquesta plaça, situada a l’encreuament de dos eixos importants de la ciutat, ha tingut 

una evolució constant des de la seva aparició el 1626, amb la fundació del convent de 

Nostra Senyora de Gràcia, que donà nom al barri que s’hi generà posteriorment. 

L’evolució experimentada per la plaça Lesseps, ha vingut condicionada per la 

transformació dels seus espais adjacents, de la qual les fites més importants per a la 

fisonomia actual han estat la unificació de la plaça dels Josepets amb la plaça de la 

Creu a la dècada dels seixanta i l’obertura de la Ronda del Mig en la dècada dels 

setanta. 

En aquesta tesina s’analitzen les diferents transformacions sofertes per aquesta plaça i 

els seus voltants i s’aprofundeix en la darrera d’aquestes modificacions, ocorreguda la 

primera dècada del nou mil·lenni, i el procés que va dur a la redacció, modificació i 

execució del projecte de plaça Lesseps de Viaplana. 

Posteriorment, s’estudia la situació actual de la zona, detectant les mancances que 

presenta el projecte executat, tot i que encara no finalitzat, a l’espera de l’acabament 

de les obres de la línia 9 del metro. Finalment, es concreten diverses mesures 

correctores per tal de pal·liar aquestes mancances i alhora es proposen millores per tal 

d’enriquir aquest espai urbà. 
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RESUMEN 

Aprovechando el impulso de los Juegos de 1992, Barcelona inició un proceso de 

transformación y mejora de su tejido urbano que ha afectado en mayor o menor 

medida toda la extensión de la ciudad. De entre todas las actuaciones realizadas, la 

que ha afectado a la plaza Lesseps ha sido una de las más debatidas y prolongadas en 

el tiempo. 

Esta plaza, situada en el cruce de dos ejes importantes de la ciudad, ha tenido una 

evolución constante desde su aparición el 1626, con la fundación del convento de 

Nuestra Señora de Gracia, que da nombre al barrio que se generó posteriormente. 

La evolución experimentada por la plaza Lesseps ha venido condicionada por la 

transformación de sus espacios adyacentes, de los cuales, los más importantes para la 

actual estructura de la plaza han sido la unificación de las plazas de Josepets y de la 

Cruz en la década de los sesenta i la apertura del Primer Cinturón en la década de los 

setenta. 

En esta tesina se analizan las diferentes transformaciones sufridas por la plaza Lesseps 

y sus alrededores i se profundiza en la última de estas modificaciones, llevada a cabo la 

primera década del nuevo milenio, y el proceso que llevó a la redacción, modificación y 

ejecución del proyecto de plaza Lesseps de Viaplana. 

Posteriormente, se estudia la situación actual de la zona, detectando las carencias que 

presenta el proyecto ejecutado, aunque no finalizada, a la espera de la realización de 

las obras restantes de la línea 9 del metro. Finalmente, se concretan diferentes 

medidas correctoras con la intención de paliar estas carencias i a la vez se proponen 

mejoras para enriquecer este espacio urbano. 
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Written by Guillem Crusellas Caballero 

Tutelage by Míriam Villares Junyent and Elisabet Roca Bosch 

 

ABSTRACT 

Taking advantage from the Olympic Games, Barcelona initiated a transformation 

process, which has affected in different ways the major part of the city. One of the 

most controverted and lengthy has been the Lesseps square transformation process. 

This square, placed in the crossroads of two important axes in the city, have had a 

permanent evolution since its apparition in 1626 with “Nostra Senyora de Gracia” 

setting up, who gave the name to the nearby neighborhood. 

The evolution of the square has been conditioned by the transformation process of its 

adjacent spaces, the most important of them were the union of “Josepets” square with 

“Creu” square in the sixties and the construction of the “Ronda del Mig” in the 

seventies.  

In this thesis we will analyze the different transformations happened in Lesseps square 

and its surroundings, and especially in the last one, done during the first decade of the 

new millennium. With this analysis, we will check the process which lead to the 

writing, modification and implementation of Viaplana’s Lesseps project.   

After that, we will study Lesseps current situation, listing the shortcomings of the 

implemented project, which is still unfinished, due to the delays of the line 9 

construction. Finally, we will show up some proposals in order to fix the current 

shortcomings and to improve this important space in the city. 
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1. Introducció, objectius i metodologia 

1.1. Introducció 
Gràcies a l’impuls dels Jocs del 1992, Barcelona va iniciar un procés transformador que 

l’ha dut a convertir-se en una de les principals ciutats d’Europa. Moltes són les 

actuacions realitzades des de llavors, i d’entre altres, una de les més debatudes i 

prolongades en el temps ha estat la darrera remodelació de la plaça Lesseps. 

La situació privilegiada d’aquest enclavament, a la cruïlla entre la Ronda del Mig i l’eix 

que uneix el centre de Barcelona amb Collserola, li ha donat un caràcter de node de 

comunicacions i punt de trobada i ha condicionat l’evolució històrica de la mateixa. 

La plaça ha viscut un intens procés de transformació, que buscava deixar enrere 

l’esquema construït a finals dels anys setanta per adaptar-se a les noves necessitats i 

demandes de la ciutadania. 

Aquest procés va comptar amb una important participació ciutadana, per tal de copsar 

les necessitats i desitjos dels veïns. Tot i això, una vegada es va inaugurar parcialment 

van quedar diverses problemàtiques sense resoldre, agreujades per la provisionalitat 

de la situació, deguda a la manca d’un termini de finalització de les obres de la línia 9, 

que ocupen el centre de la plaça.   

En l’actualitat, s’estan engegant nous projectes per tal de concloure el procés de 

remodelació de la plaça i per alhora altres espais pròxims, com l’últim tram de la 

Ronda del Mig pendent d’actualització. Per últim, a la zona encara hi ha actuacions 

recollides al planejament que encara els hi manca un termini concret d’execució. 

1.2. Objectius i justificació de la recerca o del treball 
La present tesina, centrada en l’entorn de la plaça Lesseps, es planteja els següents 

objectius, un de principal: Analitzar i avaluar els canvis que s’han produït a la plaça i 

proposar mesures correctores. 

I uns altres de secundaris que emanen d’aquest principal: 

 Primerament, descriure l’estat actual de la pròpia plaça Lesseps, emfatitzant la 

dualitat node de connexió-punt de trobada que es dona en aquest espai. 

 En segon lloc, detectar, descriure i analitzar les problemàtiques existents a la 

plaça Lesseps i els seus voltants 

 Per últim, definir una sèrie de propostes d’actuacions per tal de resoldre o 

disminuir les problemàtiques existents detectades i també per tal d’introduir 

millores en l’àmbit d’estudi. 
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A més d’aquests objectius i de forma introductòria, es dedicaran alguns apartats als 

antecedents històrics i urbanístics tant de la plaça Lesseps com del barri de la vila de 

Gràcia, així com l’evolució dels planejament que han afectat la pròpia plaça. 

1.3. Metodologia 
Per a la realització d’aquesta tesina s’han utilitzat dos camins metodològics 

complementaris. 

Per una banda, s’ha realitzat una recerca bibliogràfica, estadística i cartogràfica, 

consistent en l’accés a diferents fonts d’informació primària com són l’arxiu Municipal 

del Districte de Gràcia, l’arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, l’àrea de 

Prevenció, Seguretat i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona i el departament 

d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona entre d’altres. D’aquestes fonts s’ha extret 

gran part de la informació exposada i analitzada en aquesta tesina. 

A més, també s’han analitzat altres estudis i publicacions relacionats amb la temàtica 

tractada, que tant podien tenir relació amb la pròpia història de la plaça Lesseps i la 

Vila de Gràcia com amb les diferents dinàmiques que es produeixen en espais similars 

a aquest.  

Paral·lelament,  també s’ha realitzat una part de treball de camp, mitjançant el mètode 

de l’observació participant. L’origen d’aquesta metodologia es situa a la dècada dels 

anys 30 del segle XX a l’escola de Chicago, posada en pràctica per a treballs de camp en 

l’àmbit de l’antropologia social. 

Aquesta metodologia de recollida d’informació es basa en la interacció de l’observador 

en les activitats i fenòmens alhora que els observa. D’aquesta forma s’aconsegueix 

conèixer la realitat observada des d’una òptica pròpia dels individus que la viuen, 

aconseguint una informació i comprensió des de l’interior, que no podria ser obtinguda 

de cap altra forma. 

Durant el procés d’investigació, les eines que disposa l’observador per a obtenir la 

informació poden ser entrevistes, tant formals com informals, enquestes, revisió de 

documents o un simple quadern on plasmar les impressions viscudes i o observades 

per tal d’organitzar-les posteriorment. 

Aquesta metodologia s’ha posat en pràctica en les converses amb els veïns de la plaça i 

l’associació de veïns, així com en assistir a diverses sessions informatives realitzades a 

la seu del districte de Gràcia. 
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2. Reconeixement territorial i històric de Gràcia 

2.1. El marc de referència: el districte de Gràcia i els seus barris 
El districte de Gràcia és un dels deu districtes en els que, des de 1984, es divideix 

administrativament la ciutat de Barcelona. Limitat al sud pel districte de l’Eixample, al 

l’oest pel districte de Sarrià-Sant Gervasi i pel nord i est pel districte d’Horta. Aquest 

districte és el més reduït en extensió e la ciutat, concretament té 419 hectàrees, però 

el segon més dens, amb un densitat de 289 habitants per hectàrea.  

 

Figura 2. 1 Districte de Gràcia i els seus barris  
Font: bcn.cat 

Actualment està dividit en 5 barris: Vallcarca i els Penitents, el Camp d’en Grassot i 

Gràcia Nova, Vila de Gràcia, el Coll i la Salut. A continuació es fa un petit resum de cada 

barri. 

2.1.1.Vallcarca i els Penitents 

Vallcarca és un barri encaixat entre els turons del Putget i del Coll, i que s’estén seguint 

el curs de la riera del mateix nom fins arribar a la plaça Lesseps. L’origen d’aquest barri 

es situa en els masos de Can Falcó, Can Mas i Can Gomis i l´hostal de la Farigola, 

formaven part del municipi d´Horta. Aquest últim actualment és una escola, i als antics 

jardins de Can Gomis es va construir l´Hospital Militar. Els terrenys del Mas Falcó 

acullen avui en dia una petita urbanització de torres aïllades.  

En els seus inicis, Vallcarca era un barri amb dues poblacions diferenciades, amb 

interessos contraposats. Per una part hi havia els estiuejants, que desitjaven una zona 
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tranquil·la allunyada del tràfec de Barcelona, i per l’altra, els residents a la vall, que 

demanaven millors comunicacions i connexions amb la resta de la ciutat. Finalment 

l’aïllament es trencà amb la construcció del conegut pont de Vallcarca el 1923 i  la 

urbanització de la riera que hi discorre per sota, obrint-se al trànsit l´avinguda de 

l´Hospital Militar.  

 

Figura 2. 2 Pont de Vallcarca el 1926 amb el turó de les tres creus al fons 
Font: monbarcino.files.wordpress.com/2013/11/foto-pont.jpg 

A l’extrem nord del barri, situat a la falda de la serra de Collserola i separat de la resta 

del barri per la Ronda de Dalt, es situa el veïnat de Penitents. El nom d’aquest veïnat 

prové de les reunions de fidels que durant un temps es van fer en un convent comprat 

per Mossèn Cinto i abandonat poc després per problemes econòmics. Aquest veïnat va 

aparèixer el 1902, arran d’una primera urbanització dels terrenys de Can Gomis, que 

amb el temps ha esdevingut un petit veïnat residencial, dividit per la Ronda de Dalt 

(Ajuntament de Barcelona, n.d.).  

2.1.2.El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 

Antigament, el Camp d'en Grassot era un barri rural perifèric ple de masies de l’antic 

municipi de Gràcia, en la zona fronterera amb Barcelona que amb el temps seria el 

barri de la Sagrada Família. A partir de la segona meitat del segle XIX es va començar a 

urbanitzar i d’entre els principals propietaris que van impulsar la urbanització hi havia 

Jeroni Grassot, del qual en deriva el nom del barri. Avui en dia encara es poden veure 

els eixos principals d'aquella urbanització, com són el passatge d'Alió o el carrer d'en 

Grassot.  

Un dels edifici més emblemàtics del barri és l'antiga fàbrica de la Sedeta, també 

coneguda antigament com la Casa Pujol i Casacuberta, de la que s’en conserva una 

part de l’original. Aquesta fabrica tèxtil fundada el 1899 i que ocupava originàriament 

l’illa sencera, va estar en funcionament fins el 1976 i la seva localització responia a la 

necessitat d’aigua per al funcionament de la mateixa, que es cobria amb aigües 

subterrànies provinents dels torrents existents propers. L'any 1978 fou adquirida i 
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reconvertida en equipament per l'Ajuntament, donant resposta a la reivindicació 

ciutadana de recuperar-la per a usos públics i avui acull un centre cívic i un institut.  

 

Figura 2. 3 Gravat de la fàbrica de la Sedeta en el seu estat original 
Font: lambda.cat 

En la zona encerclada pels carrers d'Escorial, Camèlies, Sardenya i Pi i Margall, es situa 

el veïnat de Ca l'Alegre de Dalt. Aquest veïnat, amb una urbanització marcadament 

diferenciada de la pròpia de la vila de Gràcia, manté un fort lligam amb la part alta del 

Camp d'en Grassot a traves dels carrers de Secretari Coloma i Pi i Margall. És per 

aquests motius que fan raonable la consideració com a barri del conjunt el Camp d'en 

Grassot i Gràcia Nova, i no pas la seva inclusió dins el barri de la Vila de Gràcia. Per 

últim afegir que en aquest veïnat es situa el barri del Nou Sardenya, feu del Club 

Esportiu Europa, equip de futbol de llarga tradició gracienca fundat el 1907 

(Ajuntament de Barcelona, n.d.). 

2.1.3.Vila de Gràcia 

El barri de la Vila de Gràcia és el més extens i dens del districte i la seva delimitació 

prové de l’extensió de l’antiga vila autònoma de Gràcia. Anteriorment a l’existència 

d’aquest vila, aquest territori era directament depenent de Barcelona i poc poblat. No 

va ser fins la instal·lació a la zona de tres convents entre el segle XVI i el XVII, que es va 

propiciar l’aparició masos agrícoles i torres d’estiueig de la burgesia barcelonina. 

Ja al segle XIX, i més concretament durant la primera meitat del segle, aquell petit 

nucli agrícola aparegut arran de l’assentament dels convents es va convertir en el 

poble més important dels existents al Pla de Barcelona, gràcies a la seva progressiva 

industrialització aprofitant la disponibilitat de terrenys lliures. Aquesta diferenciació 

respecte Barcelona va provocar tibantors entre els residents de la Vila, i finalment el 

1850 Gràcia es va esdevindré un municipi independent arran de les demanades dels 

seus veïns. En aquells moments la vila contava amb més de 13.000 habitants. La seva 

progressió va ser contínua, amb 33.000 habitants el 1877 i 62.000 el 1897.  
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La conveniència de la re-integració amb Barcelona es va plantejar degut a la manca de 

recursos per tal de donar resposta a les demandes existents, en paral·lel al progressiu 

desenvolupament de la trama del Pla Cerdà, en aquells moments en plena expansió. 

Així, a partir de 1880 van néixer projectes d'interès comú, com el del Passeig de Gràcia, 

inclòs en el Pla Cerdà, que unia la Vila amb Barcelona seguint l'antic camí. 

 

Figura 2. 4 Jornada castellera a la plaça de la vila de Gràcia 
Font: Llibre Gràcia (1996) 

Finalment el 1897 la vila de Gràcia torna a formar part de la ciutat de Barcelona. En 

aquells moments, Gràcia era una ciutat densament poblada i amb una activitat notable 

però amb una gran manca d'equipaments i serveis. Progressivament es van anar 

urbanitzant les diferents zones que connectaven el barri internament i amb la resta de 

la ciutat, i construint diversos equipaments, tals com els mercats de la Llibertat i de 

l´Abacería Central, però la mancança d’equipaments no s’ha pogut resoldre mai, com 

la falta d’espais verds. Aquesta urbanització es va realitzar normalment de forma 

autònoma pels propis propietaris dels terrenys, mitjançant la reparcel·lació de les 

seves finques, fet que explica els canvis de nom i la discontinuïtat física d'alguns 

carrers, així com les nombroses places, normalment una a cada propietat preexistent 

(Ajuntament de Barcelona, n.d.). 

2.1.4.El Coll 

El barri del Coll es situa a l'extrem nord-oriental del Districte de Gràcia, a tocar del 

districte de Horta i s'estén al peu del turó del mateix nom, a ambdós costats del curs 

alt de l'antiga riera de la Farigola, tributària de la de Vallcarca. Aquest barri s’estén 

seguint l’avinguda de la Mare de Déu del Coll, que constitueix la seva principal artèria, i 

que comunica el barri del Carmel amb el de Vallcarca.  
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Es considera que l´origen del barri es situa a l'Església del Coll, del segle XI. La zona que 

actualment ocupa el barri es va utilitzar antigament de diverses formes, primer com a 

territori de caça dels senyors feudals de Barcelona, posteriorment com a refugi de 

diferents bandolers i per últim van esdevenir importants mines de ferro, concretament 

les coves d’en Cimanya, que s’estenen a l’actual barri del Carmel, situat al districte veí 

d’Horta.  

Amb l’arribada del segle XX les masies van proliferar al barri, fins que als anys 60, la 

febre urbanística va generar noves necessitats d’habitatges, que en el cas del barri del 

Coll es va resoldre sovint de forma poc ordenada, fins a ocupar completament els dos 

vessants de la vall. Això va generar una mancança de zones verdes, tret comú del 

districte. El 1976 es va reivindicar la construcció d´un parc, donat que la Pedrera de la 

Creueta estava abandonada. En un principi es va voler destinar aquell espai a la  

construcció de pisos, però es va aconseguir evitar-ne la seva edificació. Finalment, el 

1986 es va inaugurar el parc de la Creueta del Coll de la que n’és característica la gran 

escultura suspesa d’ Eduardo Chillida. A més, a la zona baixa es va realitzar a la zona 

baixa un estany, utilitzat a l’estiu pels veïns com a piscina (Ajuntament de Barcelona, 

n.d.). 

 

Figura 2. 5 Parc de la Creueta 
Font: veodigital.blogspot.com.es/2011/10/un-chillida-en-la-piscina-elogio-del.html 

2.1.5.La Salut 

Els inicis d’aquest barri es poden situar l´any 1864, quan a les proximitats de la zona 

del mas d’en Xirot, a les afores de Gràcia, es va edificar una capella dedicada a la Mare 

de Déu de la Salut. Va ser a l’entorn d’aquesta capella, on va créixer el barri 

posteriorment.  Actualment han desaparegut totes les masies, a excepció de les de Can 

Xipreret i Can Tusquets, convertida la primera en el club de tenis la Salut i emmarcada 

la segona dins el complex del santuari de Sant Josep de la Muntanya.  
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Figura 2. 6 Can Xipreret a principis de segle XX 

Font: Llibre Gràcia (1996) 

 
Figura 2. 7 Can Xipreret a l’actualitat 

Font: poblesdecatalunya.cat 

Aquest santuari de Sant Josep de la Muntanya va ser obra de l’arquitecte Francesc de 

Berenguer, deixeble de Gaudí. Però, sens dubte, l'element urbà més destacat del barri 

és el Park Güell, obra de Gaudí. Aquest parc havia d'acollir una urbanització, i 

s’arribaren a construir algunes cases, però no prosperà i el projecte s’abandonà. 

Finalment, va ser declarat Patrimoni de la Mundial per la UNESCO l'any 1984.  

 
Figura 2. 8 Can Tusquets a principis de segle 

XX, amb el santuari darrera 
Font: laviladegracia.blogspot.com.es 

 
 
 

Figura 2. 9 Entrada del Park Güell a l’actualitat. 
Font:commons.wikimedia.org/wiki/File%3APanoramica_park_g

uell.jpg 

El barri s’estén fins la plaça Lesseps, i té com a extrem inferior la Travessera de Dalt, 

que relliga la part baixa del barri. Amb la pròxima reordenació circulatòria i urbanística 

d’aquest tram de la ronda del mig, l’últim que falta per ser remodelat, es preveu  que 

aquesta via guanyi en permeabilitat, motiu que ha portat a incorporar les illes de la 

banda mar de la Travessera de Dalt al barri, convertint en frontera amb la Vila de 

Gràcia els carrers de Cardener i de les Camèlies (Ajuntament de Barcelona, n.d.).  

2.2. Els trets històrics de la formació del barri de Gràcia 

2.2.1. Els primers antecedents històrics 

L’embrió de la Vila de Gràcia es pot situar a l'establiment, el 17 de gener de 1626, del 

noviciat dels carmelites descalços al convent de Nostra Senyora de Gràcia, que va 

rebre el nom de Els Josepets. Aquest convent va ser construït gràcies al generós 

donatiu de Josep Dalmau, conseller de la ciutat de Barcelona, i de la seva esposa 

Lucrècia Balcells. A l'entorn del convent van anar sorgint-hi una sèrie de masies, la més 

important de les quals era Ca n'Alegre (1688). No obstant, existien assentaments 

preexistents, com el convent de Jesús dirigit per l'ordre dels franciscans des del segle 
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XV i al segle XVI es va construir el monestir del Montcalvari, pertanyent als Caputxins 

Vells, que va ésser destruït el 1714. (Martí, 1987) 

 

Figura 2. 10 Masies existents a la vila de Gràcia el segle XVIII 
Font: laviladegracia.blogspot.com.es 

Durant el segle XVIII, Gràcia combina la seva activitat com a zona rural i amb la 

conversió en zona d’estiueig dels burgesos barcelonins. Amb aquesta estructura es 

mantingué fins a principis del segle XIX, quan la zona que avui anomenem Gràcia 

encara era poc poblada i els tres nuclis més importants eren els que havien crescut al 

voltant dels convents de la zona: el de Jesús (a l'inici del Carrer Gran), el del convent 

dels Josepets (la zona de l'actual Plaça Lesseps), i el dels Caputxins Vells (situat per la 

zona on actualment hi ha el Mercat de l'Abaceria Central).  

2.2.2. El pas del món rural al món urbà 

Tot just començat el segle XIX, s’inicià la primera parcel·lació de terres per a convertir 

Gràcia en sòl residencial. La majoria de les explotacions agrícoles gracienques es 

mantingueren com a tals fins al darrer terç del segle XIX, quan una part important va 

perdre definitivament la seva funció en transformar-se parcialment o globalment en 

sòl residencial. 

Aquest va ser el cas de la Virreina, que després de la mort del seu antic propietari, 

Manuel Amat i Junyent, virrei del Perú, el 1782 va experimentar un llarg procés de 

canvis, essent hospital militar, presó militar i caserna, fins que el 1878 es va enderrocar 

i urbanitzar, donant lloc als actuals carrers Or, Robí, Encarnació, Tres Senyores, Torrent 

d’en Vidalet, Alzina i Virrei i la plaça de la Virreina, on es construí del 1880 al 1884 

l’actual església de Sant Joan (Portabella, 2013).  
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Figura 2. 11 Plaça de la Virreina, amb l’església de Sant Joan al fons  
Font: elaboració pròpia 

Aquests processos es repetiren en la resta de explotacions agrícoles, si bé en la majoria 

d’elles l’edificació principal es mantingué dempeus, urbanitzant els camps i terres dels 

voltants, com en el cas de ca l’Alegre de Baix, situat a l’actual plaça Lesseps, on aquest 

s’enderrocà el 1959, anys després de la parcel·lació i urbanització dels seus camps. 

Val a dir que en aquest procés d’urbanització, l’administració local mantigué un rol 

secundari, limitant-se a corregir les propostes fragmentàries dels particulars, veritables 

protagonistes d’aquest procés. No va ser fins el 1851, poc temps després d’aconseguir 

la independència de Barcelona, que es publicà el Ban General de Bon Govern per a la 

Construcció d’Edificis, constituint les primeres ordenances municipals d’edificació de 

Gràcia. Dues dècades després es redactaren unes noves ordenances municipals, 

acompanyades pel Plànol Geomètric i d’Alineacions de la vila. 

 

Figura 2. 12 Ordenances Municipals de la vila de Gràcia de 1872 
Font: Llibre Gràcia (1996) 

El creixement de Gràcia durant el segle XIX va fer que es consolidés un nucli urbanístic 

definit que dificultava la futura vinculació amb l’eixample projectat per Ildefons Cerdà. 

Aquest només penetrava en el territori de Gràcia en aquells punts que es van mantenir 

amb un ús poc definit. De totes formes, la Comissió d’Eixample de Gràcia va intentar 

dur a terme entre el 1880 i el 1897 l’acoblament urbanístic de Gràcia amb la trama de 

Cerdà, en especial en els punts de contacte entre els dos territoris. 

La unió de la vila amb Barcelona el 1897 va fer que Gràcia entres definitivament en la 

dinàmica urbanística de Barcelona, adoptant-ne tota la normativa referent a 

urbanisme (Fabre i Huertas, 1980). 
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2.2.3. La irrupció de la  indústria a la vila de Gràcia 

Al segle XIX, la gran majoria dels graciencs havien d'anar a treballar a Barcelona, però 

durant aquell segle es van establir ja algunes indústries: Una de les més importants va 

el Vapor Vilaregut, a la cruïlla del carrer Perill amb Torrent de l'Olla, va que ser conegut 

com el "Vapor Vell", ja que al carrer Puigmartí (anomenat precisament així per la 

família propietària del vapor) també va existir el Vapor Puigmartí, conegut com el 

"Vapor Nou", engrandit el 1839. 

El "Vapor Nou" va ser potser una de les indústries més importants de la Vila, amb prop 

de 500 treballadors, però no va estar exempta de conflictes laborals: El 1841 es va 

voler calar foc al nou vapor, importat d'Alemanya, i a l'estiu del 1855 es va denunciar 

l'existència d'un complot per matar el propietari. Es van jutjar cinc treballadors, però 

no es va poder provar res i les penes van ser lleus. La fàbrica va mantenir-se forta fins 

el maig del 1876, quan un incendi la va destruir totalment. Als terrenys de l'antiga 

fàbrica són ara ocupats per pisos i el mercat de l'Abaceria Central. A dia d’avui encara 

es pot contemplar la xemeneia del vapor a l'actual Plaça del Poble Romaní. 

El "Vapor Vell" no va quedar lliure dels problemes laborals de l’època. Al 1842 els 

treballadors ja van haver de lluitar contra el patró per evitar una baixada de salaris, i al 

1855 es van manifestar a la frontera de la Vila per demanar "pa i treball".  

 

Figura 2. 13 Vapor Vilaregut o vapor “Vell” 
Font: barcelonarutas.com 

Aquestes dues indústries cotoneres, juntament amb la gran quantitat de telers 

manuals que molts artesans posseïen, van fer de Gràcia un centre important dins la 

producció tèxtil de l'època. El 10 de maig del 1840 es va constituir la primera societat 

obrera de Catalunya, l'Associació de Teixidors de Barcelona, molts dels socis de la qual 

eren graciencs.  

Altres indústries es van anar establint, com la fàbrica de teixits elàstics d'en Miquel 

Matas, al 1851, la qual, al 1889 ja tenia 140 treballadors i va subsistir fins el 1935; la 

fàbrica sedera que Josep Reig va obrir a l'actual carrer Escorial, a la segona meitat del 

segle, a on van arribar a treballar 200 persones, i que va acabar en tragèdia quan, el 

1962, es va ensorrar l'edifici i van morir quatre persones. A poc a poc, Gràcia va anar 

creixent gràcies a les indústries i les cases que s'hi construïen per als treballadors. El 

1863, el tren de Sarrià va tenir el seu baixador a l'oest a la Vila, que actualment és 

l’estació de Gràcia del Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 
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Al mateix temps que Gràcia creixia gràcies a les indústries, els seus habitants anaven 

accentuant el seu tarannà obrerista: durant el Bienni Progressista, el triomf de la 

insurrecció va ser absolut. El 1856 set oficials es van refugiar a la casa de la Marquesa, 

a l'entrada de Gràcia: els insurrectes hi van calar foc, i, un cop van sortir els oficials, van 

ser executats allà mateix. Vuit dies més tard, setze graciencs que fugien de la repressió  

van ser capturats i executats sense judici previ davant de les runes de la mateixa casa. 

Aquest moviment de protesta va tenir un dels seus punts àlgids l'abril del 1870, amb la 

revolta de les quintes, revolta que va tenir un cert ressò internacional, tal i com mostra 

la figura següent. El govern va exigir la lleva de 25.000 per a la guerra iniciada a Cuba el 

1868, fet que provocà revoltes arreu del territori. A Gràcia s’ocupà l’ajuntament i 

s’aixecaren barricades, però sis dies més tard les tropes del captà general van entrar a 

la vila sense oposició. El balanç de víctimes van ser 27 morts en aquests 6 dies de 

setge. 

 

Figura 2. 14 Portada del diari francès “Le Monde Illustré” amb un gravat de la revolta de les quintes 
Font: Llibre Els barris de Barcelona (1997) 

Paral·lelament, i lligat al món obrer, sorgí amb força el cooperativisme. Al darrer terç 

del segle XIX, i emparant-se en la promulgació de la llei d’Associacions de 1887, les 

cooperatives eren concebudes com un tipus d’associació vinculat al pensament 

republicà federalista i liberal. Algunes de les cooperatives gracienques van ser la de 

Teixidors a Mà fundada el 1876 o la Lleialtat, fundada el 1892, amb els objectius de 

formar els seus membres i oferir-los possibilitats de lleure (Huertas, 1996). 

2.2.4. La primera perifèria urbana de Barcelona 

Durant tot el segle XIX, independentment de que la vila de Gràcia fos territori autònom 

o barri de Barcelona, mai no deixà de ser-ne la primera perifèria. Aquesta concepció 

venia definida en diversos sentits: en primer lloc, per ser la més pròxima físicament tot 
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i la definició de l’eixample d’ençà de l’enderroc de les muralles; en segon lloc, perquè 

també era la població més prospera i més gran que tenia Barcelona. 

Aquesta qualificació com a primera perifèria de Barcelona es va veure accentuada per 

fets com ara el traçat dels mitjans de transport. No va ser fins l’any 1872 que van 

aparèixer les primeres línies regulars entre Barcelona i Gràcia. Aquell mateix any 

apareixeran els primers tramvies, que fent el mateix trajecte que realitzaven els 

òmnibus1, unien la façana marítima de Barcelona amb els Josepets, recorrent la 

Rambla, el Passeig de Gràcia i el carrer Gran de Gràcia. 

 

Figura 2. 15 Òmnibus que realitzava el trajecte Pl. Catlaunya-Josepets 
Font: Llibre Els barris de Barcelona (1997) 

Aquesta voluntat de comunicar Barcelona amb Gràcia era justificada per la demanada 

motivada per un trànsit intens de graciencs que baixaven a la capital per motius lúdics. 

En aquest sentit, els barris de la Salut i Vallcarca s’anaven convertit en llocs on la 

burgesia barcelonina tenia les segones residències o torres d’estiueig. 

2.2.5. La Gràcia de primers de segle XX 

Quan va ser absorbida per Barcelona, l’any 1897, Gràcia era la novena ciutat espanyola 

pel que fa a població amb uns 50.000 habitants. Tenia una tipologia d’un barri 

tradicional i antic, amb un 62 per cent d’edificis de planta baixa o planta i un pis, tot i 

haver estat aixecat pràcticament tot al llarg del segle XIX.  

Amb carrers estrets i places petites, sense cap zona verda a excepció dels espais que 

mancaven per construir i deficiències en serveis bàsics, com el clavegueram o 

l’enllumenat elèctric, quedava molt per fer pel que fa a urbanisme, i semblava lògic 

que amb la unió el procés s’accelerés. Però res més lluny de la realitat. L’enllumenat 

no va arribar a Gràcia fins que el 1912 el carrer Gran va estrenar 12 fanals elèctrics, 

que es sumaven als 79 de gas ja existent, quan feia més de 30 anys que els carrers de 

Barcelona gaudien d’enllumenat elèctric. 

                                                      
1
 Aquest mitjà de transport consistia en cotxes amb tracció animal de vuit cavalls, conduit per un cotxer i 

que permetia el viatge d’unes cinquanta persones. 



14 
 

Durant la primera dècada del segle es va obrir la Travessera de Dalt i va desaparèixer 

bona part de ca l’Alegre, mas situat a tocar dels Josepets, degut al perllongament del 

carrer del Camp, l’actual Pérez Galdós. Aquesta zona va transformar la seva fisonomia 

amb la supressió del passeig de xipresos que menava a l’església, l’enderrocament de 

la petita capella de Sant Onofre i el canvi de nom de la plaça, que passà a dir-se de 

Lesseps, en record del consol francès Ferdinand Lesseps. 

L’entrada actual a Gràcia des del casc antic de Barcelona, coneguda com els Jardinets 

de Gràcia, data del maig de 1929, i constitueix una de les petites herències de 

l’Exposició Internacional. Una altra obra impulsada llavors, però realitzada més 

lentament va ser la transformació de la riera de Cassoles en l’avinguda del Príncep 

d’Astúries.  

 

Figura 2. 16 Imatge del carrer Gran de Gràcia a principis de segle XX  
Font: Llibre Els barris de Barcelona (1997) 

Amb la inauguració del Gran Metro el 31 de desembre de 1924, que unia plaça 

Catalunya amb plaça Lesseps, Gràcia estrenava el primer metro de la ciutat. També 

durant aquesta època es va soterrar la línia del tren de Sarrià, i en conseqüència 

l’estació de Gràcia, on desprès de la Guerra civil es construí la plaça de Gal·la Placídia.  

Pel que fa les escoles, el dèficit era enorme, i l’ajuntament no era capaç de corregir-lo. 

Com a exemple, el curs 1916-1917 hi havia 1.752 places a d’escolarització al vuitè 

districte, que amb una població de 66.228 habitants es feien clarament insuficients. 

Per tal de corregir aquesta mancança, aparegueren diversos centres religiosos, que 

absorbien part de la demanada, i malauradament, qui no podia accedir a ca de les dues 

opcions simplement no s’escolaritzava, donant com a resultat un alt índex 

d’analfabetisme (Huertas 1997). 

2.2.6. La tradició obrera i política 

Tot i que els vapors de cinquanta anys enrere ja eren història, els tallers i les petites 

indústries mantenien el puls econòmic del barri, com marquen els darrers censos del 
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segle XIX que apuntaven a uns 20.000 treballadors en aquestes indústries. Tot i això, 

els petits tallers artesans seguien mantenint un pes important dins la vida de la vila. 

La vida dels obrers era dura i quan la crisi es feia present, les autoritats només sabien 

ajudar amb la beneficència, amb actuacions com la creació el 1923 de la Junta de 

Cuines Econòmiques, que assistien els que s’havien quedat sense feina. La revista La 

Veu Gracienca la qualificava en un reportatge com “un espectacle repugnant i 

antihigiènic”. 

Amb anterioritat van néixer institucions que pretenien proporcionar formació després 

de les llargues jornades de feina. Una en va ser l’Ateneu Obrer Gracienc, que oferia 

classes de comptabilitat i ensenyava a escriure a màquina. D’aquestes institucions en 

van sorgir d’altres, amb un profund sentiment revolucionari i des d’on es van editar 

diverses  revistes i setmanaris de tot tipus de filiació política, des de comunista, 

anarquista a antimilitarista.  

Per altra banda, Gràcia presumia de ser nacionalista i republicana tal com es reflectí en 

les eleccions de febrer de 1922, mes en el que es va fundar l’entitat excursionista i 

clarament nacionalista Mai Enrere. 

En les darreres eleccions abans de la guerra civil el 62.9% dels vots dels graciencs van 

ser pel front popular. Amb l’esclat de la revolta el 19 de juliol de 1936 es van succeir 

diversos incendis d’esglésies i assassinats de capellans, com el del temple de les 

carmelites a la cruïlla de Diagonal amb Roger de Llúria, on un grup de militars s’hi van 

fer forts. Algunes fàbriques van ser col·lectivitzades i alguns carrers van ser 

renombrats, eliminant referencies eclesiàstiques. 

Després dels primers bombardeigs de la ciutat el febrer de 1937, es van construir 

refugis a diverses places, com els de Diamant i Revolució, tot i que el barri de Gràcia no 

va ser un dels barris més castigats per les bombes (Huertas, 1996). 

2.2.7. El barri de Gràcia durant el franquisme 

Amb el triomf del bàndol nacional, els carrers van recuperar els noms de sempre i es va 

extingir així tot rastre republicà de la nomenclatura de la ciutat. D’aquesta forma el 

1940 el carrer Gran va recuperar el seu nom, que el 1908 s’havia canviat a Nicolás 

Salmerón, president de la primera república (Vilarrúbia, 1984). 

Va ser en aquesta època que es produïren les transformacions més profundes sobre la 

plaça Lesseps, amb la unió amb la plaça de la creu, l’obertura de la ronda del mig i la 

proposta de la via O, que s’explicaran en més detall en el capítol següent. 

Tot i les restriccions impulsades pel nou règim, l’associacionisme gracienc no es va 

perdre del tot, mantenint en bona mesura la festa major i formalitzant el seu 
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descontentament i oposició amb les modificacions urbanístiques proposades (Fabre et 

al., 1980). 

2.2.8. L’arribada de la democr{cia 

L’arribada de la democràcia a l’estat va coincidir en el temps amb l’aprovació del pla 

Comarcal de 1974, que provocà un immens rebuig, ja que implicava la desfiguració del 

barri. Aquestes protestes van sorgir efecte, i les mesures mes controvertides, tals com 

la via “o” van ser eliminades.  

Per altra banda, poc a poc, les deficiències en equipaments i zones verdes es van anar 

corregint, com per exemple amb la inauguració el 1989 d’un poliesportiu i l’obertura 

d’uns petits jardins al carrer de Sant Salvador el 1983, que recentment han estat 

ampliats. Tot i això, la manca d’espais verds segueix sent endèmica al barri i difícilment 

corregible, degut a la pròpia trama urbana típica de la vila de Gràcia. 

A partir del 1982, ja amb un ajuntament democràtic es van començar a arranjar les 

places del barri, els senyals d’identitat per excel·lència de Gràcia, eliminant els 

aparcaments i dignificant el seu aspecte. Precisament, per tal de conjugar les 

necessitats d’aparcament i l’estretor dels carrers el van realitzar diversos pàrquings 

públics soterrats a les places, com a les de Revolució i Sol (Huertas, 1997). 

Per tal de reduir la circulació per l’interior de la vila, l’ajuntament va posar en marxa un 

sistema d’illes tancades al trànsit, que unides a la transformació de molts carrers en 

carrers de plataforma única i l’eliminació de l’aparcament, han guanyat els carrers de 

l’interior de Gràcia un altra vegada per als vianants.  

En els darrers anys, Gràcia ha esdevingut durant els caps de setmana l’epicentre de la 

moguda nocturna barcelonina. Baixos que es buidaven donaven lloc a bars i 

restaurants, fins que l’ajuntament decidí limitar aquestes actuacions per tal de 

conjugar la llibertat del mercat amb el descans dels veïns. Aquest tema torna a ser 

d’actualitat amb la recent actualització del pla d’usos del districte, que manté la 

restricció a la obertura de nous locals. 

Per altra banda, l’augment del preu de l’habitatge, unit a l’existència de molts 

habitatges amb instal·lacions de serveis obsolets i alhora la recent pressió que 

exerceixen el fenomen dels pisos turístics fan de l’habitatge un dels problemes cabdals 

del barri. 

2.3. Les característiques econòmiques i socials del barri de Gràcia. 
A continuació s’exposaran dades de la població del barri relatives als nivells socials i 

econòmics del barri obtinguts arran de les publicacions de l’Institut d’Estadística de 

Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona. 
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La idea principal d’aquest apartat és proporcionar una visió panoràmica del barri de 

Gràcia i de les seves relacions amb els barris veïns del mateix districte. 

Com a apunt per la correcta interpretació de les dades que s’exposaran als següents 

capítols, cal saber que fins l’any 2009, la ciutat de Barcelona estava dividida en Zones 

Estadístiques (Z.E.), i en concret, el districte sisè, que correspon al de Gràcia estava 

dividit en dues Zones Estadístiques, Gràcia i Vallcarca. A partir de l’any 2010, les dades 

deixen d’estar per Zones Estadístiques i passen a mostrar-se per barris. La Z.E. de 

Gràcia englobava els barris de la Vila de Gràcia i del Camp d’en Grassot i Gràcia Nova, 

metre que la Z.E. de Vallcarca incloïa els barris de Vallcarca i els Penitents, la Salut i el 

Coll. 

2.3.1.Anàlisi demogràfica: alta densitat i fort impuls de la gentrificació . 

 

 Barcelona Vallcarca i els 
Penitents 

El 
Coll 

La Salut Vila de 
Gràcia 

Camp d'en 
Grassot 

Superfície 10.216 121 36 64 133 65 
Població 1.611.822 15.453 7.232 13.210 50.615 34.439 
Densitat 158 128 202 205 382 530 

Densitat neta 626 329 583 681 606 895 
Taula 2. 1 Dades de superfície (ha), població i densitat per barris l’any 2013 

 Font: Departament d’estadística de l’ajuntament de Barcelona 

El districte sisè, l’any 2013 presentava una població total de 120.949 habitants, que 

amb una superfície total de 418 hectàrees, la menor de tots els districtes de Barcelona, 

donava una densitat global al districte de 291 habitants per hectàrea. Amb aquestes 

dades es pot veure que aquest districte, malgrat ser el tercer districte amb menor 

població, la seva reduïda extensió en fa ser el segon més dens, tan sols superat per 

l’eixample amb una densitat de 356 hab/ha.  

Tal i com podem veure a la taula 2.1 el barri de la Vila de gràcia és el més extens i 

alhora el més poblat,  però no pas el més dens, que correspon al barri del Camp d’en 

Grassot i Gràcia Nova. 

A excepció del barri de Vallcarca, la resta de barris presenten una densitat superior a la 

mitja de Barcelona, essent especialment elevades en els casos de la Vila de Gràcia i del 

Camp d’en Grassot, que denoten uns barris edificats en alçada i amb una dotació de 

zones verdes al propi barri reduïda. 

 És interesant veure la relació entre la densitat i la densitat neta2, en la que es pot 

entreveure les grans dotacions d’espais verds que corresponen als barris de la Salut 

(principalment el Park Güell) i el Coll (el parc de la creueta i part del Park Güell), que 

                                                      
2
 La densitat neta es defineix en aquest cas com la població del barri en qüestió per la superfície 

residencial pròpia del barri. 
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emmascaren unes edificacions d’habitatges en altura, i en canvi, pel que fa al barri de 

Vallcarca i Penitents, es pot inferir que la seva urbanització és molt menys densificada. 

 

Any Barcelona Z.E. Gràcia  Z.E. Vallcarca 

1970 1.745.142 107.590 29.454 
1981 1.752.627 106.211 32.041 
1986 1.701.812 98.590 35.015 
1991 1.643.542 94.178 34.430 
1996 1.508.805 84.825 30.928 
1998 1.505.581 84.477 30.721 
1999 1.503.451 84.340 30.647 

2000 1.496.266 83.516 30.647 
2001 1.505.325 83.382 30.490 
2002 1.527.190 83.991 30.636 
2003 1.582.738 87.273 30.862 
2004 1.578.546 87.125 31.943 
2005 1.593.075 87.783 32.085 
2006 1.605.602 88.687 32.558 
2007 1.595.110 88.005 32.172 
2008 1.615.908 89.538 32.550 
2009 1.621.537 90.715 32.668 

Taula 2. 2 Evolució de la població per Z.E. fins el 2009  
Font: Departament d’estadística de l’ajuntament de Barcelona 

Any Barcelona Vallcarca i els 
Penitents 

El 
Coll 

La 
Salut 

Vila de 
Gràcia 

Camp d’en 
Grassot 

2010 1.619.337 15.459 7.240 13.321 52.311 34.659 
2011 1.615.448 15.417 7.303 13.154 51.228 34.438 
2012 1.620.943 15.499 7.308 13.212 51.147 34.760 
2013 1.611.822 15.453 7.232 13.210 50.615 34.439 

Taula 2. 3 Evolució de la població per barris des del 2009 fins el 2013 
 Font: Departament d’estadística de l’ajuntament de Barcelona 

Pel que fa a la evolució de la població del districte, es pot veure com des de 1970 es va 

produir una reducció sostinguda dels barris més densos del districte, arribant a un 

mínim amb l’arribada del segle XXI, i revertint aquesta tendència fins el 2009, on va 

assolir la xifra de 90.795 habitants. Des de llavors, la població s’ha reduït un altra 

vegada, perdent més de cinc mil habitants3, que han sortit de la Vila de Gràcia, mentre 

el Camp d’en Grassot s’ha mantingut relativament estable aquests darrers quatre anys. 

Respecte els barris de la banda muntanya de Travessera de Dalt, la seva població s’ha 

mantingut bastant constant, augmentant paulatinament del 2003 al 2009, si bé és cert 

                                                      
3
 Part d’aquesta davallada d’habitants s’ha d’atribuir als canvi de límits dels barris de la Salut i de la Vila 

de  Gràcia, on una part de la banda mar de la Travessera de Dalt ha deixat de formar part de la Vila de 
Gràcia per incloure’s en el barri de la Salut. 
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que entre 1991 i 1996 va patir una davallada d’uns 4.000 habitants i entre 2009 i 2010 

va augmentar la seva població en gairebé 4.000 persones4.  

Aquest creixement continu de la població del districte des del 2003 fins el 2009 es 

podria relacionar amb l’atracció d’estrangers que va succeir durant l’època de bonança 

econòmica, tal i com podem veure a la taula 2.4, on es veu un gran creixement del 

percentatge de població forana i que té el seu màxim el 2009, moment en que s’inicià 

la crisi econòmica. A partir de llavors es pot veure una certa reducció dels habitants 

procedents de la resta d’Europa i Amèrica, mentre que el percentatge d’asiàtics s’ha 

mantingut constant. 

  1991
  

1996
  

2001 
  

2006 
  

2007 
  

2008 
  

2009 
  

2010 
  

2011 
  

2012 
  

Espanya 98.5 98.1 94.3 85.7 85.9 83.8 82.9 83.1 84.3 84.2 
Europa 0.7 0.8 1.7 5.2 6.0 6.8 7.3 7.3 6.6 6.9 
Àfrica 0.1 0.1 0.3 0.7 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 
Amèrica 0.6 0.7 3.3 7.4 6.4 7.0 6.9 6.5 6.1 5.9 
Àsia 0.1 0.2 0.4 1.1 1.1 1.6 2.0 2.2 2.2 2.2 
Oceania 0.0 - - 0. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Taula 2. 4 Evolució de la procedència dels habitants del districte de Gràcia 
 Font: Departament d’estadística de l’ajuntament de Barcelona 

Nacionalitat Barcelona Districte Vallcarca El Coll La 
Salut 

Vila de 
Gràcia 

C. G. %Gràcia/Bcn 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 8,1 

Tots 
espanyols 

81,3 81,2 83,4 82,7 84,6 77,9 83,9 8,1 

Tots 
estrangers 

8,8 9,0 7,7 7,9 6,7 11,1 7,4 8,3 

Llars mixtes 9,8 9,7 8,9 9,3 8,7 11,0 8,6 8,0 
Taula 2. 5 Composició de les llars segons nacionalitat el 2012 

 Font: Departament d’estadística de l’ajuntament de Barcelona 

El fet que a la Vila de Gràcia la concentració de residents estrangers sigui marcadament 

superior a la resta de barris fa pensar que aquesta disminució de població es pugui 

explicar pels mateixos motius. També és cert que aquest major percentatge de 

residents forans, amb especial menció a la comunitat italiana, la més nombrosa de 

llarg, confereix un caire més obert i multi-cultural a la Vila de Gràcia, que es pot veure 

en la multitud de restaurants de diversos orígens presents. 

També és cert que a diferència dels altres barris del districte, on la majoria 

d’edificacions són de la segona meitat del segle XX5, la Vila de Gràcia encara conserva 

                                                      
4
 Succeeix el ja esmentat a l’aclariment 3 . 

5
 A la zona pròxima al viaducte de Vallcarca, es troba una zona d’habitatges de planat baixa i edificació 

antiga. Aquesta zona és reduïda, i s’ha reduït últimament encara més degut a expropiacions realitzades 
per l’Ajuntament amb l’objectiu d’adequar aquesta zona al planejament. 
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moltes edificacions antigues, que han donat lloc a habitatges petits i poc adaptats, fent 

que les famílies i gent gran prefereixin altres barris, amb pisos més amplis i adaptats.  

Per altra banda, l’ambient generat a la Vila de Gràcia, amb una vida nocturna molt 

activa i l’aparició de comerços i negocis de nova artesania, fan d’aquest un barri un 

barri molt atractiu per a solters amb formació, que passen a ser el grup predominant al 

barri, tal i com es pot veure al les taules 2.6, 2.7 i 2.8. És per això que, tot i mantenir 

una heterogeneïtat en els grups poblacionals, la Vila de Gràcia es constitueix com un 

barri diferenciat de la resta del seu entorn pel caràcter que li confereixen aquestes 

variacions. 

 Barcelona Districte Vallcarca El Coll La 
Salut 

Vila de 
Gràcia 

C. G. %Gràcia/Bcn 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 8,1 
1 persona 31,0 35,3 32,1 30,8 31,6 39,0 33,3 9,2 
2 persones 29,6 29,9 29,3 29,2 30,2 29,8 30,1 8,1 
3 persones 18,7 17,4 18,5 21,0 18,4 15,9 18,2 7,5 
4 persones 13,3 12,0 13,9 13,9 14,2 10,1 13,0 7,3 
5 persones 4,1 3,3 3,8 3,4 3,8 3,0 3,3 6,5 
6 persones 1,6 1,1 1,3 1,0 0,9 1,1 1,1 5,6 
7 persones 0,7 0,5 0,7 0,4 0,4 0,5 0,4 5,3 
8 persones 0,4 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 3,7 

9 o més 0,6 0,3 0,3 0,2 0,4 0,4 0,2 4,1 
Taula 2. 6 Composició de les llars segons el nombre d’inquilins el 2012  

Font: Departament d’estadística de l’ajuntament de Barcelona 

 Barcelona Districte Vallcarca El Coll La 
Salut 

Vila de 
Gràcia 

C. G. %Gràcia/Bcn 

Nens (0-14) 12,3 11,5 13,2 13,2 11,9 10,7 11,3 7,0 
Joves (15-24) 8,9 7,8 8,4 8,4 8,9 7,1 8,2 6,6 
Adults (25-64) 57,9 59,5 56,0 59,2 56,2 62,3 58,3 7,7 

Gent gran 
(+65) 

20,9 21,2 22,4 19,3 23,1 19,8 22,2 7,6 

Taula 2. 7 Percentatges de trams d’edat del 2012  
Font: Departament d’estadística de l’ajuntament de Barcelona 
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 Barcelona Districte Vallcarca El Coll 
La 

Salut 

Vila 
de 

Gràcia 
C. G. 

%Gràcia 
/Bcn 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 7,6 
Sense estudis 8,2 5,5 5,4 7,9 6,0 5,3 5,2 5,1 
Est. primaris / 

EGB 
20,6 15,0 13,7 18,0 13,1 15,7 14,6 5,5 

Batx. Elemental 
/ graduat 

escolar / ESO 
19,9 17,2 17,6 20,0 17,5 15,9 18,0 6,5 

Batx. 
Sup./BUP/COU/ 

FPII / CFGM  
24,9 26,5 28,1 27,9 28,2 24,6 27,6 8,1 

Est. universitaris 
/ CFGS grau 

superior 
26,3 35,8 35,2 26,1 35,1 38,4 34,5 10,3 

Taula 2. 8 Nivell de formació el 2012  
Font: Departament d’estadística de l’ajuntament de Barcelona 

2.3.2.La situació econòmica i els indicadors socials 

Per a tenir una imatge de la situació econòmica del districte, ens basarem en les dades 

d’atur present i la renda familiar disponible (RFD). Aquesta ultima s’entén com la 

quantitat de renta que les famílies disposen per al consum i l’estalvi, una vegada s’han 

restat els costos fixos que tenen, com poden ser els gestos de la llar i els impostos 

directes. 

En la taula exposada a continuació, es posen aquests valors respecte la mitjana de 

Barcelona, per poder realitzar una comparació d’una forma més senzilla. 

En aquesta taula podem veure que els barris de 

Vallcarca i la Salut són els que disposen d’una RFD 

més elevada, mentre que el barri del Coll en 

presenta una clarament per sota. El barri de Gràcia 

es manté lleugerament per sobre de la mitja de 

Barcelona, però un mica per sota de la mitja del 

districte. 

 

Relacionant aquestes dades amb les de la taula 2.8, es pot veure que aquest barri 

presenta el nivell formatiu més baix, amb els percentatges més elevats de persones 

sense cap mena de formació i només amb estudis primaris, fent intuir una relació 

entre aquest inferior nivell d’estudis amb una menor renda disponible.  

 RFD 

Barcelona 100 
Vallcarca 113,7 

El Coll 92,9 
La Salut 117,4 

Vila de Gràcia 102,6 
Camp Grassot 98,6 

Taula 2. 9 Renda familiar disponible per barris 
el 2012 

 Font: Departament d’estadística de 
l’ajuntament de Barcelona 
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Resulta interessant analitzar els índex de motorització presents al districte, amb les 

dades de la taula 2.10, dels quals també se’n desprèn un important pes econòmic, ja 

que els turismes representen bens de consum amb un cost elevat, no només 

d’adquisició, sinó també de manteniment, i les furgonetes i camions estan associats a 

negocis, bé com a part de la cadena de subministrament o directament com el negoci 

en sí. 

 Total Turismes Motos Ciclomotors Furgonetes Camions 

Barcelona 0,567 0,350 0,126 0,039 0,026 0,014 

Vallcarca 0,605 0,364 0,163 0,045 0,020 0,006 

El Coll 0,546 0,305 0,162 0,046 0,019 0,009 

La Salut 0,630 0,378 0,169 0,049 0,020 0,007 

Vila de 
Gràcia 

0,478 0,266 0,136 0,041 0,020 0,008 

Camp 
Grassot 

0,548 0,333 0,141 0,043 0,019 0,006 

Taula 2. 10 Índexs de motorització per barris i vehicles del 2013 
 Font: Departament d’estadística de l’ajuntament de Barcelona 

Tal i com era de preveure, la Vila de Gràcia presenta l’índex de motorització més baix 

del districte, i segurament i té molt a veure la falta d’aparcament a la via pública, degut 

a la peatonalització de la majoria dels seus carrers. Per altra banda, els dos barris amb 

la RFD més alta també coincideixen amb els més motoritzats, fet que sol passar, ja que 

les zones amb rendes més altes solen tenir índexs de motorització superiors. 

Pel que fa als índexs de motocicletes i ciclomotors, en tots els barris del districte es 

supera la mitja de Barcelona, però és en els barris amb carrers amb més pendent i 

pitjor transport públic on es donen els índex més alts, mentre que els situats al pla i 

millor comunicats aquest valor es redueix. 

Respecte els índexs de motorització de camions i furgonetes, són inferiors en tots els 

casos respecte la mitja de Barcelona, bastant homogenis pel que respecta a les 

furgonetes però amb diferencies pel que fa als camions. El màxim es dona al barri del 

Coll, i es pot relacionar amb la major taxa de estudis bàsics o sense estudis i la menor 

taxa de RFD, ja que aquest tipus de vehicles tenen associat una forma de negoci 

basada en els autònoms i pel qual no es necessària cap titulació d’estudis superiors. 

Per altra banda sorprèn que la Vila de Gràcia presenti el segon major índex, tenint en 

compte la manca endèmica d’aparcaments, ja no de vehicles de grans dimensions, sinó 

també de turismes.  

Pel que fa a l’atur, veiem que la taxa existent l’any 2013 al districte de Gràcia era d’un 

20,9 %, situant-se per sota de la mitja de Barcelona, però lluny del 14,9% d’atur que es 

dona al districte de Sarrià-Sant Gervasi, el menor de la ciutat. Pel que fa la taxa 

d’activitat, es situat com la tercera més alta de Barcelona, deixant entreveure un cert 

dinamisme econòmic dins el districte. 
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Districte6 TOTAL Total Ocupats Aturats Busca 1a 
feina 

Població 
no activa 

Taxa 
d’activitat 

Taxa 
d’atur 

BCN   1.601.935 870.340   681.380   164.140   24.820   731.605   62,6   21,7   
1   101.160   61.540   44.660   14.265   2.615   39.615   69,1   27,4   
2   263.090   145.040   118.400   23.260   3.380   118.050   62,4   18,4   
3   182.315   102.645   78.125   21.210   3.310   79.675   64,4   23,9   
4   80.690   41.425   34.210   6.150   1.065   39.265   59,0   17,4   
5   142.850   74.100   63.030   9.980   1.090   68.750   62,5   14,9   
6 120.395   67.600   53.485   12.615   1.500   52.800   63,8   20,9   
7 167.555   88.465   68.585   17.230   2.650   79.085   60,7   22,5   
8   166.415   85.160   61.705   19.830   3.625   81.255   59,3   27,5   
9   146.270   79.520   62.210   15.080   2.230   66.755   63,2   21,8   
10   231.190   124.845   96.970   24.520   3.355   106.355   62,8   22,3   

Taula 2. 11 Dades de població activa del 2013 
 Font: Departament d’estadística de l’ajuntament de Barcelona 

Per tant, i tal i com era de preveure, el districte no s’ha escapat de la crisi, fent que 

més de 14.000 persones estiguin buscant feina. A més fixant-nos en el total de la 

població, veiem que el nombre total d’ocupats és menor al de no ocupats, fent que 

aquesta situació no sigui sostenible a llarg terme. 

Per altra banda, veiem a la taula següent que el preu de les oficines al districte de 

Gràcia es situa lleugerament per sota de la mitja de la ciutat. D’entre els districtes amb 

preus superiors a la mitja hi ha el de Sant Martí, que inclou el 22@, zona que ha rebut 

un gran impuls per part de l’ajuntament i que actualment s’està convertint en un nou 

pol d’atracció per a les empreses. 

Districte Preu m2 

Barcelona 10,923 
Ciutat Vella 11,97 
Eixample 12,27 
Sants-Montjuïc 10,28 
Les Corts 12,3 
Sarrià-Sant Gervasi 12,12 
Gràcia 10,49 
Horta-Guinardó 9,43 
Nou Barris 10,47 

Sant Andreu 8,89 
Sant Martí 11,01 

Taula 2. 12 Preu mig per metre quadrat d’oficina. Dades del 2011 
 Font: Departament d’estadística de l’ajuntament de Barcelona 

                                                      
6
 1-Ciutat Vella; 2-Eixample; 3-Sants-Montjuïc; 4-Les Corts; 5-Sarrià-Sant Gervasi; 6-Gràcia; 7-Horta-

Guinardó; 8-Nou Barris; 9-Sant Andreu; 10-Sant Martí. 
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2.3.3.Indicadors de desenvolupament social del districte. 

Per tal de veure el desenvolupament social del districte ens basarem en l’índex de 

desigualtat social, que s’explica a continuació. 

L’Índex Sintètic de Desigualtat Social (ISDS), elaborat pel departament de Serveis 

Personals de l’Ajuntament de Barcelona, va ser presentat per primera vegada l’any 

1994 amb dades referides a 1991. 

L’ISDS és un instrument que ens permet aproximar-nos al coneixement de la desigual 

presència i distribució espacial a la ciutat de Barcelona i els seus districtes de fenòmens 

que no poden ser observats ni quantificats de forma directa, com ara la qualitat de 

vida o la desigualtat social.  

Per a la construcció de l’índex Sintètic de Desigualtat Social se seleccionen 4 indicadors 

que corresponen a tres dimensions i s’atribueix el mateix pes relatiu a cada una de les 

dimensions, a partir d’aquí es calcula el valor que assoleix cada territori per a cada una 

de les variables. 

Dimensió Indicadors Pes relatiu 

Econòmica Taxa d’atur 1/3 

Educativa Taxa població amb titulació superior 
Taxa població amb formació insuficient 

1/6 
1/6 

Salut Esperança de vida en néixer 1/3 
Taula 2. 13 Ponderacions de l’Índex Sintètic de Desigualtat Social 
 Font: Departament d’estadística de l’ajuntament de Barcelona 

El procés de generació de l’ISDS a Barcelona està inspirat en la proposta d’elaboració 

de l’índex de Desenvolupament Humà que fa l’ONU a través del PNUD7 des de l’any 

1991. Fins ara per valorar la posició de cada territori per a qualsevol variable es feia 

servir la següent expressió: 

(valor màxim – valor del territori considerat) / (valor màxim – valor mínim) 

L’Índex resultant mesura exclusivament diferències interterritorials en l’any de 

l’anàlisi. En canvi, no permet realitzar comparacions territorials. 

L’any 2000 el PNUD proposa una esmena metodològica en el càlcul de l’índex de 

desenvolupament Humà que consisteix en comparar cada territori amb una societat 

“ideal” que contempla una escala de valors de 100 (valor màxim) a 0 (valor mínim) per 

a les variables econòmica i educatives, i una esperança de vida màxim de 85 anys i 

mínima de 25, donant com a resultat les següents expressions: 

(100 – valor del territori a comparar) / (100 – 0) 

(85 – valor del territori a comparar) / (85 – 25) (en el cas de l’esperança de vida) 

                                                      
7
 Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament. 
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Per tal d’analitzar les dinàmiques de canvi en les desigualtats territorials a Barcelona, al 

llarg de l’última dècada, s’ha reproduït la nova metodologia de càlcul de l’índex (l’índex 

sintètic estandarditzat) amb els valors que tenia la ciutat els anys 1991 i 1996. 

Per al càlcul de l’ISDS es calculen els índexs d’envelliment, de sobreenvelliment, de 

solitud i d’instrucció insuficient, que es defineixen a continuació: 

 Índex d'envelliment = (Població de 65 i més anys / població de 0-14 anys) x 100 

 Índex de sobreenvelliment = (Població de 75 i més anys / població de 65 i més 

anys) x 100 

 Índex de solitud “N” i més anys = (Població de “N” i més anys que viu sola / 

població total de “N” i més anys) x 100 

 Taxa d'instrucció insuficient = (Població de 16 i més anys analfabeta + població 

de 16 i més anys sense estudis / població total de més de 16 anys) x 100 

A continuació s’exposen les dades de l’any 2012 per la ciutat de Barcelona i el districte 

de Gràcia. Cal esclarir que a major puntuació en l’ISDS, menors són les desigualtats 

socials en la zona d’estudi. 

 Barcelona Gràcia 

Esperança de vida en néixer 83,3 83,9 

Índex d'envelliment  169,6 184,5 

Índex de sobreenvelliment  55,3 56,2 

Índex de solitud 65 i més anys  25,7 28,4 

Índex de solitud 75 i més anys  31,3 33,6 

Taxa d'instrucció insuficient  11,6 7,9 

Taxa de titulats superiors 12,4 16,1 

          

Índex sintètic desigualtat social estandarditzat. 780 795 
Taula 2. 14 Valors de ISDS  

Font: Departament d’estadística de l’ajuntament de Barcelona 

Per tal de poder comparar entre els diferents districtes afegim els resultats de l’ISDS a 

tots els districtes de la ciutat. 
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Districte ISDS 

Barcelona 780 

1. Ciutat Vella   729 

2. Eixample   803 

3. Sants-Montjuïc   766 

4. Les Corts   814 

5. Sarrià-Sant Gervasi   836 

6. Gràcia   795 

7. Horta-Guinardó   774 

8. Nou Barris   754 

9. Sant Andreu   775 

10. Sant Martí   770 
Taula 2. 15 Valors de ISDS per districtes  

Font: Departament d’estadística de l’ajuntament de Barcelona 

Observant les dades exposades, en primer lloc es pot constatar la situació per sobre de 

la mitja de Barcelona del districte de Gràcia. Per altra banda, s’observa que els 

districtes amb una major renda familiar disponible corresponen amb els districtes amb 

major puntuació a l’ISDS. Si apliquéssim aquests resultats als diferents barris del 

districte, es podria suposar que els barris amb una major puntuació serien la Salut i 

Vallcarca i el de menor el barri del Coll. De totes formes, la situació general del 

districte, col·locat en la quarta millor posició després de Sarrià-Sant Gervasi, les Corts i 

l’Eixample, es pot assumir com bona, allunyada d’altres districtes més conflictius com 

Ciutat Vella i Nou Barris.  
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3.  An{lisi de l’evolució urbanística de la Plaça Lesseps 
 

En el marc d’aquesta anàlisi urbanística, ens centrem en una peça fonamental del 

barri: la Plaça Lesseps, a traves del seu cas es fa un recorregut analític que ha de 

permetre entendre com s’ha ha arribat fins la situació actual. Així es fa necessària una 

revisió històrica de l’evolució del propi espai al llarg del temps, des del seu primer 

embrió amb la fundació del convent de Nostra Senyora de Gràcia fins la última 

remodelació de la plaça projectada pels arquitectes Viaplana.  

A tal efecte, he decidit cercar informació, sempre que ha estat possible, directament 

de la font primigènia, per tal de poder relatar aquesta evolució el menys manipulada 

possible. Aquesta cerca s’ha centrat principalment als arxius municipals, tant del 

districte de Gràcia, situat a la biblioteca Jaume Fuster, com el contemporani, situat a 

Ciutat Vella, pròxim a la plaça Sant Jaume, concretament al carrer del Bisbe Caçador. 

En aquests arxius he pogut obtenir molta de la informació a la que fan referència 

diversos projectes posteriors, i m’ha permès entendre el perquè de moltes de petites 

problemàtiques existents actualment i les que s’han succeït al llarg de la vida de la 

plaça Lesseps. 

Per altra banda, i per tal de complementar la informació extreta dels arxius, he 

realitzat converses amb veïns de la plaça, que m’ha ajudat a conèixer les seves 

vivències durant el procés participatiu de l’última remodelació de la plaça, així com els 

diversos punts de vista de la situació actual de la plaça, que es tracta en el capítol 

posterior. 

3.1.Els orígens  
El 17 de gener de 1626 s’estableix a les proximitats del camí entre Barcelona i el 

monestir de Sant Cugat el noviciat dels carmelites descalços al convent de Nostra 

Senyora de Gràcia, que rebria el nom dels Josepets (Martí i Bonet, 1987, p.30). Als 

voltants del convent van aparèixer diverses masies que van formar un nucli conegut 

com el barri dels josepets. Entre aquestes masies hi havia la de Ca n’Alegre, que va 

subsistir fins al segle XX. Entre els terrenys propis del convent i els de la masia de Ca 

n’Alegre s’acabaria formant la pròpia plaça Lesseps, prefigurada per aquests propis 

espais, que deixaren una zona central per a les activitats col·lectives. 

La primitiva plaça Lesseps, es formà a la intersecció del carrer Gran, que connectava el 

monestir amb la ciutat de Barcelona, i la riera de Cassoles, i tenia una forma allargada, 

amb un petit passeig amb arbres que portaven a les escales d’accés a l’església. A la 

figura 3.1 es pot veure el convent dels Josepets a la falda del turo del Putxet des d’una 

perspectiva des de Collserola, on apareixen la filera d’arbres que es conservarà fins a 

finals del segle XIX. 
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Figura 3. 1 Fragment de gravat del pla de Barcelona durant el setge de 1714  
Font: Mapa encartat en la novel·la Victus, d’Albert Sanchez Piñol 

Cal remarcar que al segle XVIII Gràcia era un lloc d’estiueig per a la burgesia 

barcelonina, i alhora van aparèixer els primers artesans i menestrals. 

 

En la figura adjacent, datada de 1863 i 

realitzada per l’arquitecte Antoni Rovira i 

Trias, es pot veure la situació de la futura 

plaça Lesseps, on els únics edificis eren 

l’església dels Josepets i la masia de ca 

n’Alegre, que romanien envoltats per camps 

i pràcticament sense urbanitzar, sent l’inici 

del carrer Gran les primeres edificacions 

que seguien una alineació. Es pot veure com 

el passeig arbrat davant l’església feia 

d’entrada a la mateixa, i acabaria generant 

un espai que poc després s’empraria per 

situar la primera plaça Lesseps. 

 

 

 

3.1.1.L’irrupció dels primers transports públics i la connexió amb 

Barcelona  

La plaça agafa rellevància gràcies a la constitució del transport públic, que permet una 

connexió ràpida amb la ciutat de Barcelona. Aquesta importància dins la mobilitat  

barcelonina serà una constant dins la pròpia evolució de la plaça. L’impuls  del 

Figura 3. 2 Fragment del plànol geomètric de la vila de 
Gràcia de 1863 

Font: Arxiu Municipal de Barcelona 
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transport públic també modifica la pròpia vida de la vila de Gràcia, que comença a 

constituir un lloc de residència, deixant enrere el rol de zona d’estiueig. 

Com a fites importants, podem trobar la implantació de la primera línia de tramvia de 

Barcelona de tracció a sang el 27 de juny de 1872, que unia el pla de la Boqueria amb 

la antiga plaça dels Josepets, l’actual plaça Lesseps. Posteriorment, també es 

construeix el primer metro soterrat de Barcelona, anomenat Gran Metro, unint plaça 

Catalunya amb plaça Lesseps seguint el mateix eix amb que ho cobrien els tramvies, 

inaugurat el 30 de desembre de 1924. 

 

Figura 3. 3 Marquesina original de l’estació de Lesseps del Gran Metro  
Font: bcn-antic.blogspot.com.es 

Pel que fa a l’urbanisme propi de la plaça, amb el pla Cerdà es delimiten les parcel·les 

del barri de Gràcia i durant el segle  XX aquestes van patir diverses modificacions, 

seguint diferents els successius planejaments.  

3.2. Els primers planejaments 
A principis del segle XX, la plaça Lesseps (també anomenada llavors dels Josepets) es 

circumscrivia a l’entorn de l’església dels Josepets, que es podia veure com un 

eixamplament del carrer gran en aquesta zona ja que mantenia l’estructura primitiva, 

que provenia de la primera constitució del convent, on el que era la plaça, havien estat 

els jardins del propi convent, tal i com es pot veure a la figura 3.4. Es pot veure que per 

aquestes dates, el passeig d’arbres havia donat pas a un ampli espai habilitat pels nous 

modes de transport i que posteriorment es convertiria en el nucli de la plaça Lesseps. 
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Figura 3. 4 Imatge de principis de segle XX de la plaça Lesseps  
Font: mapes.avclesseps.cat 

3.2.1.L’embrió de les rondes de Barcelona: El pla General d’enllaços 

Amb l’arribada del segle XX es manifesta la necessitat de connectar els diferents nuclis 

de població del pla de Barcelona. Arran d’aquesta necessitat l’ajuntament de 

Barcelona convoca el 1903 el “Concurs Internacional sobre l’avantprojecte d’enllaç de 

l’Eixample de Barcelona i els pobles agregats entre si i amb la resta del terme 

municipal de Sarrià i Horta”. L’avantprojecte escollit va ser el realitzat per León 

Jaussely, ratificat definitivament per l’ajuntament el 1905. El projecte va ser realitzat 

per un equip local i el propi Jaussely, i aprovat el 1907. 

L’objectiu d’aquest projecte era potenciar el funcionament de les diferents parts del 

conjunt, completar la urbanització dels espais buits que quedaven a la ciutat i integrar-

la en un procés d’expansió arran de la creació d’un nou sistema de mobilitat. Per a 

portar-ho a terme, proposava un model viari basat en un sistema de diagonals i anells 

de circumval·lació solidaris amb la malla de l’eixample, que permetien interconnectar 

les diferents àrees funcionals entre si i amb la zona central introduint formes 

d’ordenació alternatives a l’eixample. És remarcable el fet que per primera vegada, 

amb aquest projecte s’introdueixen a la ciutat els criteris bàsics de zonificació i la idea 

de diferenciar teixits segons el tipus d’activitat que s’hi duu a terme. 

Seguint les propostes de Jaussely, el 1917 es realitza el “Pla d’Enllaços”, redactat per P. 

Falques, E. Porcel i F. Romeu, que diferenciava entre vies construïdes, vies aprovades 

però no construïdes i vies en estudi, on s’incloïen la Ronda del Mig i la Via 0. Arran 

d’aquest pla, es desenvoluparan la resta d’actuacions que afectaran a la plaça fins a 

finals del segle XX. 
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Figura 3. 5 Plànol del pla general d’enllaços de 1917 proposat per Jaussely 
Font: andreumarfull.wordpress.com 

3.2.2.Urbanització de les rieres i ordenació de la plaça 

Va ser també a principis del segle XX quan es van iniciar els tràmits per a la 

urbanització de les rieres pròximes a la plaça. Concretament, el 1907 s’inicià el procés 

per modificar les alineacions del carrer Príncep d’Astúries, per on històricament havia 

transcorregut la riera de Cassoles. Les al·legacions a aquest procés presentades per els 

propietaris de les parcel·les afectades van allargar aquest procés fins el 1915. És 

remarcable veure dues concepcions oposades dels afectats respecte a les noves 

alineacions que proposava l’ajuntament. Des d’una banda s’intentava protegir al 

màxim les parcel·les, menystenint la necessitat de una ordenació conjunta dels carrers. 

Per contra, d’altres veïns presentaren escrits a l’ajuntament per tal que no s’aturés 

aquest procés, justificant la necessitat d’unes noves alineacions que permetessin un 

correcte desenvolupament de les noves activitats urbanes.  

El 1914, es projecta una nova distribució del que seria l’actual plaça Lesseps, on es 

serigrafien  5 illes d’edificacions, de les quals una es situava a les futures cotxeres del 

Gran metro, i les altres quatre es situaven a l’espai central, separades entre si per la 

prolongacions dels carrers de Septimània i Pérez Galdós. 

D’aquestes illes d’edificacions, dues es van consolidar ràpidament, separant la masia 

de Ca l’Alegre i els seus terrenys de la plaça dels Josepets. En aquests terrenys, que 

estaven acotats pels actuals carrers Avinguda Vallcarca/Pérez Galdós/Mare de Déu del 
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Coll/Torrent de l’olla delimiten una nova i amplia plaça, anomenada d’Estanislao 

Figueras, a la que s’ajustarien les noves construccions.  

3.3.La plaça durant la franquisme 

3.3.1.Arranjament a les propostes urbanístiques 

Durant la postguerra, es va reduir el tamany de la plaça coneguda com d’Estanislao 

Figueras, passant a ser només la part continguda per sobre de Travessera de Dalt, i es 

va renombrar com a plaça de la Cruz. La part continguda per sota del carrer Travessera 

de Dalt va quedar descampada i pendent d’actuació i la illa consolidada que separava 

les dues places es va anar abandonant i expropiant, preparant el terreny per una 

posterior unificació amb la plaça Lesseps. 

 
Figura 3. 6 Fragment de plànol de 1931 de Barcelona
 Font: ICGC, Cartoteca digital 

 
Figura 3. 7 Fragment de plànol de 1931 de Barcelona
 Font: ICGC, Cartoteca digital 

Aquestes variacions es poden observar amb les figures 3.6 i 3.7. En la figura 3.6, les 

línies discontinues representen els traçats de les línies de tramvia. Per altra banda, a la 

figura 3.7 es marca el parcel·lari derivat de del pla general d’enllaços de 1917, on es 

pot veure l’arranjament de carrers i espais sense edificacions previstos.  

Precisament, pel que fa a la zona sense edificacions, els seus propietaris van proposar 

una modificació del planejament de la plaça el 1942, consistent en una reducció de 

l’espai viari reservat a la zona oriental de la plaça i la formació de una illa 

d’edificacions. Per a dur a terme aquesta modificació, els propietaris oferien cedir els 

seus terrenys sense cap cost d’expropiació, per tal de facilitar la nova urbanització e la 

plaça. Tot i que tots els tècnics municipals consultats van fer declaracions a favor de la 

proposta, l’única resposta que van rebre els proposants va ser el silenci administratiu, 

tot i que van seguir intentant que la modificació es dogues a terme fins l’any 1950, 

quant just abans de ser expropiats els terrenys el ple del districte de Gràcia va acceptar 

la moció per a la modificació del planejament i la va elevar a l’ajuntament.  
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Figura 3. 8 Plànol de proposta d’alineacions de 1942  
Font: Arxiu Contemporani de Barcelona 

3.3.2.La unió de les dues places 

L’any 1957 es va construir l’escola Rius i Taulet a l’espai que ocupava la plaça de la Cruz 

i aquesta es va desplaçar a l’altra banda de Travessera de Dalt, ocupant la zona que se 

li havia tret prèviament a la plaça. Aquesta nova plaça es va inaugurar el 1959.  

La nova plaça de la Cruz es pot veure com una fase prèvia a una major intervenció 

consistent en la unió d’aquesta amb la plaça Lesseps absorbint l’illa de cases que les 

separava, constituint així una plaça Lesseps de dimensions similars a les actuals. El 

1963 es va inaugurar la urbanització de la nova plaça que unia les dues anteriors, i que 

tenia com a objectiu la connexió entre els carrers Princep d’Astúries i Travessera de 

Dalt. Aquesta actuació es va concloure definitivament el 1965 amb l’enderrocament de 

l’última casa i el trasllat de les cotxeres del tramvia situades al sud de la plaça, entre els 

carrers de Pérez Galdós i Torrent de l’olla. Tot i això, aquesta reforma no es va 

finalitzar administrativament fins el 1971. 
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Figura 3. 9 Portada del 3 de març de 1963 de la Vanguardia 
Font: Hermeroteca digital de la Vanguardia 

Aquesta reforma preparava el terreny per a la posterior apertura de la Ronda del 

General Mitre i l’eixamplament de Travessera de Dalt. Aquestes grans intervencions 

urbanístiques, que s’emmarcaven un pla d’obertura de noves vies aparegut al 1917, 

reprès el 1935 i redefinit el 1943 que amb l’arribada de l’alcalde Josep Maria Porcioles 

(1957 – 1973) es va tornar a posar sobre la taula. Finalment aquestes van ser les 

úniques actuacions realitzades (conjuntament amb la posterior unió de les dues vies a 

la plaça Lesseps).  

3.3.3.La via 0 

Tal i com es pot veure figura 3.10, a partir dels anys cinquanta del segle passat, el 

planejament incloïa l’anomenada via 0, i aquesta va ser un tema molt polèmic. 

Aquesta via, prevista en el pla de Jaussely pretenia unir les places de Lesseps i Joanic 

travessant la vila de Gràcia en diagonal, generant una ferida irrecuperable dins el teixit 

urbà. Les implicacions de l’obertura d’aquesta via van fer reaccionar els veïns, 

presentant-hi una forta oposició. 

 

Figura 3. 10 Plànol urbanístic datat de 1955 
Font: Arxiu contemporani de Barcelona 
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Ja el 1955 s’estudia la supressió de la projectada via 0 a petició del regidor 

d’urbanisme. Els informes redactats pel tècnics municipals estimaven un cost molt alt 

pels pocs beneficis que reportaria, ja que la mateixa funcionalitat quedaria resolta 

mitjançant Travessera de Dalt i Escorial, evitant tots els costos d’expropiació. Malgrat 

aquests informes, el planejament no es va modificar, i les referències a la via 0 encara 

es poden trobar al projecte de remodelació de la plaça Lesseps de 1973, on condiciona 

la rasant del Primer Cinturó, ja que es preveia un enllaç entre la via 0 i l’avinguda 

Hospital Militar per sota. El 1974 aquesta via es va incloure en el Pla Comarcal i les 

protestes per part dels veïns es van reproduir arreu del barri.  

Com a mostra del descontentament, a la figura següent podem veure l’auca realitzada 

pel dibuixant Fer el 1976, on denuncia aquesta via i expressa l’animadversió de la 

població de la vila de Gràcia enfront les conseqüències de la realització d’aquest 

projecte.  

 

Figura 3. 11 Auca sobre la via “O” realitzada per Fer (1976) 
 Font: Llibre Els barris de Barcelona (1997) 
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Finalment el pla va retirar aquesta via d’entre les seves propostes i el 1984 es va 

realitzar un Pla de Reforma Interior (PERI) que reduïa al màxim les actuacions sobre un 

teixit urbà tan dens i delicat com el gracienc. 

3.3.4.El “scalextric” de la plaça Lesseps 

Una vegada consolidada la Ronda del General Mitre i eixamplada Travessera de Dalt, 

mancava per completar el I Cinturó de Ronda la connexió d’ambdues a través de la 

plaça Lesseps. 

Les primeres propostes sorgiren durant el mandat de l’alcalde Josep Maria Porcioles, 

destituït el 1973, i es van acabar de definir ja al mandat del seu successor, Enric Masó, 

amb una certa participació dels veïns, amb una solució intermèdia entre el proposat al 

mandat de Porcioles i les demandes veïnals. 

El projecte contenia tres aspectes: l’enllaç viari amb passos a diferents nivells, 

l’ampliació de l’estació de metro i el projecte d’enjardinament superficial. Enric Masó 

va ser reemplaçat per Joaquim Viola, durant el mandat del qual es van iniciar les obres 

dels dos primers aspectes. Aquestes obres es finalitzarien el 1978 amb un altre inquilí a 

l’ajuntament, Josep Maria Socias. Pel que fa a l’últim aspecte del projecte global de la 

plaça, el projecte d’enjardinament superficial es va aprovar el 1977, que incloïa el bosc 

central, les plataformes i l’ampliació de la plaça amb els terrenys que ocupaven les 

cotxeres del metro. 

La plaça resultant d’aquest procés de transformació estava focalitzada sobre el 

transport rodat condicionant la resta d’usos de la plaça, deixant l’accés dels vianants a 

la plaça mitjançant túnels i escales ja que la unió entre General Mitre i Travessera de 

Dalt es va realitzar elevant la zona central de la plaça. 

A la figura 3.11 es pot observar en un traç més obscur la part soterrada de la plaça 

resultant, i en un color més clar, es presenta l’ordenació en superfície. 
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Figura 3. 12 Plànol d’estat actual extret del projecte de 2003 
Font: Arxiu municipal del districte de Gràcia 

3.4.L’última modificació i el procés participatiu 
El 1996, una vegada passats els Jocs Olímpic que van impulsar la ciutat de Barcelona en 

tots els sentits, es decideix emprendre una nova reforma de la plaça Lesseps amb 

l’acord de tots els grups polítics del districte. La primera proposta d’actuació, 

elaborada pel departament municipal de projectes urbans i mobilitat, va ser aprovada 

el 7 d’octubre de 1997. Aquesta actuació tenia com a objectius baixar la cota de la 

plaça al seu nivell original, situar les connexions viaries i peatonals en superfície, 

mantenir la Ronda del Mig soterrada i garantir l’accessibilitat i les zones verdes. 

Aquesta actuació preveia una IMD de vehicles per la plaça de 100.000 vehicles al dia. 

 

Figura 3. 13 Imatge presa a mitjans dels anys 90 des de la banda de Travessera de Dalt 
Font: mapes.avclesseps.cat 

3.4.1.Primer projecte de Viaplana 

El planejament de la futura línia 9 del metro amb parada i intercanviador a la plaça 

Lesseps, van fer que l’ajuntament optés per convocar un concurs per a la remodelació 
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de la plaça  mantenint els objectius anteriors. L’entrega de projectes pel concurs es va 

fixar pel febrer de 2001, de la que en sortí escollida l’opció dissenyada per Viaplana 

Arquitectes i l’enginyeria OFEP (aquesta última havia realitzat estudis anteriors de la 

plaça Lesseps, i per tant era coneixedora de la zona). Una vegada escollida 

l’alternativa, des de la regidoria del districte de Gràcia es van redactar unes directrius 

per a la nova urbanització de la plaça8 consistents en deu punts: 

1. Potenciar la connectivitat peatonal en l’eix Nord-Sud, fomentant una 

continuïtat natural de l’eix verd de la actuació que es duria a terme amb 

posterioritat a Hospital Militar. 

2. La intervenció no podia suposar la pavimentació total de l’àmbit de la plaça, 

sinó que havia de proposar extensions substancials de superfície verda. 

3. La plaça hauria de incloure usos específics, com la petanca i jocs infantils i 

àmbits on es poguessin produir esdeveniments ciutadans com castellers o 

concerts. 

4. La proposta havia d’eliminar els espais tancats o sense visibilitat exterior, ja que 

amb el temps provoquen un mal ús. 

5. Respecte a l’ús del túnel que quedava sense trànsit, es tipificava com a 

equipament per a joves, i s’havien d’estudiar nous accessos, així com els 

sistemes d’il·luminació, ventilació i evacuació. 

6. Inclusió de un sistema de recollida selectiva amb contenidors soterrats i 

plataforma elevadora. 

7. Supressió de tots els túnels de vianants. Es demana explícitament que el pas de 

vianants perpendicular a Príncep d’Astúries no es faci en túnel, deslligant-lo així 

del túnel propi per unir les línies 3 i 9, que fora d’hores de servei del metro 

hauria d’estar tancat. 

8. Les marquesines dels extrems de la plaça havien de tenir una funció de 

pantalles acústiques, no només decoratiu. 

9. Respecte als elements d’aigua ornamental, s’optà per col·locar un gran 

element, més que una suma de petits elements. També es recomanava un 

disseny pensant en el manteniment ordinari de la instal·lació. 

10. Es dona una gran importància a la panoràmica i la continuïtat visual. A tal 

efecte es recomana la eliminació de la marquesina central que quedava davant 

de la biblioteca, i una reducció de la marquesina davant de l’església dels 

Josepets, per tal de que no s’afectés a la perspectiva des de Príncep d’Astúries.  

Recollint aquestes directives, es va presentar el projecte d’urbanització el juliol de 

2001. 

                                                      
8
 Document redactat pel departament de manteniment i projectes del districte de Gràcia, amb data de 

19 de juny de 2001, consultat a l’arxiu municipal del districte de Gràcia. 
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Figura 3. 14 Plànol extret del projecte de Viaplana de 2002 
Font: Arxiu municipal del districte de Gràcia 

Aquest projecte definia com el seu objecte convertir la plaça Lesseps un una plaça de 

trobada de la part alta i baixa dels barris de Gràcia i Sant Gervasi. Cal remarcar que en 

aquest projecte, tal i com es veurà a continuació, no es preveu la generació d’un 

pendent continu transitable pels vianants, fet que acabarà detonant els esdeveniments 

posteriors. 

La solució adoptada tenia els següents punts claus: 

 No modificava el viari soterrat del tronc principal de la Ronda del Mig. De totes 

formes, a la sortida en direcció a Travessera de Dalt, es forçava el pendent per 

tal de poder connectar a nivell de superfície els carrers Torrent de l’Olla amb el 

carrer Mare de Déu del Coll.  

 Mantenia el vial elevat que unia república Argentina amb Príncep d’Astúries. 

 Definia dos vials en superfície separats per un passeig central que permetien 

una connectivitat en totes les direccions, ja que feia factible el gir a esquerra 

entre les illes del propi passeig central. Aquests dos vials seguien el traçat 

soterrat. 

 Eliminava els vials soterrats de sortida i entrada de la Ronda del Mig, així com 

els passos de vianants soterrats. Pel que feia al vial soterrat que unia el sud de 

la plaça amb l’avinguda Hospital Militar (actual avinguda de Vallcarca) i amb la 

Ronda del Mig en sentit Llobregat, en el projecte presentat a concurs es preveia 

un ús peatonal lúdic que en el projecte d’urbanització queda poc definit, i que 

no era ben vist per part de l’ajuntament. 

 Definia un nou vestíbul pel metro de doble alçada amb llum natural sota la 

rampa de Príncep d’Astúries, permetent també el pas de vianants entre una 

banda i l’altra. El projecte preveia la instal·lació d’un bar en aquesta zona per 

tal que no es degrades per un mal ús. 

 Proposava l’alliberació de l’espai davant de l’església dels Josepets, intentant 

recuperar l’estampa pròpia de l’antiga plaça Lesseps, entesa com un 
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eixamplament del carrer Gran de Gràcia amb una visió nítida de l’església. Val a 

dir que aquest punt es podria considerar excessivament positivista, tenint en 

compte que la rampa de baixada de República Argentina es mantenia, essent 

aquesta un dels principals impactes visual de la plaça, i més accedint-hi des del 

carrer Gran. 

 A les illes centrals romanents del passeig central que permetien els girs en la 

circulació es proposava la instal·lació de camps de petanca i diverses zones 

verdes acompanyades de marquesines.  

 Per tal de salvar el desnivell Nord-Sud existent degut a la llosa de la Ronda del 

Mig, definia una zona de grades amb vegetació i zona de vianants a la banda 

mar que definia com una nova centralitat de la plaça. 

 A la banda oposada, a les antigues cotxeres del metro, incloïa la futura 

Biblioteca del districte, que en aquells moment ja estava planejada per part de 

l’ajuntament, i ho conjugava amb la nova urbanització de l’avinguda Hospital 

Militar, definint-la com una segona centralitat de la plaça. 

Com a contrapunt, cal entendre que totes les solucions plantejades per aquest 

projecte es veuen condicionades per la no actuació sobre la llosa central de la 

plaça, que és precisament la que genera la majoria dels problemes descrits. Aquest 

fet es degut a la restricció prèvia imposada de no poder tallar la circulació al tronc 

central de la Ronda del Mig i alhora intentar reduir el cost global de l’obra. 

3.4.2.Rebuig veïnal i l’articulació del procés participatiu 

Aquest projecte va sortir a informació pública a finals de gener de 2002, alhora que 

es va comunicar que les obres s’iniciarien al març del mateix any. La reacció veïnal 

a aquest projecte va ser negativa, ja que es mantenia el traçat en planta i secció de 

la Ronda del Mig així com el desnivell nord-sud, que es salvava amb grades de fins 

a 5 metres, parets de fins a 3 metres i voreres de fins a un 9,5% de pendent. 

Aquesta reacció veïnal es va canalitzar en una protesta organitzada, que va alterar 

els plans de l’ajuntament.  

L’onze de febrer, 150 residents i comerciants reunits en assemblea a la parròquia 

dels Josepets van decidir rebutjar el projecte presentat i iniciar una mobilització 

“radical però seria”9. Per tal d’articular aquestes protestes, els veïns i comerciants 

van constituir la plataforma “Una altra plaça Lesseps és possible”. Aquesta 

plataforma va combinar la presentació d’al·legacions amb protestes ciutadanes, 

tals com talls de trànsit, bicicletades i  manifestacions. 

Arran de les mobilitzacions i el ressò que aquestes van tenir als mitjans es va aturar 

momentàniament10 el projecte de reformes i el 17 d’abril es va constituir una 

comissió mixta de seguiment del projecte formada per tècnics municipals, 

                                                      
9
 La Vanguardia, 13 de febrer de 2002. 

10
 La Vanguardia, 3 de març de 2002. 
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representants polítics dels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi, representants 

de les associacions veïnals dels dos districtes i per últim, tècnics assessors externs 

consensuats entre els veïns i l’Ajuntament. Aquesta comissió es var reunir nou cops 

des que es constituí fins al 18 de desembre.  

Amb l’objectiu d’elaborar una proposta consensuada que orientes la redacció i 

execució d’un nou projecte de remodelació de la plaça, es va constituir el 27 de 

maig una subcomissió tècnica formada pels arquitectes municipals11; els redactors 

del projecte anterior12; tres veïns ,i alhora tècnics13, i els tècnics assessors externs14 

presents a la comissió mixta. El 16 de juliol es va arribar a un preacord on es 

contemplaven les demandes veïnals, i es va convocar un procés participatiu per tal 

d’enriquir el preacord amb aportacions directes dels veïns, fent possible així la 

validació definitiva de les propostes. 

Aquest procés participatiu es va dur a terme al 

local dels Josepets els dies 9, 10 i 11 de 

setembre en  forma de portes obertes, 

precedit per sessions informatives i 

formatives. Les demandes recollides es van 

agrupar en tres apartats segons si aquestes 

tractaven sobre la relació de la plaça amb el 

conjunt de la ciutat, la connectivitat entre els 

barris de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi adjacents 

a la plaça o bé el disseny de la futura plaça 

Lesseps. Una vegada tractades i treballades, es 

va redactar la memòria participativa “Nous 

criteris per a la reforma de la plaça Lesseps” 

que establia com a objectius bàsics els 

següents punts: 

 

 Reducció del trànsit privat en superfície. 

 Recuperació del pendent natural de la plaça. 

 Millora de la connectivitat entre els barris adjacents a la plaça. 

                                                      
11

 Carles Sanfeliu i Dolors Febles. 
12

 Joaquim Pasqual, Albert Viaplana i David Viaplana. 
13

 Lluís Brau, Sergi Comellas, Antoni Ramón. 
14

 Els tècnics assessors externs van ser: Itziar Gonzalez, arquitecta experta en resolució de conflictes 
comunitaris; Salvador Rueda, ecòleg urbà; Ole Thorson, enginyer de camins expert en mobilitat i 
seguretat vial. 

Figura 3. 15 Cartell de convocatòria 
Font: Arxiu municipal del districte de 

Gràcia 
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 Un nou disseny de la plaça com a lloc de trobada que inclogués un major 

espai per als vianants i més zones verdes, situades davant de la biblioteca 

projectada i davant de l’església dels Josepets.  

Aquest document es va presentar als veïns aquell mateix desembre i va ser aprovat 

per l’assemblea veïnal uns dies després, i posteriorment es signà un acord entre els 

representants veïnals i l’Ajuntament amb les conclusions de la memòria com a base 

per a la redacció d’un nou projecte. 

3.4.3.Segon projecte: la proposta participada 

El nou projecte, redactat pels mateixos arquitectes que van fer el projecte anterior, 

va ser presentat el 10 de desembre de 2003, i va restar a exposició pública al local 

dels Josepets durant una setmana per tal que els veïns hi poguessin fer aportacions 

i suggeriments.  

 

Figura 3. 16 Imatge recreada del projecte definitiu 
Font: viaplana.com 

Com a mostra del que aquest procés participatiu va significar, es pot veure com 

l’objecte del primer projecte de remodelació era convertir la plaça en un punt de 

trobada, mentre que en el presentat a finals de 2003, l’objecte del projecte, a més 

de voler convertir la plaça en un punt de trobada, explicita la idea de que els fluxos 

viaris no poden constituir un obstacle. 

 

Figura 3. 17 Plànol de la planta en superfície del projecte de 2003 
Font: Arxiu municipal del districte de Gràcia 
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Pel que fa als objectius bàsics que es varen concretar a la memòria participativa, en 

el projecte es van incloure tots, resolent cada problemàtica de la següent forma: 

 Es redimensiona el viari de la plaça segons les previsions de disminució de 

trànsit privat existents al Pla Director d’Infraestructures 2001-2010, que 

tenien en compte la posada en funcionament de la línia 9 del metro. 

 Es proposa un rebaix de 2,9 metres de la cota mínima de la Ronda del Mig 

al seu pas per la plaça respecte l’existent. D’aquesta forma es recuperava el 

pendent natural de la plaça i alhora s’eliminava la rampa de Príncep 

d’Astúries. 

 Permet les connexions en superfície que la configuració del tronc central de 

la Ronda del Mig existent impossibilitava. És a dir, per la banda de 

Travessera de Dalt, la connexió entre Mare de Déu del Coll i Torrent de 

l’Olla, i per la banda de General Mitre, la connexió entre els carrers Homer i 

Sant Magí. Per a la realització d’aquesta solució s’implementen pendents de 

sortida del 8% al tronc central. Per altra banda, s’incorpora al projecte 

l’obertura del carrer Velázquez, que connectarà els carrers Pàdua i 

Maignon. 

 Es dissenyen noves zones verdes, situades davant de la futura biblioteca i 

de l’església dels Josepets, que permeten connectar els dos costats de la 

plaça entre si i alhora amb el futur connector verd d’hospital militar, donant 

també més importància al vianant, ja que la superfície destinada al seu ús 

passa de 8.000 a 21.000 m2.  

En global, les modificacions resultants del procés participatiu veïnal van significar 

un augment pressupostari per a la remodelació d’un 20% (Uns sis milions d’euros). 

Aquell mateix desembre de 2003, els veïns van aprovar un manifest favorable al 

projecte presentat, on s’instava a la comissió mixta a treballar en el 

desenvolupament del projecte executiu i mantenir les reunions periòdiques durant 

el procés.  

A finals de juliol de 2004 es va presentar el projecte executiu a informació pública, 

tràmit que s’allargà fins a mitjans de setembre. No va ser fins al juny de 2005, nou 

mesos més tard, que es va aprovar definitivament el projecte per la comissió de 

govern de l’Ajuntament, iniciant-se les obres aquell mateix estiu de 2005.  

Durant l’execució del projecte es van incloure petites modificacions fruit del 

continu diàleg entre l’Ajuntament, els veïns i l’equip tècnic. Finalment, el diumenge 

5 d’abril de 2009 l’alcalde de Barcelona Jordi Hereu va inaugurar la nova plaça 

Lesseps. 
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Figura 3. 18 Cartell publicitari de la inauguració de la plaça Lesseps (2009)  
Font: territori.scot.cat 

3.4.4.La complexa acceptació de l ‘espai públic: Últimes modificacions 

Tot i la inauguració oficial, a dia d’avui encara queden algunes parts per poder 

donar la plaça per complerta, essent el principal el pou obert de línia 9 al bell mig 

de la plaça. Recentment s’han produït diversos moviments, amb la intenció de 

deixar acabada la plaça i tancar la ferida produïda per les obres de la línia 9 del 

metro, atesa la paralització d’aquestes obres.  

El 8 de gener de 2015 es va realitzar una sessió informativa a la seu del districte per 

tal de presentar als veïns el projecte de reurbanització de la zona afectada per la 

línia 9. Des del districte es va voler remarcar el fet que aquesta reurbanització 

només implicava aquesta zona, i que no es posava en qüestió el model de la plaça, 

sinó que es tractava de finalitzar-lo, fent petites millores locals al projecte original 

per tal d’actualitzar-lo. La previsió és que aquestes obres s’iniciïn al segon trimestre 

de 2015 i finalitzin abans del 2016. 

 

Figura 3. 19 Document del de la nova remodelació projectada  
Font: bimsa.cat 
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4.L’avaluació dels impactes: l’estat actual 
 

Des del primer embrió de plaça que formava l’antic convent dels Josepets fins a 

l’actual esquema de plaça a dues alçades, la plaça ha patit una sèrie de 

transformacions que l’han acabat transformant en un node de connexió en el sentit 

ampli de l’expressió així com en un punt de trobada. En aquest capítol es fa una 

avaluació i valoració dels canvis produïts, les principals variables són: la situació dels 

equipaments col·lectius, l’ús de l’espai públic i les seves activitats, els efectes 

econòmics (impactes en el comerç proper), els efectes paisatgístics i finalment un llarg 

i diversificat apartat dedicat als efectes dels canvis en la mobilitat i els impactes 

produïts.  

4.1.La plaça com a punt de trobada 
Amb el desenvolupament de les  ciutats, apareixen també les places, consistents en 

eixamplaments dels carrers concurrents en un punt. Aquests espais van ser utilitzats 

com a lloc de trobada, i on realitzar diferents activitats pròpies de les ciutats, com ara 

mercats o celebracions. Aquestes activitats al llarg dels segles s’han constituït en les 

claus de l’articulació dels barris, d’entre altres efectes per la cohesió veïnal que han 

produït. 

Val a dir que Gràcia és coneguda per la seva profusió de places, que donen amplitud al 

barri i alhora esdevenen un lloc de reunió per als veïns, on es realitzen tot tipus 

d’activitats. Aquesta essència de les places, esdevé una part fonamental de la vida dins 

del barri de Gràcia i ve alentida tant per les activitats que s’hi realitzen com pels 

equipaments pròxims i les dinàmiques que se’n deriven. 

A continuació, s’analitzen els equipaments i les activitats que fan de la plaça Lesseps 

un punt de trobada per a la població, així com les mancances i problemàtiques que 

presenta aquest espai. 

4.1.1. La presencia d’equipaments i l’articulació ciutadana 

Els equipaments esdevenen l’element estructurador de tot teixit urbà, i permet que els 

espais que els acullen esdevinguin centres de la vida dels veïns i usuaris. La plaça 

Lesseps i les proximitats han estat tradicionalment un punt de concentració 

d’equipaments, alguns ja desapareguts, com els cinemes Roxy, les oficines l’agència 

Tributària o la comissaria del cos de Policia Nacional, i d’altres de recent aparició, com 

la biblioteca Jaume Fuster, però tots, han jugat un paper dins la vida de la plaça. 

A. Església dels Josepets: L’actual església dels Josepets de Gràcia data del segle 

XVII, quan es va constituir el convent de Santa Maria de Gràcia i del qual n’era 

l’església. Amb l’amortització de Mendizàbal el convent va ser subhastat i 

enderrocat, però l’església va romandre en la indiferència fins que el 1848 va 
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passar a tenir funcions parroquials. Al juliol de 1936 va ser atacada, com moltes 

d’altres, amb l’inici de la guerra civil, i al 1941 es va iniciar un procés que de 

reconstrucció i reforma que s’allargaria fins al 1962, quan va ser re-inaugurada i 

consagrada. A dia d’avui, l’església segueix tenint un important pes dins la vida 

quotidiana del barri, com queda pales amb actuacions com la cessió d’un espai 

parroquial per a la realització de les reunions de l’associació “Una altra plaça 

Lesseps és possible”, que es van realitzar durant el procés participatiu que va 

dur al disseny de l’actual plaça Lesseps.  

 

 
Figura 4. 1 Església dels Josepets  

Font: Elaboració pròpia  

 
Figura 4. 2 Biblioteca Jaume Fuster 

 Font: Elaboració pròpia  

B. Biblioteca Jaume Fuster: Si parlem d’equipaments a l’entorn de la plaça 

Lesseps, el primer que ha de venir al cap no pot ser un altre que la biblioteca 

Jaume Fuster. Situada a l’antic emplaçament de les cotxeres del metro, des de 

la seva obertura ha esdevingut un referent dins la plaça, convertint-se en el 

centre neuràlgic de la vida a la plaça. Obra de l’arquitecte Josep Llinàs i 

inaugurada el 2005, va rebre el premi FAD d’arquitectura el 2006. L’edifici, amb 

5026 metres quadrats distribuïts en tres plantes i un soterrani, disposa d’un 

espai per exposicions i un petit amfiteatre, a més de diverses on es realitzen 

diferents cursos i dissertacions. Per altra banda, des de la inauguració de la 

biblioteca, acull l’arxiu municipal del districte de Gràcia. Aquesta biblioteca és 

l’hereva de la biblioteca Antoni Julià de Capmany, estava situada als baixos de 

l’edifici que actualment ocupa la Residència Universitària RESA, al carrer 

Torrent de l’Olla i de la qual n’absorbí el fons bibliogràfic. 

 

Cada matí, abans de la seva obertura a les 10 s’hi formen cues de gent, que 

només obrir es distribueixen ordenadament entre la zona de lectura de la 

planta baixa, l’espai de connexió a internet de la primera i els espais disposats 

per a l’estudi i el treball personal a les dues plantes superior, on al llarg del dia 

no sempre és fàcil trobar-hi un lloc lliure. Per les tardes la planta baixa, on es 

troba la zona infantil, s’omple de canalla gaudint de l’espai dedicat 
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exclusivament per ells. A més, la  terrassa exterior de que disposa la cafeteria 

de la biblioteca esdevé un lloc idoni per a seure, prendre quelcom i xerrar una 

estona o vigilar els nens que juguen a la zona de jocs infantils situada a tocar de 

les taules de la terrassa. 

D’aquesta forma s’ha configurat un espai àmpliament utilitzat pels veïns, ja que 

s’hi dona cabuda a diferents usos que cobreixen les diferents necessitats que 

presenta l’ampli espectre d’edats dels usuaris. És, per tant, un equipament 

molt ben valorat per aquests, i alhora la seva arquitectura combinada amb l’ús 

de l’espai que genera al seu voltant fa que aquesta biblioteca esdevingui un 

equipament exemplar. 

C. Escola Municipal Rius i Taulet: L’escola, inaugurada el 1957 en el que en aquells 

moments era la plaça de la Creu, és una de les poques escoles públiques 

existents al barri de Gràcia i dona cobertura a una àmplia zona, no nomes del 

barri de Gràcia, sinó també dels barris de la Salut, Vallcarca i el Putxet. Amb la 

última modificació de la plaça es va ampliar el seu pati i es va generar una zona 

de càrrega i descàrrega per a l’abastiment de l’escola, ambdues reivindicacions 

llargament esperades tant per l’AMPA de l’escola com dels treballadors. 

Aquesta escola ofereix educació infantil i primària, i per tal que els seus 

alumnes continuïn els estudis obligatoris està lligada als I.E.S. Menéndez i 

Pelayo i I.E.S. Serrat i Bonastre. 

 
Figura 4. 33 Escola Rius i Taulet 

Font: Elaboració pròpia 

 
Figura 4. 4 IES Serrat i Bonastre  

Font: Elaboració pròpia  

D. Institut d’Educació Secundaria Josep Serrat i Bonastre: Tal i com s’han 

comentat, aquest institut està íntimament lligat amb l’escola Rius i Taulet, ja 

que els alumnes d’aquest, per cursar l’E.S.O. han de canviar d’escola, i el camí 

natural és anar a aquest institut. Tot i ser originàriament fundat el 1890 com 

Escola d’Arts i Oficis de la Vilà de Gràcia, fins el 1918 no es situa al seu 

emplaçament actual, i no es fins al 1952 que rep el nom que utilitza 

actualment. A més de l’E.S.O., en aquest I.E.S. s’imparteixen cicles de grau mitjà 

i superior, així com el curs d’accés a aquests últims. 

E. Col·legi Mares Concepcionistes: Present a Barcelona des del 1940, aquesta 

escola dirigida per la congregació de Religioses Concepcionistes Missioneres de 

l’Ensenyament ofereix escolarització des de l’inici de l’etapa escolar fins abans 
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de l’entrada a la universitat. Conjuntament amb l’escola Vedruna de Gràcia, 

ofereixen una alternativa religiosa a l’escola pública. 

F. Escola Vedruna de Gràcia: Aquesta escola pertanyent al conjunt d’escoles 

Vedrunes de Catalunya, lligades amb la congregació religiosa de les Germanes 

Carmelites de la Caritat Vedruna, ha estat present a Gràcia des del 1862, i en 

l’actualitat ofereix escolarització des dels tres anys fins al batxillerat. 

G. Seu de l’agència de Salut Pública de Barcelona: En aquest edifici, conjuntament 

amb la dependència annexa existent a l’avinguda Príncep d’Astúries, hi estan 

quasi tots els departaments, tals com la promoció de la salut, seguretat 

alimentaria o vigilància i control ambiental. L’únic departament no present a la 

plaça és el de laboratori, situa a Drassanes. Per a l’ús directe del ciutadà, a 

l’edifici principal es situa també el centre de vacunacions, que complementa les 

vacunes que s’administren directament a les escoles.  

H. Centre sociosanitari Blauclinic Dolors Aleu: L’edifici, inaugurat el maig de 2010, 

té 4470 metres quadrats repartits en set plantes més un soterrani. Aquests 

centre lligat als hospitals Clínic, Sagrat Cor i Plató ofereix serveis de llarga 

estada, convalescència i cures pal·liatives, amb un total de 178 places. 

I. Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya: Aquesta oficina dona servei 

als barris de Gràcia, la Salut i Vallcarca. 

J. Residencia Universitària RESA: Situada a antic emplaçament de les cotxeres dels 

tramvies, aquesta residència inaugurada l’any 2000 acull estudiants de les 

universitats Ramon Llull i Politècnica de Catalunya, amb una disponibilitat de 

158 places en total. 

 
Figura 4. 5 Centre sociosanitari Blauclínic 

Font: Elaboració pròpia 

 
Figura 4. 6 Casa Ramos 
Font: Elaboració pròpia 

K. Casa Ramos: Tot i no ser un equipament, cal esmentar aquest edifici 

modernista construït el 1905 per l’arquitecte Jaume Torras i Grau, catalogat 

com a bé d’interès nacional el 20 de novembre de 2001. Val a dir que es va 

donar a conèixer àmpliament gràcies a la pel·lícula de Pedro Almodóvar “Todo 

sobre mi Madre”. 
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En la figura 4.7 es pot veure la situació dels diferents equipaments dins la plaça 

Lesseps. 

 

Figura 4. 7 Situació dels equipaments a la plaça Lesseps  
Font: Google Earth i elaboració pròpia  

Tenint en compte tots aquest equipaments esmenats, es podria dir que la plaça i els 

seus voltants tenen un bon grapat d’equipaments, això no treu però, que segueixin 

havent-hi mancances.  

Una de les més importants és la falta d’un espai dedicat a acollir les diferents 

associacions de la zona i que pugui fomentar-ne la creació de més, i que alhora serveixi 

per a la realització d’esdeveniments diversos, ja que l’espai que disposa la biblioteca a 

tal efecte és reduït i no sempre pot donar resposta a les necessitats generades. 

4.1.2. Activitats i usos de l’espai públic  

Des de la inauguració de la nova plaça, s’han esdevingut multitud d’activitats que 

donen vida a la plaça. Moltes d’aquestes activitats, tals com mercats medievals, fires i 

exposicions de llibres es realitzen al centre de la plaça, on es situa una zona plana que 

coincideix amb les dues sortides actuals del metro. 
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Figura 4. 8 Mercat artesà a la plaça Lesseps  
Font: elaboració pròpia  

Apart d’aquestes fires realitzades a l’exterior, a la biblioteca es realitzen tot tipus 

d’activitats per a tots el públic, com són exposicions temporals, cursos de múltiples 

temàtiques per a tots el públics o xerrades, aprofitant l’auditori i les sales polivalents 

que disposa aquest equipament.  

Atenent a les reivindicacions expressades durant el procés participatiu, i per tal de 

donar continuïtat a les pistes de petanca que hi havia a l’anterior plaça, també es van 

construir 4 pistes de petanca a l’extrem est de la plaça, a tocar del carrer torrent de 

l’olla, on desenvolupa la seva activitat el club de petanca Lesseps. A més, a tocar de les 

pistes de petanca, hi ha un lavabo d’ús públic restringit, ja que per accedir-hi cal tenir-

ne la clau, però el seu ús és públic, i s’utilitza durant el transcurs d’algunes activitats, i 

sobretot pel club de petanca. 

 

Figura 4. 9 Zona de petanca de la plaça Lesseps  
Font: elaboració pròpia  

Posteriorment al projecte de remodelació de la plaça Lesseps que es va dur a terme 

fins el 2009, i s’han generat dos nous espais per a l’ús dels ciutadans a l’inici de 

l’avinguda de Vallcarca. Aquests espais s’emmarquen en el pla 2010-2020 pel barri de 

Vallcarca i els Penitents, que preveu la conversió de l’avinguda de Vallcarca en un 

corredor verd que uneixi la plaça Lesseps amb la plaça Alfons Comí. A tal efecte es van 

iniciar les expropiacions i enderrocs que han donat lloc a aquests espais, i que s’han 
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urbanitzat de forma provisional a l’espera de l’execució de les expropiacions que 

manquen. 

Tornant a al recinte estricte de la plaça Lesseps, i com a conseqüència de la falta 

d’arrelament de la gespa als parterres de la zona sud de la plaça15, el parterre situat 

enfront de les grades de la banda sud de la plaça ha esdevingut una zona de reunió i 

esbarjo per als gossos de la zona. Aquest pràctica ve donada en part també per la 

manca d’un espai adequat i pròxim amb aquesta finalitat, i que fa la convivència en 

aquest espai més difícil. 

 
Figura 4. 10 Usuaris passejant gossos lligats  

Font: elaboració pròpia  

 
Figura 4. 11 Zona prohibida per a gossos  

Font: elaboració pròpia  

Per altra banda, i seguint amb la banda sud de la plaça, aquesta és l’única que no 

disposa d’una zona de jocs infantils, tot i que en el projecte de Viaplana hi eren 

presents a la zona que actualment es manté tancada per les obres de la línia 9. Per 

contra, les altres dues zones de jocs infantils, situades una enfront de la biblioteca i 

l’altre a la vora de les escales de l’església dels Josepets, fan la seva funció, i cada tarda 

s’omplen de canalla provinent de les escoles pròximes. 

4.1.3. Els efectes sobre el comerç 

El comerç és un factor clau per a l’estructuració i cohesió dels barris, ja que a més de 

generar llocs de feina fomenta les relacions socials i dona vida als carrers. Per altra 

banda, també és cert que per a que el comerç arreli en una zona cal un flux de 

potencials clients important, i per això cal que aquests carrers convidin al passeig i 

alhora que hi hagi una massa suficient de persones a les proximitats. 

Amb la reforma de la plaça Lesseps s’ha generat un espai adient per a la l’existència 

d’aquest comerç a peu de carrer, que unit al creixent flux de de persones generat per 

el turisme fa que no hi hagi gairebé cap local disponible ni a la plaça ni als carrers 

principals que hi desenvoquen.  

                                                      
15

 Pot semblar agosarada aquesta afirmació, si més no, és un dels motius que esgrimeixen els amos de 
gossos per el mal ús que en fan de l’espai. La realitat és que, sigui aquesta la causa o la conseqüència, la 
zona és de facto una zona d’esbarjo per a gossos. 
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A més, l’existència a les immediacions de la plaça d’un potent eix comercial com és el 

carrer Gran de Gràcia i d’equipaments importants com la biblioteca Jaume Fuster no fa 

més que augmentar els clients potencials, augmentant-ne així l’interès comercial. Per 

últim, però no per això menys important, les bones comunicacions de que disposa la 

plaça, ben servida per els diferents modes de transport públic i de fàcil i ràpid accés en 

transport privat, tant des del centre de la ciutat com des les rondes, fan que aquesta es 

constitueixi en un pol d’atracció. 

A aquests fets se’ls hi ha de sumar l’important impuls econòmic que actualment rep la 

ciutat de Barcelona degut al turisme, i que té un important impacte als voltants de la 

plaça Lesseps degut a l’atractiu del Park Güell. Per veure la magnitud del turisme a la 

ciutat val a dir que Barcelona va ser el 2013 la cinquena ciutat més visitada d’Europa, 

amb més de set milions i mig de turistes16, i que presenta un creixement en el nombre 

de turistes del 35% respecte l’any 2005 i d’un 141% respecte l’any 2000. A més, el fet 

que aquest turisme sigui desestacionalitzat, fa que existeixi un flux constant durant tot 

l’any que permet als comerciants mantenir el volum de clients. 

Però no tot és positiu en el context actual. L’augment del turisme en la zona genera un 

tipus de comerç enfocat, com no pot ser d’altra forma, al turista, desplaçant al comerç 

de proximitat tradicional, més enfocat als veïns. És així com s’han convertit tallers 

mecànics i forns de pa en establiments de menjar ràpid o bugaderies en botigues de 

records.  

 
Figura 4. 12 Taller mecànic  (2012) 

Font: Google Earth 

 
Figura 4. 13 Establiment de menjar per endur (2014) 

Font: Google Earth 

 

                                                      
16

 Aquestes dades, obtingudes a traves del portal www.barcelonaturisme.com, només tenen en compte 
el nombre de persones que pernocten als hotels de Barcelona ciutat, quedant fora d’aquesta estadística 
els creueristes (uns 2,5 milions l’any 2013), els visitants que s’allotgen a hostals o apartaments i els que 
pernocten a les rodalies de Barcelona. Per tant, la xifra real de visitants a Barcelona és sensiblement 
superior. 

http://www.barcelonaturisme.com/
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Figura 4. 14 Bugaderia (2013) 

Font: Google Earth 

 
Figura 4. 15 Botiga de souvenirs (2014) 

Font: Google Earth 

 

 
Figura 4. 16 Pastisseria (2009) 

Font: Google Earth 

 
Figura 4. 17 Establiment de menjar ràpid (2014) 

Font: Google Earth 

Val a dir que l’ajuntament de Barcelona va establir l’octubre de 2013 un control 

d’accessos al Park Güell, per motius que no tenen res a veure amb el comerç de 

proximitat sinó per evitar la massificació, que ha rebaixat el nombre de visitants dels 

917 milions l’any 2013 als 2,3 milions el 2014. Aquestes dades poden arribar a ser 

enganyoses, ja que nomes comptabilitzen les persones que accedeixen a la zona 

monumental, que és de pagament18 i que només representa el 7,9% de la superfície 

del parc. Per tant, si bé és cert que s’ha reduït substancialment el nombre de visitants 

a la zona de pagament, no és pot dir el mateix de la resta del Park Güell. 

Aquest augment del turisme també ha generat un nou tipus de negoci, els anomenats 

pisos turístics, que tenen un impacte important dins el districte de Gràcia i 

especialment al barri de la Vila de Gràcia. De fet, aquest és el segon barri de la ciutat 

                                                      
17

 Dades obtingues a la pàgina web oficial del Park Güell www.parkguell.cat, depenent de l’ajuntament 
de Barcelona. 
18

 Per als residents als barris adjacents al Park Güell, és a dir, el Coll, Vallcarca, la Salut, el Carmel i Can 
Baró, l’accés és gratuït presentant un passi acreditatiu expedit per l’ajuntament de Barcelona. 
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per nombre de pisos turístics ofertats19. Aquest alt impacte es pot explicar per l’alta 

demanda deguda a la centralitat del barri dins de Barcelona i la seva amplia oferta 

d’oci, a la que s’hi afegeix la reduïda oferta de places hoteleres, havent només 3 hotels 

en tot el districte.  

La problemàtica d’aquests pisos resideix en la gentrificació que genera, a més de la 

manca de regulació que presenten actualment, que desemboca en conflictes veïnals, a 

més de constituir una competència deslleial als negocis tradicionals d’allotjament, ja 

que al no estar regularitzats no compleixen les normatives. Per tal de corregir aquesta 

problemàtica, des de l’Ajuntament i el Districte s’ha redactat un pla restrictiu, que en 

principi impedirà l’aparició de nous pisos turístics, basant-se en un nombre màxim de 

pisos per barri i una densitat màxima d’un 1,5% de pisos turístics per illa, a més de 

concentrar aquests pisos en blocs només compatibles amb oficines20.  

A aquesta tendència negativa pel que fa al comerç, s’hi afegeix la constant marxa 

d’oficines de la plaça Lesseps i voltants, provocant la desaparició d’uns 2.00021 llocs de 

treball als voltants de la plaça, que provoquen una important davallada en el nombre 

de clients dels comerços de la zona. 

Amb aquestes dades queda palesa la bona salut del comerç a peu de carrer, però 

caldria definir quina és la direcció en la que es vol enfocar aquest, si potenciar el 

turisme encara més o intentar combinar aquest sector econòmic amb d’altres, de 

forma que la zona esdevingui una centralitat diversificada, on es cobreixin les 

necessitats de veïns, treballadors i turistes d’una forma equilibrada. 

4.1.4. Efectes sobre el paisatge urbà 

Actualment, podrien dir que els element que més condicionen el paisatge de la plaça 

Lesseps són els “balcons” situats als extrems del pas soterrat de la Ronda del Mig. 

Aquest condicionament és degut al fort pendent que presenten, que fa que des del 

centre de la plaça esdevinguin pantalles per a la perspectiva.  

Per altra banda, l’accés a la plaça des del carrer Gran i l’avinguda Príncep d’Astúries ha 

guanyat en claredat i perspectiva en eliminar-se la rampa d’accés provinent del carrer 

República Argentina.  

El mateix es pot dir de l’obertura de la banda muntanya de la plaça cap a l’Avinguda 

Vallcarca que, amb l’eliminació de la sortida soterrada de vehicles i els passatges 

elevats, ha guanyat en amplitud. A aquest fet s’hi afegeix la recent urbanització, de 

                                                      
19

 Segons dades oficials, n’hi ha uns 770, als que s’hi ha de sumar uns 500 que s’oferten a través de la 
plataforma AirB’N’B.  
20

 L’independent de Gràcia, núm. 553. 
21

 Xifra aproximada donada per l’Associació de veïns i Comerciants de la plaça Lesseps. En els últims 5 
anys han marxat de la plaça i voltants les oficines de ABB, Barcanova, RBA i la delegació d’Hisenda entre 
d’altres i segons l’Associació l’ajuntament s’està plantejant traslladar les oficines que té al torrent de 
l’Olla amb Nil i Fabra. 
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caire temporal, dels descampats situats a l’avinguda de Vallcarca entre els carrers de 

Velázquez i Ballester i del solar que abans ocupava la famosa “Casita Blanca”. 

 
Figura 4. 18 urbanització temporal de l’av. Vallcarca  

Font: Elaboració pròpia 

 
Figura 4. 19 Mural dedicat a la “Casita Blanca”  

Font: Elaboració pròpia 

 

Aquesta transició visual des del carrer Gran cap a l’avinguda de Vallcarca seria continua 

si no fos per les tanques existents a la zona central de la plaça, que delimiten la zona 

d’afecció de les obres de la línia 9 del metro.  

Aquest tancament divideix actualment en dues parts diametralment oposades pel que 

a paisatge urbà respecta.  

Una, més ombrívola i apagada sobretot els mesos més freds de l’any, queda delimitada 

per la tanca al nord, i els edificis de deu plantes al sud que projecten la seva ombra a 

tot aquest sector, convertint-la en una zona de trànsit que no convida a l’esbarjo. Els 

arbres plantats incrementen aquesta sensació de foscor que regna a tota la banda mar 

de la plaça, a excepció del petit amfiteatre a tocar de la petanca, vora torrent de l’Olla, 

on el sol regnant fins a mig matí permet la contemplació de la vida de la plaça amb 

comoditat i tranquil·litat.  

 

Figura 4. 20 Zona de grades una tarda d’hivern  
Font: Elaboració pròpia 

L’altra, limitada al nord per la biblioteca i al sud pel vial que travessa la plaça, conforma 

una plaça diferent, assolellada tots els dies de l’any, que, sempre que el temps ho 

permeti, es converteix en una zona de descans, gràcies als banc disposats cara al sol i 
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la poca profusió d’arbrat a l’hivern i la terrassa de la cafeteria de la biblioteca i la 

refrescant cascada a l’estiu. 

Pel que fa la biblioteca, tot i la seva importància dins la plaça la seva visió no domina la 

plaça com cabria esperar, sinó més aviat tot el contrari, degut a diversos condicionants 

que superposen el seu efecte “amagant” la biblioteca. El primer és l’orografia de la 

plaça, amb un pendent ascendent en sentit muntanya que, combinat amb un rebaix de 

l’alçada de la zona de la biblioteca que la deixa per sota dels seus terrenys 

circumdants, fan que la percepció de la Jaume Fuster només entrar a la plaça no sigui 

la òptima. A més cal afegir-hi la profusió d’elements que hi ha situats envoltant 

l’equipament, que encara obstaculitzen més la vista. 

L’altre equipament emblemàtic de la plaça, l’església dels Josepets, a diferència del 

que passa amb la biblioteca, ha guanyat visibilitat amb la transformació de la plaça, i 

permet que aquest esdevingui un element singular dins la plaça i alhora, la seva 

contemplació es realitza d’una forma similar a com és podia fer originalment, només 

accedir a la plaça des del carrer Gran. 

 
Figura 4. 21 Vista de la plaça des del “balcó” Besós  

Font: Elaboració pròpia 

 
Figura 4. 22 Vista de la plaça des de l’interior de la biblioteca  

Font: Elaboració pròpia 

Un dels elements més controvertits del nou paisatge de la plaça són els diferents 

ornaments metàl·lics de grans dimensions i de difícil comprensió. Aquesta manca de 

comprensió per part dels veïns de la simbologia dels ornaments metàl·lics es deu, en 

part, pel fet que la plaça no està totalment acabada. En principi, una vegada es 

completi definitivament la plaça, sobre l’estació de la línia 9 es col·locarà una 

llumenera que permetrà la visió de l’interior de l’estació des de la superfície i alhora 

l’entrada de llum a la mateixa.  Amb això els arquitecte volien significar la relació entre 

la vida del subsòl de la plaça i la de la superfície, representada pel pòrtic metàl·lic22. Val 

a dir que l’existència de la grua del pou de l’estació de la línia 9 no ajuda a la 

compressió per part dels vianants d’aquest conjunt, ja que sembla convertir-se en un 

element més, en la tònica de la resta. 

                                                      
22

 Aquesta explicació del sentit de les escultures metàl·liques va ser donada per els representants del a 
la sessió informativa del 8 de gener de 2015, que va tenir lloc a la seu del districte de Gràcia.  
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Per últim, un dels punt més criticats de la reforma és la duresa de la plaça, entesa com 

la pavimentació excessiva de la mateixa, amb poc verd. Respecte l’estructura anterior 

de la plaça, aquesta ha perdut més de la meitat de zona verda, passant de més de 

5.500 metres quadrats concentrats a l’illa central a poc més de 2.500 metres quadrats 

distribuïts per la plaça. A més, el fet que a la zona amb el parterre més ampli no hi 

acabi d’arrelar la gespa, fa que la sensació d’absència de verd augmenti en el paisatge 

de la plaça. 

 
Figura 4. 23 Zona verda del sud de la plaça  

Font: Elaboració pròpia 

 
Figura 4. 24 Lluminària “amagada” pel follatge  

Font: Elaboració pròpia 

Per últim cal afegir la il·luminació deficient en algunes zones de la banda mar de la 

plaça, provocat per la disposició de l’arbrat respecte les lluminàries, que fan que 

aquestes últimes quedin totalment amagades pel fullatge. 

4.2. Els canvis en la mobilitat: la plaça com a node de connexió 
Amb l’inici de la revolució industrial, les places deixen enrere el seu sentit com a lloc de 

trobada, convertint-se en articuladors de grans vies que conformen l’entramat urbà, i 

que poc a poc van ocupant els diferents modes de transport, primer el ferrocarril i 

posteriorment el cotxe. En aquest context, els principis dominants per al disseny de les 

places són els funcionals. 

Als anys setanta, com a resposta a la congestió del trànsit existent i com a previsió per 

al futur, es realitzen les vies de connexió, vies basades en principis aplicables a vies 

interurbanes, com son la velocitat i la seguretat. Aquestes vies estaven totalment 

segregades del teixit urbà pel qual discorrien i generaven una ruptura en la 

homogeneïtat i continuïtat de la trama urbana secundaria. Dins aquest context, les 

places passaven a ser simplement un punt dins la nova via. 

Tot i aquest menys teniment de la funció de la plaça dins de l’entramat urbà, 

actualment algunes places, com és el cas de la plaça Lesseps, segueixen mantenint 

aquesta funció de distribució, tan necessària per al correcte funcionament de la pròpia 

ciutat, ja que la mobilitat constitueix uns dels aspectes més importants en la vida diària 

de les persones, amb una societat que constantment augmenta la distància dels seus 

desplaçaments i, alhora vol reduir-ne la durada.  
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Per a intentar donar resposta a aquesta demanda es fa totalment imprescindible 

optimitzar els diferents modes de transport i les relacions entre ells.  És també 

necessari establir una estratègia de jerarquització entre els modes de transport, per tal 

d’afavorir la sostenibilitat global del sistema, però sempre mantenint un bon nivell de 

servei. Trobar una solució òptima per al sistema de transport urbà, requereix alhora 

d’una aposta decidida pel medi de transport que més s’adeqüi a les necessitats de 

cada ciutat i de concessions per part de tots els actors implicats. La cerca d’aquesta 

solució queda fora de l’àmbit d’aquesta tesina, tot i que analitzarem les actuacions 

dutes a terme a l’àmbit de la plaça en aquesta direcció.  

A continuació, s’analitzen els diferents modes de transport que articulen la plaça com a 

node de connexió dins la ciutat i que permeten la mobilitat dels ciutadans a través de 

la plaça Lesseps. 

4.2.1.Els efectes sobre la xarxa de vianants 

Com a plaça, la plaça Lesseps té una important funció de connexió entre els carrers 

que hi desenvoquen i les zones adjacents a al mateixa, si bé es cert que amb les 

diverses modificacions que ha anat patint la plaça aquesta funció ha sofert 

modificacions importants. 

Abans de la darrera remodelació, la plaça estava constituïda per un cos central elevat 

envoltat de vials. Aquest cos central incloïa un parc infantil, una zona de petanca i 

diverses zones verdes. Aquesta plaça central constituïa un oasi de verd en una zona 

dominada pel trànsit, però alhora esdevenia una important barrera per als vianants, ja 

que per unir les bandes mar i muntanya o bé s’utilitzava un pas inferior, o bé a través 

del laberint intern del centre de la plaça. Un conjunt de escales i rampes salvaven el 

desnivell generat entre les bandes mar i muntanya.  
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Figura 4. 25 Imatge de la connexió de la zona central de 

la plaça amb la banda sud abans de la remodelació 
Font: Arxiu municipal del districte de Gràcia  

 
Figura 4. 26 Imatge d’un pas soterrat tancat d’abans 

de la remodelació de la plaça 
Font: Arxiu municipal del districte de Gràcia 

Una vegada finalitzada l’última remodelació de la plaça el 200923, la plaça va recuperar 

un pendent relativament homogeni i continu, eliminant les barreres que existien per al 

pas de vianants amb l’anterior plaça.  Tal i com s’ha comentat en el capítol anterior, 

una de les reivindicacions a realitzar en la reforma de la plaça Lesseps per part dels 

veïns era recuperar el pendent original de la plaça, eliminant escales i rampes i 

permetent el creuament d’una banda a l’altra a peu pla. Per tant, aquesta demanda 

s’ha complert, però no de la forma que els veïns van demanar, ja que encara que s’han 

eliminat la les escales, la plaça encara presenta un pendent general superior al desitjat 

pels veïns24.  

Amb aquesta remodelació també es van suprimir tots els passos de vianants, tant 

elevats com soterrats, que existien a l’interior de la plaça i als seus extrems, 

concretament al carrer d’Homer i a l’avinguda de Vallcarca. 

Per altra banda, durant el procés participatiu realitzat al 2002 es va realitzar un esbós 

dels camins interns desitjats pels veïns. Aquests mostraven el desig per part dels veïns 

de que es donés continuïtat als carrers de República Argentina, Hospital Militar i 

torrent de l’Olla, així com que s’unissin els carrers Gran de Gràcia i Príncep d’Astúries 

amb Travessera de Dalt a traves del centre de la plaça.  

                                                      
23

 Tal i com s’ha comentat en capítols anteriors, si bé es cert que la plaça va ser inaugurada oficialment 
per l’alcalde Jordi Hereu el diumenge 9 d’abril de 2009, a l’actualitat encara no s’ha finalitzat del tot la 
urbanització de la mateixa, ja que al bell mig de la plaça encara hi roman obert el pou d’accés a l’estació 
de la línia 9. Val a dir que actualment hi ha la intenció de tapar el pou i acabar la reurbanització abans de 
finalitzar el mandat. 
24

 En converses amb membres de l’Associació de Veïns i Comerciants de la plaça Lesseps, van comentar 
que el pendent existent no era prou suau, i per exemplificar-ho, van comentar que aquest no permetia 
ballar una sardana. 
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Figura 4. 27 Itineraris principals en l’actualitat  
Font: scoop.it/t/placa-lesseps 

Una vegada inaugurada la nova plaça Lesseps aquests camins dibuixats pels veïns i 

usuaris es van veure realitzats en la seva majoria, quedant la unió peatonal de la plaça 

pel centre escapçada pel pou de la línia nou existent al bell mig de la plaça. Per tal 

d’ajustar-se a aquests camins realitzats pels vianants i conjugar-ho amb les zones 

verdes projectades, es van realitzar camins amb diferents paviments per tal d’integrar-

los i alhora facilitar la comprensió d’aquests passos peatonals als vianants. Aquests 

camins s’han anat modificant lleugerament des de la inauguració de la plaça el 2009 

per tal d’adaptar-se als camins reals realitzats pels vianants, i no contemplats en el 

projecte realitzat. 

 

Figura 4. 28 Itineraris principals en l’actualitat  
Font: scoop.it/t/placa-lesseps 

Cal comentar també la completa peatonalització de la banda mar de la plaça, 

mitjançant la conversió a carrers de prioritat invertida amb plataforma única del carrer 

Pérez Galdós i la unió entre Gran de Gràcia i torrent de l’Olla pel sud de la plaça, que fa 

que aquestes zones es guanyin pels vianants, ja que només entren a aquesta zona els 

vehicles de serveis i els que accedeixen als pàrquings. Tal i com es va fer a l’interior de 
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la plaça, es juga amb diferents colors de paviments o textures per tal de guiar els 

vianants i vehicles i marcar la separació d’espais i usos. 

Pel que fa a la banda muntanya de la plaça, la conversió de les antigues cotxeres en la 

nova biblioteca del districte ha possibilitat la creació de noves zones per als vianants 

generant una amplia zona de connexió entre la plaça i l’avinguda de Vallcarca, a la qual 

se li ha donat continuïtat fins al carrer Bolívar amb dues zones urbanitzades 

provisionalment amb zones de joc per a infants. Aquesta provisionalitat és deguda al 

pla del barri de Vallcarca que preveu la obertura d’un corredor verd que uneixi les 

places de Lesseps i Alfonso Comín, situada a l’accés a la Ronda de Dalt. 

Per altra banda, el carrer Gran de Gràcia constitueix un important eix comercial que 

desemboca a la plaça, generant un constant flux de persones cap aquesta via. A més, 

no es pot menystenir l’efecte del turisme a la ciutat de Barcelona, tal i com s’ha 

comentat en l’apartat anterior. És Lesseps el principal punt distribuïdor per tal 

d’accedir a les múltiples entrades del Parc Güell, i per tant ha d’absorbir un important 

flux de vianants, que provenen tant de Travessera de Dalt com de l’avinguda de 

Vallcarca. 

Tema apart són els diversos esglaons situats a l’actual sortida del metro al centre de la 

plaça. Una incorrecta diferenciació d’aquests ha generat múltiples caigudes de 

vianants, fet que ha provocat la posterior col·locació de baranes impedint el pas i 

cintes adherents grogues als extrems per tal de fer notar aquests graons. 

 

Figura 4. 29 Esglaons pròxims a la sortida del metro nova  
Font: elaboració pròpia 

Per tant, es pot concloure que la mobilitat peatonal s’ha vist millorada 

substancialment en comparació a la situació prèvia de la plaça fent més amable cap al 

vianant la plaça, tot i que encara manca per finalitzar el pas central que acabi de lligar 

totes les parts de Lesseps i millorar petits punts conflictius. 
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4.2.2.Els canvis en el transport públic i l’impacte de les obres de la línia 

9 

Tal i com ja s’ha comentat en capítols anteriors, la plaça Lesseps té una important i 

antiga  presència  pel que fa al transport públic a Barcelona, essent una de les 

estacions de la primera línia de metro de la ciutat, així com per la presència de les 

cotxeres de metro i tramvies durant molts anys. Pel que fa a l’actualitat, podem 

distingir entre el transport públic soterrat i el superficial: 

4.2.2.1.Metro 

L’actual estació de metro de Lesseps dona servei  a la línia 3, connecta Zona 

Universitària amb Trinitat Nova passant per Plaça Catalunya. Amb 80,134 milions de 

passatgers constitueix la tercera línia per volum de passatgers transportats, essent un 

21,6% del total25.  

 

Figura 4. 30 Futura xarxa de metro 
 Font: racocatala.cat 

Tal i com es pot veure en la figura 4.8, l’estació de Lesseps (cercle vermell) presenta un 

situació central dins la futura xarxa de metro de Barcelona, tenint bona connexió en 

direcció mar-muntanya amb la L3, i en direcció Llobregat-Besós en un futur amb la L9. 

Actualment està en execució la nova línia 9 del metro, tot i que en la conjuntura actual 

les obres del tram central (on es situa l’estació de plaça Lesseps) s’han aturat, sense 

haver data provisional de finalització de les obres. Cal dir que aquesta nova línia 

millorarà substancialment la connexió de la plaça en metro, ja que a més de generar 

un nou intercanviador nou entre les línies 3 i 9, permetrà una connexió més directa 

amb la Zona Universitària, així com noves connexions amb la futura estació d’AVE a la 

Sagrera, l’aeroport, la Zona Franca, Badalona i Santa Coloma de Gramenet. La 

                                                      
25

 Dades referents a l’any 2013, extretes del resum de gestió de TMB del 2013, accessible des de la 
pàgina web www.tmb.cat. 
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demanada estimada de la nova estació de la línia 9 a Lesseps és de 22.000 validacions 

diàries26. 

4.2.2.2.Autobusos 

En el recinte estricte de la plaça Lesseps trobem 4 parades d’autobús, dues en sentit 

muntanya i dues en sentit mar, a les que hi hauríem d’afegir 4 parades més situades 

als extrems de la plaça seguint per la Ronda del Mig, amb un parada per cada extrem i 

sentit.  

Aquestes últimes es consideren dins de l’àmbit de la plaça Lesseps ja que constitueixen 

un intercanviador entre les noves línies de bus H6 i V17, que formen part de la nova 

xarxa ortogonal de busos de TMB, actualment encara en fase d’expansió de la que la 

plaça Lesseps n’ocupa una posició privilegiada, tal i com es pot veure a la figura 4.9, on 

la plaça Lesseps eta identificada amb el cercle vermell. La línia H6 uneix la zona 

Universitària amb Fabra i Puig, fins a l’estació de rodalies de Sant Andreu Arenal, tot 

seguint la Ronda del Mig. Per altra banda, la línia V17 uneix el Port Vell amb el barri del 

Carmel, passant per Via Laietana, seguint pel s carrers Roger de Llúria i Gran de Gràcia 

en sentit muntanya i passeig de Gràcia, Via Augusta i Príncep d’Astúries en sentit mar 

fins arribar a la plaça Lesseps. Des d’aquí arriben al barri del Carmel passant pel 

viaducte de Vallcarca.   

 

Figura 4. 31 Nova xarxa ortogonal d’autobusos  
Font: tmb.cat 

A part de les noves línies ja comentades, per la Plaça Lesseps hi passen les línies 22, 24, 

27, 32 i 92 operades per TMB, així com la línia 87 operada per AUTHOSA i les línies 

nocturnes N0 i N4, operades per TUSGSAL. Encara que algunes d’aquestes línies es 

solapen en part dels seus recorreguts, com són les línies 22 i 24 i 27 i 32, permeten 

connectar punts importants de la ciutat, com són el Paral·lel, Plaça Catalunya, Plaça 

                                                      
26

 Dades obtingudes de www.infraestructures.cat. 
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Espanya, l’estació de Sants, els barris de Canyelles i Roquetes i la zona alta de 

Barcelona a través de la plaça Lesseps. 

Amb aquesta amplia oferta de línies de busos, la plaça es converteix en un important 

intercanviador, tant entre línies de bus com amb el metro, permetent arribar a 

qualsevol punt de Barcelona amb comoditat i facilitat.  

4.2.3. Els efectes sobre el viari urbà 

Actualment, la plaça esta configurada en dos nivells viaris, amb un nivell soterrat que 

canalitza el trànsit de pas de la Ronda del Mig, amb dos carrils per sentit més un tercer 

a la sortida en sentit Besòs exclusiu per al transport públic.  

Pel que fa al viari en superfície, aquest permet la connexió en totes les direccions, 

essent la principal en sentit Mar-Muntanya. Aquest eix es concentra en un sol 

corredor, situat al centre de la plaça, reduint així l’espai dedicat als vehicles dins la 

plaça. 

Cal dir que l’àmbit de les connexions viaries de la plaça Lesseps no es circumscriu 

estrictament a la pròpia plaça, ja que algunes de les connexions es realitzen mitjançant 

carrers adjacents com el carrer de Velázquez i el carrer de Maignon. 

Per tal de garantir l’accés a totes les finques i alhora reduir el trànsit en les vies no 

principals, es va realitzar un carrer de servei a la banda mar de la plaça, que 

actualment connecta Gran de Gràcia amb Torrent de l’Olla passant per Pérez Galdós, 

on amb un paviment diferent es redueix la velocitat i es dóna prioritat als vianants per 

sobre dels vehicles, tal i com s’està realitzant a molts carrers del barri de Gràcia. 

4.2.3.1. Els impactes sobre la mobilitat viària 

El fet de confluir dues artèries bàsiques de la ciutat a la plaça Lesseps ha fet que els 

fluxos de transit que hi circulaven tensionessin la plaça, condicionant històricament la 

resta d’usos de la pròpia plaça. A aquest fet se li afegia el criteri de prioritat per al 

transit rodat, generant a l’interior de les ciutats nusos viaris a diferents nivells per tal 

de donar la màxima capacitat a aquests fluxos de trànsit. 

Va ser en aquest context que es va realitzar l’anterior reforma de la plaça Lesseps, tal i 

com s’ha comentat en capítols anteriors, amb el corredor de la Ronda del Mig 

semisoterrat, i les connexions mar-muntanya passant per sobre i per sota d’aquesta, a 

més de les connexions per tal d’entrar i sortir de la Ronda del Mig.  

Amb aquest sistema de connexions viàries es va arribar al 2004, amb un paradigma 

respecte al trànsit totalment oposat, on s’intenta reduir el trànsit rodat per l’interior 

de les ciutats, minvant-ne l’espai dedicat i alhora reduint la seva velocitat, per tal 

d’afavorir els vianants. Aquesta política dins l’ajuntament de Barcelona és pública i 

notòria, tal i com es va fer pales en l’acte d’inici de les obre de remodelació del tram 
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Mandri-Balmes de la Ronda del Mig, on el tinent d’alcalde d’habitat urbà Antoni Vives 

va expressar l’objectiu de que amb la reforma es disminuïssin 8.000 dels 35.000 

vehicles diaris que utilitzaven la via en aquells moments27.  

A aquesta corrent s’hi ha d’afegir la distinció d’usos dins el viari, separant l’espai 

dedicat al vehicle privat del reservat pel transport públic, fomentant així l’ús del 

transport col·lectiu enfront del vehicle privat. 

Amb aquests condicionants, la nova plaça ha eliminat les connexions soterrades entre 

la ronda i la resta de viaris i s’ha recuperat la continuïtat dels carrers extrems de la 

plaça, tallada abans per la Ronda del Mig. Actualment totes aquestes connexions es 

realitzen per superfície fent possible connexions directes en totes les direccions. 

Per a fer una primera aproximació a l’evolució dels fluxos de trànsit, observem a 

continuació l’evolució conjunta de la ciutat de Barcelona. Seguint les seqüències 

històriques de trànsit a la ciutat de Barcelona, podem veure una clara tendència a la 

baixa en el volum de trànsit, passant de uns 908.00028 vehicles al 2003 a uns 806.000 

el 2013. Referent al període de 2008 a l’actualitat, el percentatge de vehicles 

comercials s’ha reduït del 15,3% al 11,0%, fet que es pot adscriure a la crisi econòmica. 

Aquest descens ha fet augmentar els percentatges de turismes (del 54,4% al 57,5%) i 

de motocicletes (del 26,9% al 28,7%).  

Per tal d’obtenir una imatge global de la situació de la ciutat, cal veure també les dades 

de trànsit als accessos. Segons les series històriques, la Intensitat Mitja Diària als 

accessos va anar augmentant fins a assolir un màxim de 1.218.93429 vehicles l’any 

2007, i des de llavors s’ha reduït un 13,3%, fins els 1.058.643 vehicles l’any 2013. Pel 

que fa a la composició de transit, del 2008 a l’actualitat es pot veure el mateix patró 

que ha seguit la composició de trànsit a les vies principals, amb un augment progressiu 

dels turismes (del 67,7% al 70,8%) i de les motocicletes (del 8,2% al 10,2%) combinat 

amb un descens dels vehicles comercials (del 15,2% al 12,2%). Si comparem les dades 

de composició de trànsit de les vies principals amb les dels accessos es constata el gran 

pes que tenen les motocicletes dins la mobilitat de la ciutat de Barcelona.  

Amb aquestes dades, podem constatar una reducció global del trànsit a la ciutat de 

Barcelona, i a continuació ens fixarem en detall en la zona d’estudi d’aquesta tesina. 

                                                      
27

 La Vanguardia, 16 d’octubre de 2013. 
28

 Dades referents a les vies principals de la ciutat de Barcelona, extretes de l’anuari de dades bàsiques 
del 2013 de l’ajuntament de Barcelona. 
29

 Dades extretes de l’anuari de dades bàsiques del 2013 de l’ajuntament de Barcelona. 
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Figura 4. 32 Fragment de l’aranya d’intensitats de trànsit de Barcelona el 2003  
Font: Serveis de mobilitat de l’ajuntament de Barcelona 

Podem veure com a l’any 2003, abans de la última modificació de la plaça Lesseps, els 

fluxos que convergien a la plaça eren molt importants, principalment per la Ronda del 

Mig, amb intensitats mitges diàries en dia feiner de 50.000 vehicles en direcció 

Llobregat i 36.000 en direcció Besós. La connexió mar-muntanya, tot i ser de menor 

entitat també presentava uns fluxos importants, de 27.000 vehicles en sentit mar i 

27.100 en sentit muntanya, dividits aquests últims en 14.100 per Príncep d’Astúries i 

13.000 per Gran de Gràcia. 

Posant en context aquestes dades, es constata la importància de la Ronda del Mig dins 

la xarxa viaria urbana de Barcelona, ja que aquesta era la via Llobregat-Besós amb més 

trànsit el 2003, només per sota de les Rondes de dalt i litoral i el carrer Aragó, i estant 

a un nivell similar al flux de trànsit que absorbia la Gran Via de les Corts Catalanes. Per 

altra banda, veiem com Gran de Gràcia es veia superat per altres corredors com el 

carrer Balmés o Via Augusta i Príncep d’Astúries com a vial principal d’enllaç entre el 

centre de Barcelona la zona nord. Tot i això, els fluxos que arribaven al la plaça en la 

direcció mar-muntanya feien de la plaça un nus de primer ordre dins la ciutat de 

Barcelona, només essent superat en volum de trànsit per les places d’Espanya, 

Francesc Macià i Glòries. 

D’ençà el 2004, a més de la reforma de la plaça Lesseps s’ha dut a terme la reforma de 

la Ronda del Mig des de la Via Augusta fins la plaça Lesseps i des del carrer de l’Escorial 

fins a l’Hospital de Sant Pau. Aquestes modificacions han consistit bàsicament en la 

reordenació de l’espai urbà en aquesta via, donant més espai per als vianants i reduint 

el nombre de carrils, seguint així el criteri de pacificació del trànsit que també es va dur 

a terme en la reforma de la plaça Lesseps.  
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Figura 4. 33 Fragment de l’aranya d’intensitats de trànsit de Barcelona el 2014  
Font: Serveis de mobilitat de l’ajuntament de Barcelona 

Per tal de veure l’efecte d’aquestes modificacions sobre els fluxos de vehicles 

prendrem els valors d’intensitats de trànsit del 201430. Segons aquestes dades les 

intensitats mitges diàries convergents a la plaça Lesseps per la Ronda del Mig són 

38.600 en sentit Llobregat i 30.400 en sentit Besós. Pel que fa a la direcció mar-

muntanya, la plaça rep uns 14.500 vehicles diaris per l’avinguda República Argentina 

en direcció mar, i uns 23.800 en direcció muntanya, des que 15.300 accedeixen a la 

plaça per Príncep d’Astúries i 8.500 per el carrer Gran de Gràcia. 

Comparant aquestes dades amb les 2003 es pot constatar que els fluxos en totes les 

direccions han disminuït, essent especialment importants les reduccions de trànsit 

esdevingudes a l’avinguda República Argentina i al carrer Travessera de Dalt en sentit 

Llobregat. La primera reducció es pot explicar pel fet que amb la remodelació de la 

plaça Lesseps, els vehicles procedents de la ronda de Dalt que volen anar en direcció 

Besós ja no passen per l’interior de la plaça, sinó que es desvien pels carrers Velázquez 

i Maignon, i mitjançant els carrers Mare de Déu del Coll i Verdi accedeixen a la Ronda 

del Mig. Pel que fa a la segona, el fet que el tram de la Ronda del Mig entre els carrers 

Mandri i Balmes estigués en obres haurà afectat a aquest flux, però també és cert que 

la intensitat existent el 2014 s’adequa a les noves característiques existents a l’altra 

banda de la plaça Lesseps i s’equipara amb la intensitat del sentit oposat en aquesta 

via.  

                                                      
30

 Les dades d’intensitat de trànsit del 2014 s’han extret del plànol d’intensitats de trànsit en dia feiner a 
la xarxa viària de Barcelona del segon trimestre de 2014, realitzat per Doymo per a la direcció de serveis 
de mobilitat de l’ajuntament de Barcelona. 
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Per tant, veient l’abans i el després de la modificació de la plaça, han deixat de passar 

diàriament per la plaça gairebé uns 33.000 vehicles. De totes formes, per tal d’explicar 

la reducció de trànsit succeïda a la zona d’influència de la plaça s’han de tenir en 

compte les dades ja esmentades anteriorment sobre la reducció del trànsit al conjunt 

de Barcelona, i sobretot les mesures adoptades per part de l’ajuntament en els darrers 

anys en la direcció de la desincentivació del vehicle privat, consistent en la reducció de 

l’espai dedicat al trànsit i la dedicació exclusiva de carrils pel transport públic, com en 

les actuacions realitzades en la remodelació dels diferents trams de la Ronda del Mig i 

de la pròpia plaça Lesseps. 

Per altra banda, la introducció de les noves línies d'autobusos ha vingut acompanyada 

de la col·locació de nova senyalització, exclusiva per als transports públics. Aquesta 

senyalització ve de la mà d’una redistribució de les preferències en els encreuaments, 

ja que s’usen en zones d’estretament del vial o de girs a l’esquerra. Pel que fa al cas 

que ens ocupa, aquesta senyalització s’ha situat a la sortida del túnel de la Ronda del 

Mig en direcció Besos i al centre de la plaça Lesseps, una vegada units Gran de Gràcia i 

Príncep d’Astúries, i en ambdós casos és degut a un estretament de la via, ja que en el 

primer cas el carril bus s’uneix amb l’accés des de la plaça Lesseps i en el segon es 

passa de tres a dos carrils. 

Arran de l’observació directa i d’entrevistes amb veïns, s’ha constatat que aquests són 

uns punts conflictius, ja que a més de la desconeixença que presenten certs 

conductors envers aquesta senyalització, s’hi afegeix una col·locació confusa de la 

senyalització en general, que en dificulta la comprensió. 

En la sortida del túnel en direcció Besós estan col·locats els semàfors per a les dues 

vies (la pròpia sortida del túnel i la incorporació des de la plaça) un al costat de l’altre 

facilitant la confusió, que conjuntament amb la unió dels dos carrils i el pas alternatiu 

des dels dos carrils genera una situació de perill.  

 

Figura 4. 34 Sortida del túnel en direcció Besós   
Font: elaboració pròpia 
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Pel que fa al punt situat al centre de la plaça, el conflicte és generat per la difícil 

compressió del traçat, ja que en un punt s’uneixen el pas de 3 carrils (tot i que un és 

exclusiu per al transport públic) amb un gir tancat a la dreta. Si a això afegim el fet que 

en la intersecció on es realitza el gir i es passa de tres a dos carrils no hi ha 

senyalització horitzontal, la confusió augmenta, derivant en una situació de perill.  

 

Figura 4. 35 Zona central de la plaça  
Font: elaboració pròpia 

En resum, la última remodelació de la plaça conjuntament amb la remodelació de la 

Ronda del Mig i les polítiques dissuasòries de l’ús del vehicle privat dutes a terme per 

les administracions han produït una reducció dels fluxos de trànsit convergents a la 

plaça.  

4.2.4. L’impacte dels nous usos: la bicicleta 

Al març de 2007, amb l’objectiu de fomentar l’ús de la bicicleta com a mitja de 

transport alternatiu i sostenible, l’ajuntament de Barcelona va inaugurar un sistema de 

lloguer de bicicletes públiques, anomenat “Bicing”. Aquest sistema està ideat per a 

complementar-se amb el transport públic convencional, no per fer-ne un ús lúdic ni 

per a turistes. A grans trets, es basa en que amb el pagament d’un abonament anual, 

permet l’ús per a trajectes curts, de menys de mitja hora, sense recàrrec entre 

estacions de Bicing. Actualment la xarxa es compon de 420 estacions repartides pel pla 

de Barcelona, amb 6.000 bicicletes disponibles i uns 97.000 abonats31. 

A la cruïlla entre els carrers Nil i Fabra i Pérez Galdós es situa l’estació de Bicing més 

pròxima a la plaça Lesseps. Cal tenir en compte en direcció muntanya, aquesta estació 

és la última, degut a que seguint en aquesta direcció ens trobem amb els turons del 

Putxet i del Parc Güell, resultant il·lògica l’expansió d’aquest servei cap aquestes zones 

ja que els usuaris només utilitzarien el servei de baixada, desequilibrant el sistema.  

És per tant aquesta, una estació de Bicing de certa rellevància, ja que permet la 

intermodalitat i l’accés a aquest servei als propis veïns de la zona i a aquells que volen 

utilitzar el servei a les zones dels turons que es desplacen en direcció al centre de la 

                                                      
31

 Dades de setembre de 2014, obtingudes de www.bicing.cat. 
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ciutat, o bé perpendicular a aquesta direcció, així com constituir l’última estació on 

estacionar la bicicleta pels desplaçaments en direcció muntanya. 

 

Figura 4. 36 Plànol de la xarxa actual de bicing i carrils bici plaça  
Font: bcn.cat 

Pel que fa al foment de l’ús de la bicicleta, la gran mancança de la zona és la flagrant 

falta de carrils bicicleta, que reservin un espai del carrer per a la mobilitat en bicicleta. 

D’aquesta mancança se’n desprèn la problemàtica de la coexistència entre bicicletes i 

vianants, així com amb els vehicles.  

Aquest és un problema de difícil solució, ja que per a que aquests carrils siguin 

d’utilitat és necessària la seva interconnexió, i en l’actualitat en la zona no hi ha cap 

carril bici ni hi ha cap previsió de fer-ne. A més, en la reforma de la Ronda del Mig s’ha 

perdut una gran oportunitat per a establir una important corredor per a les bicicletes.  

4.3. Síntesis dels impactes produïts   
Una vegada analitzats els diferents aspectes de la plaça, passem a sintetitzar les 

mancances i problemàtiques existents actualment així com les millores 

experimentades arran de la última remodelació. 

4.3.1. Impactes sobre els equipaments 

Amb la última remodelació, la plaça ha guanyat un equipament de primer ordre dins la 

ciutat, com és la biblioteca Jaume Fuster. La biblioteca s’ha convertit en el nou centre 

de la plaça i ha obtingut una molt bona rebuda per part dels veïns. A més, la 

inauguració del centre socio sanitari va ampliar el ventall d’equipaments presents a la 

plaça i els seus voltants. 

Per altra banda, segueixen mancant d’altres equipaments complementaris a la 

biblioteca, que dinamitzin aquest espai permeten la realització de diferents tipus 

d’activitats i alhora puguin articular el teixit associatiu present a la plaça. 
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4.3.2. Impactes sobre els usos de l’espai públic 

La nova configuració de l’espai públic de la plaça ha permès el seu ús per a diverses 

activitats, tals com mercats temporals i d’altres activitats ambulants, a més de la zona 

de petanca al sud i les zones de jocs infantils al nord. 

Tot i això, en eliminar el parc central amb la darrera remodelació de la plaça, s’han 

perdut alguns elements característics tradicionalment de la plaça, com la bassa, i s’han 

generat d’altres que no han tingut l’èxit esperat, com les grades situades a tocat de la 

zona de petanca. 

A més, la manca d’una zona específica per a l’esbarjo de gossos ha provocat que se’n 

faci un ús incorrecte d’altres zones que en un principi no hi estaven destinades. 

4.3.3. Impactes sobre el comerç 

En la conjuntura actual, el turisme ha esdevingut un factor determinant en l’economia 

de la ciutat, i la plaça Lesseps no n’és una excepció. Aquest actor econòmic està 

modificant la morfologia del comerç de la plaça, substituint el comerç tradicional per 

un altre enfocat a les necessitats i interessos del turista. 

A més, cal constatar una pèrdua de centralitat de la plaça com a pol d’atracció 

d’empreses enfront d’altres zones de la ciutat. Aquest fet es veu reflectit en la fuga 

d’empreses instal·lades a la zona, que s’ha traslladat a zones més atractives de la 

mateixa ciutat, com el 22@, que ha vist augmentada notablement el nombre 

d’empreses instal·lades32. Aquesta situació no fa més que accentuar la tendència 

apuntada pel turisme. 

4.3.4. Impactes sobre el paisatge urbà 

El projecte realitzat pels arquitectes Viaplana tenia com uns dels trets distintius dos 

balcons situats als extrems de la plaça a la Ronda del Mig. Aquests balcons actualment 

esdevenen un impediment per a la continuïtat de la perspectiva i no ofereixen cap ús.  

Un altre dels trets distintius d’aquesta plaça són els grans ornaments metàl·lics, que no 

han tingut gaire bona acollida entre els veïns, en part deguda a la difícil comprensió 

dels conjunt artístic donada la falta d’un dels elements clau, el lluernari que es situarà 

sobre la futura estació de la línia 9 del metro. 

Per últim, la duresa de la plaça ha esdevingut un tret distintiu de la nova plaça, ja que 

l’àrea dedicada a espais verds s’ha reduït notablement, essent substituïda per 

paviment gris. Per altra banda, la disposició de lluminàries i arbrat conjuntament ha 

generat espais de pas amb una manca important d’il·luminació. 

                                                      
32

 Com exemple, tenim l’editorial RBA, que abans tenia la seva seu situada al carrer Pérez Galdós, als 
voltants de la plaça Lesseps, i es va traslladar a l’avinguda Diagonal de Barcelona, situat al districte del 
22@. 
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4.3.5. Impactes als vianants 

L’eliminació de l’illa central ha permès l’eliminació de les escales existents per al 

creuament de la plaça i la generació d’un pendent més uniforme al llarg de la plaça, 

però paradoxalment no s’han eliminat del tot les escales, de fet, la disposició de graons 

aïllats ha generat caigudes de vianants, que ha portat a tancar espais per tal de 

prevenir aquestes caigudes, deixant tancats espais que haurien de ser de pas. 

A més, l’existència del tancament per a les obres de la línia 9 entorpeix la fluida 

connexió entre la banda mar i la banda muntanya, distorsionant les trajectòries 

realitzades pels vianants, previstes al projecte de remodelació seguint els criteris 

exposats pels veïns. 

4.3.6. Impactes als transports públics 

Durant la redacció del projecte de remodelació de la plaça Lesseps, es van tenir en 

compte per a la disposició dels diversos elements escultòrics de la plaça la futura 

estació de la línia 9 del metro. La previsió en aquells moments era la finalització de les 

dues obres en una data pròxima. Avui en dia, 6 anys després de la finalització en fals de 

la plaça, la línia 9 es troba parada en el tram central i sense un termini clar de 

finalització.  

Això ha provocat, a més de la ferida al centre de la plaça pel pou de l’estació, que la 

plaça Lesseps encara no estigui connectada amb la Zona Universitària o l’aeroport 

sense passar pel centre de Barcelona, fent que aquesta estació no esdevingui el node 

de connexió desitjat. 

Per contra, la implantació de la nova xarxa ortogonal d’autobusos ha donat a la plaça 

aquesta dimensió d’intercanviador que el metro no ha pogut assolir. 

4.3.7. Impactes al viari 

Pel que fa a la mobilitat, tenint en compte la transformació de la Ronda del Mig, el 

volum de vehicles que passen diàriament per la plaça s’ha disminuït substancialment, 

complint-se així un dels principals objectius de les reformes de la plaça Lesseps i de la 

Ronda del Mig. 

Per altra banda, la nova disposició de carrils de circulació en superfície ha generat 

punts conflictius, normalment deguts a la manca de senyalització o bé a l’excés 

d’aquesta. 

4.3.8. Impactes als nous usos 

El creixement de l’ús de la bicicleta, fomentat per part de les administracions amb més 

intensitat una vegada el projecte de la plaça Lesseps ja s’estava executant, ha generat 

una mancança pel que fa a l’afavoriment d’aquest mode de transport. 
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Si bé és cert que a la rodalia de la plaça, l’existència d’una estació de bicing i d’espais 

dedicats a l’estacionament de bicicletes fa el seu ús factible, la manca flagrant de 

carrils bici a totes les vies que donen accés a la plaça en dificulta en gran mesura 

l’extensió del seu ús a un sector més ampli de la població. 

4.3.9. Taula resum d’impactes 

A continuació, s’exposen les diferents problemàtiques detectades en una taula resum, 

amb les seves causes i efectes. 

Problemàtica Causa Efectes 

Equipament pel barri Manca d’un equipament per a la 
realització d’esdeveniments i 
que albergui les associacions 

Desplaçament d’activitats a 
altres zones de la ciutat 

Gossos Manca d’un espai reservat i 
d’arrelament del verd a la zona 

Conflictes veïnals deguts al 
mal ús de l’espai 

Zona de jocs Manca d’una zona de jocs a la 
banda mar de la plaça 

Concentració a les altres 
zones de joc arribant al límit 
de la seva capacitat 

Allotjament Augment del turisme a la zona i 
manca d’allotjaments regulats 

Aparició d’allotjaments no 
regulats 

Pressió turística  Augment del turisme a la zona Desplaçament del comerç de 
proximitat 

Pèrdua de centralitat Pèrdua d’atractiu de la zona Pèrdua de llocs de treball a la 
zona i d’activitat econòmica 

Zona verda Última remodelació de la plaça Pèrdua de la meitat de la 
superfície verda 

Il·luminació Incorrecta disposició de les 
lluminàries respecte l’arbrat 

Zones poc o mal il·luminades 
a la plaça 

Desnivell Senyalització deficient Caigudes de vianants 
Connexió Mar-
Muntanya 

Tancament de les obres de la 
línia 9 del metro 

Fragmentació de la plaça 

Senyalització viària Mala comprensió per part dels 
conductors de la nova 
senyalització 

Perillositat i accidentalitat 

Bicicletes Manca de carrils bicicleta a la 
zona 

Conflictes de coexistència, 
principalment amb vianants 

Taula 4. 1 Síntesi global de les problemàtiques detectades Font: Elaboració pròpia 
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5.Propostes de millora 
 

Una vegada analitzades les mancances i problemàtiques existents a la plaça Lesseps i 

els seus voltants, passarem a presentar una sèrie de propostes de millora amb la 

intenció que aquestes els hi donin resposta. 

5.1. Equipaments de proximitat: mancances en les dotacions 

associatives  
Tal i com s’ha indicat al capítol anterior, ni a la plaça Lesseps ni als seus voltants hi ha 

cap equipament que pugui albergar a les diferents associacions ni albergar activitats i 

esdeveniments. Aquesta ha estat una demanda que no només ha estat recolzada per 

part de l’associació de veïns de la plaça Lesseps, sinó que també s’hi ha adherit les 

associacions de veïns de la Vila de Gràcia, el Putxet i General Mitre. Fins i tot, l’actual 

alcalde Trias es va comprometre amb la idea durant la campanya electoral per a 

l’alcaldia de Barcelona de 201133. 

Per tal de donar resposta a aquesta demanda, es va encarregar un estudi amb dos 

objectius: determinar la viabilitat global de l’equipament i l’impacte sobre la zona on 

es pretenia realitzar. 

Per a la realització d’aquest centre cívic es va proposar en l’estudi tres parcel·les 

adjacents a l’actual església dels Josepets, concretament els números 25 i 26 de la 

plaça Lesseps i el 265-267 de la Ronda del General Mitre. 

 
Figura 5. 1 Zona proposada 

Font: Google Earth 

 
 

Figura 5. 2 Zona proposada 
Font: Elaboració propia 

 

 
En el moment de redacció de l’estudi, els usos dels edificis del número 25 i del 265-267 

eren activitats parroquials de l’església en el primer i un bar al segon. Aquests usos es 

                                                      
33

 L’independent de Gràcia, 17 de juny de 2011. 
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mantenen avui en dia, però no pel que respecta al número 26. Aquesta parcel·la és de 

propietat municipal, i abans s’utilitzava de magatzem municipal, però es va enderrocar 

i actualment constitueix un solar buit, a l’espera de trobar un ús. 

En total, s’afecten 1.405 metres quadrats de sostre dels quals 1260 són de titularitat 

privada i 145 pertanyen a l’ajuntament de Barcelona, corresponents al solar. 

Pel que fa el marc urbanístic de les parcel·les escollides, aquestes són qualificades com 

a 7a, és a dir equipaments, i per tant podrien albergar el centre cívic que s’estudia 

sense haver de realitzar modificacions al planejament. 

 
Figura 5. 3 Qualificació urbanística de les parcel·les 

Font: avclesseps.cat 

 
Figura 5. 4 Edificis catalogats 

Font: avclesseps.cat 

Per altra banda, en aquesta zona hi han dos edificis catalogats per part de l’ajuntament 

de Barcelona que són l’església dels Josepets i l’institut Josep serrat i Bonastre. 

Aquests dos edificis no poden ser per tant modificats. A més, la estructura de la 

propietat de la zona estudiada es divideix entre l’església, el Bar, l’ajuntament i el pati 

interior de la parcel·la amb façana situada al carrer de república Argentina, tal i com es 

pot veure a la figura 5.5. 

 
 

Figura 5. 5 Parcel·les actual afectades 
Font: avclesseps.cat 

 
Figura 5. 6 Parcel·lació proposada 

Font: avclesseps.cat 
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Per tant, aquesta estructura de la propietat s’hauria de tenir en compte una vegada es 

decidís realitzar el projecte, per tal de compensar-les per la pèrdua de sostre que 

tindrien. 

La proposta consisteix en un edifici amb dos volums diferenciats, un amb una alçada 

de tres plantes, que enrasa amb la capella de l’església i conserva l’alineació de les 

edificacions actuals. Amb aquesta part s’intenta realçar la imatge de la zona dels 

Josepets, tancant la visual i respectant la seva predominança en el conjunt. 

El segon volum, situat sobre la parcel·la 256 de la Ronda del Mig, presenta una alçada 

de 8 plantes, similar a la que presenta l’edificació adjunta. En aquest cas es busca una 

major alçada per tal de donar cabuda a un major nombre d’activitats i associacions i 

alhora amagar en gran part la mitgera de l’edifici existent. 

Per últim, també es contempla la realització d’una planta soterrània a la zona que 

ocupen els edificis actuals i d’un espai lliure a la zona interior de les parcel·les. 

 En total, la proposta d’aquest centre cívic presentaria uns 3.350 metres quadrats de 

sostre. La proposta també indica els possibles usos a destinar aquest espai, situant una 

piscina i un gimnàs amb vestidors en els 600 metres quadrats del soterrani. Dels 2750 

metres quadrats restants, tots situats sobre rasant, 1.260 es destinarien a compensar 

els actuals propietaris i en els gairebé 1.500 restants es podrien situar tot tipus 

d’activitats ciutadanes i comunitàries. 

En la figura 5.7 es presenta una recreació en tres dimensions d’aquesta proposta i la 

seva situació respecte el seu entorn. 

 

Figura 5. 7 Imatge virtual del centre social proposat 
Font: avclesseps.cat 

5.2. Els espais oberts:  zona de jocs infantils i l’espai per gossos  
Donada la manca d’un espai adequat per a l’esbarjo de cànids a la plaça i l’ús dels 

parterres de la banda sud de la plaça per aquesta finalitat per part dels propietaris, fa 

recomanable la construcció d’una zona adient per a aquest ús, tant per donar resposta 

a aquesta necessitat com per mantenir a ratlla els incívics. 
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De fet, aquest mateix raonament és el que ha portat al districte a modificar el projecte 

de Viaplana per tal d’encabir-hi aquest nou ús. La modificació va consistir en ressituar 

la zona de jocs infantils, projectada inicialment a la zona que actualment està vallada 

per les obres de la línia 9, a la zona enfront de les grades actuals, i utilitzar l’espai 

alliberat per a col·locar la nova zona per a gossos. D’aquesta forma s’aconseguia de 

retruc allunyar la zona de jocs infantils del trànsit i s’eliminava un dels parterres que no 

ha acabat mai d’arrelar. 

 

Figura 5. 8 Zona de jocs infantil projectada 
Font: bimsa.cat 

Per tal de dur a terme aquesta modificació, l’ajuntament de Barcelona i la Generalitat 

de Catalunya van arribar a un acord per tal de poder tapar el pou d’atac de la 

tuneladora de la línia 9, treure la grua i recuperar l’espai per al ciutadà. Amb aquest 

acord, la Generalitat retirava la tuneladora i urbanitzava la part que actualment manté 

tancada per obres i l’ajuntament reurbanitzava la part on finalment es situaran els jocs 

infantils. 

A tal efecte, s’ha realitzat dos projectes que en conjunt contemplen la modificació, un 

per part de la generalitat que actuarà sobre la zona en obres i un per part de 

l’ajuntament que s’ocupa dels jocs infantils. Actualment ambdós estan actualment en 

procés de licitació. El projecte conjunt preveu l’alliberament de 1450 metres quadrats, 

que representen el 16% de la plaça. . 

La nova zona per gossos tindrà una superfície de 230 metres quadrats i paviment de 

sauló. Aquest paviment granular implica que el pendent del recinte serà pràcticament 

nul. Com a tancament per a la zona es va plantejar una barana acompanyada de 

vegetació, per tal de separar els usos tant visual com físicament. 

Pel que fa a la zona de jocs infantils, que el projecte col·loca a la zona que actualment 

ocupa la bassa d’aigua, es separarà en dues zones, una dedicada per a infants de més 

de 3 anys i l’altre dedicada a infants majors de sis anys. L’extensió que ocuparan serà 

de 108 metres quadrats la primera i 183 la segona i estaran connectades interiorment 
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entre si. Per aquesta zona també s’hi ha projectat un tancament vegetal, per tal 

d’acotar la zona. 

 

Figura 5. 9 Parcel·la ment projectat  
Font: avclesseps.cat 

Per últim, aquesta remodelació permetrà la recuperació de diversos camins dins de la 

plaça. També es refarà una part del paviment amb materials d’altres colors per tal de 

marcar la zona on en un futur s’ha de construir el lluernari previst a la futura estació de 

Lesseps de la línia 9. 

Cal aclarir que aquesta modificació no s’ha realitzat amb el consens de tots els veïns, 

tal i com es va poder veure en la sessió informativa realitzada el 8 de gener de 2015 a 

la seu del districte, on molts van expressar el seu descontentament amb la proposta i 

la falta d’informació general. 

En aquesta reunió alguns veïns manifestar queixes respecte la posició central que 

prendrà l’àrea per a gossos dins de la plaça, la pèrdua de l’essència del projecte 

realitzat pels arquitectes Viaplana o la manca de solucions per als parterres en els que 

no s’hi actua i que actualment presenten dèficits.  

Posteriorment la reunió va degenerar en una sèrie de retrets entre els veïns membres 

de diferents associacions i cap als responsables del districte allà presents, mostrant 

que el consens al que es va arribar abans de l’última remodelació s’ha quedat pel camí. 

5.3. Millores en la recollida pneum{tica d’escombraries 
Actualment la plaça Lesseps disposa de recollida pneumàtica d’escombraries34, així 

com un tram de la Ronda del Mig i l’avinguda Vallcarca. Aquest servei és possible 

gràcies al centre d’aspiració d’escombraries situat al subsòl de la plaça Lesseps, 

concretament als túnels que formaven part de l’antiga plaça Lesseps i que van deixar 

de tenir la funció viària amb la darrera remodelació. 

                                                      
34

 La recollida pneumàtica només es dona per a matèria orgànica i rebuig. Des de l’ajuntament no s’ha 
plantejat estendre aquest tipus de recollida als residus reciclables, i per tant la recollida d’aquests 
segueix realitzant-se mitjançant camions. 
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Cal esclarir que tot i que el carrer de Gran de Gràcia també disposa de recollida 

pneumàtica d’escombraries, aquesta no està connectada al centre d’extracció de la 

plaça Lesseps, sinó que s’extreu mitjançant camions aspiradors. 

Donada l’existència d’aquest centre extractor, seria interessant l’ampliació d’aquest 

sistema de recollida d’escombraries a les zones pròximes, ja que aquest sistema 

presenta unes millores pel veïns com son la menor ocupació de l’espai públic, la no 

emissió a la via pública d’olors per part dels residus i la recollida dels residus sense la 

necessitat d’utilitzar camions, evitant així els sorolls que emeten. A més, el fet que ja 

estigui construït el centre d’extracció fa més interessant la instal·lació d’aquest sistema 

allà on sigui possible, optimitzant així la instal·lació. 

L’ampliació d’aquest sistema es pot realitzar cap a travessera de Dalt, i de fet, el 

projecte de remodelació d’aquest tram de la Ronda del Mig ja proposa aquest sistema. 

Actualment aquest projecte es troba en fase d’exposició pública, després d’haver estat 

molts anys encallat, a l’espera de la construcció de la nova estació de metro de 

Muntanya, pertanyent a la línia 9. Degut a l’absència d’una projecció per a la 

finalització d’aquestes obres, i tal i com també ha succeït amb el pou de la línia 9 de la 

plaça Lesseps, s’ha decidit posar en marxa el projecte.  

5.4. Les polèmiques dotacions d’allotjament turístic 
La manca d’allotjament és un problema general de tot el districte de Gràcia, que s’ha 

agreujat amb l’augment del turisme que s’ha produït els darrers anys a la zona. Per tal 

de cobrir aquesta demanda han aparegut els anomenats pisos turístics, que el districte 

està intentant acotar i/o regularitzar. 

Una forma de regularitzar aquest negoci seria fomentar la transformació d’edificis 

d’oficines a edificis d’apartaments amb una modificació de la qualificació urbanística. 

L’ajuntament o el districte, podrien constituir un procediment reglat i fer 

d’intermediaris entre els propietaris dels edificis d’oficines i els propietaris 

d’habitatges que tinguin interès en convertir-los en pisos de lloguer temporal.  

D’aquesta forma s’intentaria concentrar aquests usos a un mateix edifici, en lloc de 

tenir-los dispersos, i alhora es donaria utilitat als edificis d’oficines actualment en 

desús. Amb aquesta proposta també es reduirien les problemàtiques als veïns dels 

actuals pisos turístics, ja que aquests passarien a ser per a inquilins permanents. 

5.5. L’equilibri en la pressió turística? 
Aquesta és una problemàtica molt delicada, ja que dins del mateix barri es donen 

interessos totalment contraposats. Per una banda, hi ha els comerciants que orientada 

la seva estratègia comercial cap al turisme, i que per tant en depenen. Per l’altra, els 

veïns, que pateixen les conseqüències d’un alt volum de turistes, com poden ser la 
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massificació i el canvi d’usos dels comerços, que s’enfoquen a cobrir les necessitats 

dels turistes. 

Per tant, tenint una perspectiva més amplia, es fa necessari intentar establir un 

equilibri, i a tal efecte seria interessant establir una regulació sobre el tipus 

d’establiments que s’obren. 

5.6.Pal.liar la pèrdua de centralitat 
El trasllat de diferents empreses que anteriorment tenien les seves oficines a les 

proximitats de la plaça Lesseps ens indica una pèrdua de l’atractiu de la zona per a 

l’establiment d’empreses.  

Un dels factors que pot haver empès a les empreses a canviar de zona és el preu per 

metre quadrat, que a la perifèria de Barcelona es pot arribar a situar un 50% més barat 

per metre quadrat que a l’interior de la ciutat de Barcelona. 

Tot i això, aquest factor no explica la mobilitat d’empreses a d’altres zones de la ciutat 

de Barcelona, ja que precisament Gràcia és un dels districtes amb un preu per metre 

quadrat més baix, tal i com hem vist al capítol 2. Per tant, aquesta mobilitat pot tenir a 

veure amb la sectorització i foment d’altres zones de la ciutat, on s’han situat vivers 

d’empreses i s’han donat facilitats per a la localització d’ubicacions en aquests àmbits. 

És per això que seria interessant poder fomentar el retorn d’empreses a aquesta zona 

mitjançant incentius que es podrien dur a terme a través de l’ajuntament o el districte 

podrien ser exempcions fiscals per a empreses que ocupin oficines que actualment 

estiguin buides. 

També resulten interesants iniciatives com la “incubadora d’empreses” o espais de 

coworking. Aquestes iniciatives es basen en les sinergies que puguin crear diferents 

empreses en constant contacte, gracies a compartir un espai comú i recolzant-se en la 

infraestructura i serveis que proporciona la localització. Si bé aquestes iniciatives estan 

enfocades a l’emprenedoria i petites “startup”, es podrien utilitzat edificis actualment 

en desús per a situar-ho, i d’aquesta forma atreure d’altres empreses a col·locar-se a 

les proximitats. 

En definitiva, cal potenciar l’atractiu empresarial de la zona, ja sigui reduint els costos 

per les empreses o creant i oferint serveis a les empreses que facin més interessant la 

seva implantació a la zona.  

5.7. Recuperar la zona verda 
La pèrdua de superfície verda conseqüència de l’ultima remodelació de la plaça 

Lesseps és de difícil reversió, i implicaria redefinir completament el concepte de la 

plaça actual, amb un cost econòmic i temporal difícilment assumible actualment.  
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Malgrat aquesta restricció, es poden dur a terme altres actuacions de menor cost que, 

amb un impacte limitat, podrien corregir parcialment aquesta pèrdua. 

Una d’aquestes actuacions, ja contemplada per part del districte és la realització d’un 

corredor verd a l’avinguda Vallcarca. Aquesta actuació preveu la creació d’una zona 

enjardinada a l’illa situada entre els carrers Bolívar, Agramunt, Ballester i l’avinguda de 

Vallcarca. De fet, el planejament ja contempla aquests espais com a parcs i jardins 

urbans35, arribant gairebé fins el carrer de les Medes, com es mostra a la figura 5.11.  

Actualment, el procés de creació ja s’ha iniciat, tal i com es pot veure a la figura 5.10, 

on les zones en verd són espais ja enderrocats, metre que les zones en vermell encara 

estan a l’espera de ser enderrocades. 

Un altre espai actualment en desús i que es podria utilitzar com a zona verda podria 

ser el solar situat al carrer Maignon, darrera l’escola Rius i Taulet. La problemàtica 

d’aquesta parcel·la és que està considerada com a zona residencial36, i per tant sembla 

difícil que el seu propietari en cedeixi la propietat i es modifiqui l’ús. 

Per últim, les parcel·les situades entre els carrers Albacete i torrent de l’Olla estan 

considerades com a parc i jardí urbà, tot i que actualment hi ha edificacions. És 

d’esperar doncs, que tard o d’hora aquestes edificacions acabin desapareixent i es 

pugui guanyar aquest espai per a la ciutadania, i de pas ampliar la plaça Lesseps. 

 

                                                      
35

 Segons la nomenclatura de l’ajuntament, està contemplat com a 6b – Parcs i jardins urbans. 
36

 Concretament, la nomenclatura de l’ajuntament, la qualifica com a 13a – Densificació urbana 
intensiva. 

 
Figura 5. 10 Lluminària de focus a diferents alçades  

Font: elaboració pròpia i Google Earth 

 
Figura 5. 11 Qualificació urbanística de la zona 

Font: Mapa urbanístic de Catalunya 
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Figura 5. 12 Solar qualificat com ús residencial 

Font: elaboració pròpia i Google Earth  
Figura 5. 13 Parcela qualificada com a zona verda 

Font: elaboració pròpia i Google Earth 

5.8. El manteniment de l’arbrat i la il·luminació, un equilibri 

difícil. 
La problemàtica de la il·luminació a la plaça sembla ser més aviat un problema de 

manteniment de l’arbrat o de la disposició d’aquest, que no pas de disposició 

incorrecta de les lluminàries en planta.  

La major part es podria resoldre fàcilment amb la disposició de lluminàries més baixes 

o bé portant a terme campanyes periòdiques de poda 

de l’arbrat, de tal forma que les branques d’aquests no 

impedissin una correcta il·luminació. Per altra banda, el 

fet que les espècies escollides siguin de fulla perenne no 

fa més que agreujar el problema. 

Tal i com es pot veure a la figura adjacent, amb una 

lluminària d’aquesta tipologia es podria resoldre 

satisfactòriament aquesta problemàtica, ja que el focus 

d’emissió de llum37 es situaria per sota de les copes dels 

arbres, il·luminant així sense problemes la zona de pas. 

Per últim, tal i com ja s’està fent paulatinament a 

d’altres zones de la ciutat, seria interessant substituir les 

làmpades actuals de VSAP per noves de LED, que amb 

un consum deu vegades menor i durada cinc vegades 

                                                      
37

 Encerclat en vermell a la figura. 

Figura 5. 14 Lluminària de focus a diferent alçada 
Font: elaboració pròpia i Google Earth 
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superior constitueixen un estalvi considerable, a més de tenir una qualitat de llum molt 

superior38 (Miró, 2012). 

5.9.Com salvem el desnivell? 
El desnivell i la orografia de la plaça, una vegada ja finalitzades les obres de 

remodelació, és quelcom difícilment modificable. De totes formes, la majoria dels 

problemes no venen del desnivell present a la plaça, sinó de les solucions que s’han 

pres per tal de salvar-lo. 

Aquestes són principalment esglaons aïllats, que conjuntament amb l’absència de 

baranes o elements diferenciadors van provocar diversos accidents, que van portar a 

l’ajuntament a tancar diverses zones de pas. Amb aquestes mesures s’ha aconseguit 

reduir sensiblement la possibilitat de caigudes fortuïtes de vianants, a costa de deixar 

espais aïllats. Val a dir que en aquells desnivells puntuals, que no esglaons, que 

marquen la separació entre la via per vehicles i la vorera, s’han pintat per tal de fer 

més visible el canvi d’alçada. 

 
Figura 5. 15 Barana de tancament  

Font: elaboració pròpia 

 
Figura 5. 16 Zona pacificada al sud de la plaça  

Font: elaboració pròpia 

Actualment, la normativa d’accesibilitat vigent39 marca un pendent màxim a les 

rampes del 6%, podent ser del 8% per a trams de menys de 6 metres i de fins al 10% en 

trams de menys de tres metres. Tenint en compte aquesta normativa, molts dels 

esglaons que hi ha actualment a la plaça es podrien suprimir per un pendent continu, 

que evitaria possibles caigudes. D’aquesta forma es podria tornar a donar continuïtat a 

tots els espais de la plaça.  

                                                      
38

 La qualitat de la llum es mesura segons la fidelitat amb que reprodueix la llum natural i a tal efecte 
s’utilitza l’índex IRC. Aquest índex varia entre 0 (pèssim) i 100 (òptim). Els valors de IRC per VASP 30-40 i 
per LED 80. 
39

 Normativa d’accessibilitat estatal. També existeix la normativa catalana, més laxa, que marca uns 
pendents màxims d’un 12% per a longituds inferiors a 3 metres, d’un 10% per a longituds d fins a 10 
metres i d’un 8% per la resta.  
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5.10.Connexió mar muntanya 
Aquesta problemàtica es veurà resolta amb el mateix projecte que s’ha comentat al 

punt 5.2 d’aquest capítol, ja que amb l’enretirada del tancament de les obres 

s’eixamplarà la zona de pas de connexió amb la banda nord de la plaça, donant la 

desitjada continuïtat als diferents camins exposats a l’inici del procés participatiu. 

 

Figura 5. 17 Itineraris futurs de vianants a la banda sud  
Font: avclesseps.cat 

Tal i com es pot veure a la imatge superior, l’eliminació de les tanques donarà resposta 

finalment a les demandes realitzades. 

5.11. L’encaix de la senyalització viària 
Per tal d’intentar corregir aquesta problemàtica cal fer més clara la senyalització. És 

cert que el nou tipus de semaforització específica per vehicles de serveis públics ja 

s’utilitza amb certa freqüència a la ciutat de Barcelona, però encara és desconeguda 

per una part dels conductors. Per tant, l’addició d’algun tipus de senyalització 

addicional podria fer més esclaridora les condicions de circulació. 

Pel que fa a la problemàtica que es dona al centre de la plaça, podria ser interessant 

afegir una senyal de reducció de carril per tal que els vehicles siguin conscients de com 

evolucionarà la via. En aquest sentit també podria ser positiu el pintat de línies 

discontinues que marquessin el gir, tot tenint en compte que a més dels vehicles que 

accedeixen a la cruïlla des de Gran de Gràcia, també hi ha que hi accedeixen des del 

lateral de la Ronda del Mig. Per últim, la instal·lació a l’encreuament d’una càmera 

sancionadora fixa podria prevenir el mal ús que a vegades se’n fa del carril bus.  

Canviant de problemàtica, la situació que es dona a la sortida del túnel en direcció 

Besós es podria resoldre amb l’eliminació del semàfor esquerra situat al lateral, 

donada l’existència del semàfor a l’altre costat i que dona el mateix cicle. Per tal 

d’acabar de resoldre el problema, es podria situar una senyalització fixa sota els 

semàfors del tronc central de la Ronda del Mig que indiqués a qui va dirigida. 

5.12.La irrupció i generalització de l’ús de la bicicleta 
Segons el baròmetre anual de la bicicleta els principals obstacles per a l’ús d’aquest 

mitjà de transport dins la ciutat són l’excés de transit motoritzat i la insuficiència de 
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carrils bicis, entesos com un espai reservat per al pas de bicicletes, que en el cas 

d’estar en la calçada ha de ser segregat. 

El primer motiu està molt lligat amb la inseguretat que genera als usuaris de la 

bicicleta la diferencia de velocitats respecte la resta de vehicles motoritzats amb qui 

han de compartir l’espai de la calçada. És per això que molts usuaris de bicicleta 

prefereixen utilitzar la vorera en vies primàries de la ciutat, tot i que en d’aquesta 

forma incompleixen la normativa. 

De fet, l’ordenança municipal de Barcelona preveu com a únics casos on es pot circular 

en bicicleta per la vorera sense que hi hagi un carril bici expressament senyalitzat 

quan: 

 En voreres de més de 5 metres, amb 3 metres d’espai lliure. 

 En parcs públics i àrees de vianants. 

 En zones de prioritat invertida en els dos sentits de circulació. 

Llavors, seguint aquests criteris, en l’àmbit estricte de la plaça Lesseps les bicicletes hi 

poden circular lliurement. Però no podem oblidar-nos del segon problema, que implica 

no només la creació de nous carrils bici, sinó també la seva interconnexió, formant una 

àmplia xarxa que connecti tots els racons de la ciutat.  De fet, el pla de mobilitat 

urbana de Barcelona pel període de 2013-2018 presenta com un dels aspectes a 

millorar la important mancança de connectivitat i continuïtat als diferents trams de 

carrils bici.   

Actualment, tal com s’ha comentat al capítol anterior, no hi ha cap carril bici a les 

proximitats de la plaça Lesseps, essent els més pròxims els situats al passeig de Sant 

Joan i a l’avinguda Diagonal. 

Per altra banda, les zones adjacents a la plaça són zones 30, àmbits on el trànsit esta 

pacificat, i on segons les directives de l’ajuntament, no són necessaris els carrils bici. Si 

bé es cert que aquesta reducció de la velocitat dels vehicles motoritzats afavoreix la 

coexistència amb la bicicleta, aquestes zones no es poden entendre com a zones de 

pas, sinó com a inici o final de trajecte, i que tot i ser necessàries per a la permeabilitat 

d’aquest sistema de transport, no es poden entendre sense un sistema de carrils bici 

que les suporti. 

És per això que l’extensió del carril bici en aquesta zona es fa imprescindible si es vol 

aconseguir un canvi de model de mobilitat, més sostenible i que afavoreixi les 

bicicletes. 

5.12.1.Criteris i propostes  de disseny dels carrils per bicicletes 

Per tal que la xarxa sigui el més pràctica possible, allà on es disposin carrils per a 

bicicletes, es disposaran un a cada per a cada sentit. La disposició dels carrils bici es pot 
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fer tant a la vorera com a la calçada, tenint en cadascuna de les situacions 

condicionants diferents.  

L’amplada nominal d’un carril bici sol estar entre 0.95 i 1.1 metes, tant a voreres com a 

calçada. En el cas de disposar aquest carril a la calçada, s’ha d’afegir una amplada d’un 

mig metre com a separador de carril. A més, aquests carrils s’han de disposar en el 

carril més pròxim a la vorera, per tal que el gradient de velocitats entre el ciclista i la 

resta de vehicles sigui el menor possible (Miró, 2012). 

Per tant, en cas de disposar el carri bici a la calçada, l’ample necessari serien 2.5 

metres en el cas de disposar carrils bidireccionals, i 3 metres en el cas de disposar 2 

carrils direccionals, un a cada banda. Sembla raonable doncs, utilitzar la primera 

configuració en el cas de voler situar els carrils a la calçada. 

 

Figura 5. 18 Esquema de carril bici bidireccional en calçada  
Font: elaboració pròpia 

Per altra banda, si s’opta per col·locar els carrils en vorera i no es disposa d’un ample 

prou gran, sembla més raonable el fet de disposar un carril a cada vorera, atès en 

aquest cas no es necessària la col·locació de separadors, i per tant l’encaix d’un carril 

per vorera permet mantenir un ample admissible a cada vorera. En aquest cas es fa 

necessària una correcta senyalització, per tal que els usuaris d’aquest carril en facin un 

ús correcte. 

Una vegada establerts els criteris de disseny dels carrils per a bicicletes, els aplicarem 

als diferents eixos que passen per la plaça Lesseps. 

Eix Llobregat Besós 

Segons el pla de foment de la bicicleta publicat per l’ajuntament de Barcelona el juliol 

de 2012, un dels futurs eixos de bicicletes era la Ronda del Mig. Per tant, la creació 

d’un nou corredor que travessi la ciutat  en sentit Llobregat-Besòs apte per a les 

bicicletes ja està recollit en el propi planejament, i un a vegada s’enllesteixi la reforma 

d’aquesta via40, es disposarà d’un ample de voreres en tot el recorregut d’uns 5 

                                                      
40

 L’últim tram que falta per realitzar, situat des de la plaça Lesseps fins al carrer Escorial està 
actualment en fase d’exposició pública, i la previsió del districte de Gràcia és que les obres s’iniciïn abans 
de finalitzar el 2015, amb un termini aproximat d’execució d’uns 18 mesos. 
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metres, al que descomptant l’amplada d’escocells i mobiliari urbà, ens deixen una zona 

efectiva de pas d’uns 3 o 3.5 metres. 

En aquest cas, degut a la gran intensitat de trànsit existent a la via i a l’ús actual com a 

carril multi-us del carril més proper a la vorera, fa que l’opció més adient per a la 

col·locació dels carrils bici sigui en vorera, amb  un a cada banda, tal i com s’ha indicat 

anteriorment.  

Aquest carril bici s’hauria d’allargar fins connectar amb altres carrils bici, situats a la 

ronda Guinardó per una banda i al carrer del doctor Fleming per l’altra, connectant així 

aquest carril amb la resta de la xarxa tal i com es pot veure en la figura següent.  

 

Figura 5. 19 Carril bici Llobregat Besós  
Font: elaboració pròpia i Google Earth 

Tant en aquesta figura com en la resta d’aquest apartat, les línies blaves indiquen els 

carrils bici proposats, i les línies taronja els carrils bici existents actualment. 

Eix mar muntanya 

Una vegada resolt el corredor Llobregat-Besós, cal abordar el corredor mar-muntanya. 

Aquest el subdividirem en dos parts: La part nord, des de la plaça Lesseps fins la ronda 

de Dalt, on connectarà amb el parc de Collserola i la part sud, de de la plaça Lesseps 

fins l’avinguda Diagonal, on connectar amb la resta de la xarxa de carrils bici. 

El tram nord es pot dividir alhora en dos subtrams, des de la plaça Lesseps fins el pont 

de Vallcarca i d’aquí fins la ronda de Dalt. Aquest tram es pot incloure dins la proposta 

de corredor verd que recull el “Pla de futur del barri de Vallcarca i els Penitents 2010-

2020”(Ajuntament de Barcelona, n.d). El corredor verd projectat uniria la plaça Lesseps 

amb la plaça Alfonso Comín, i depèn de l’enderroc de les edificacions situades entre el 

carrer Bolívar i l’Avinguda de Vallcarca. Aquest corredor és d’especial interès degut a 

que constituiria un accés cap al parc de Collserola, espai que actualment utilitzen molts 

ciclistes per realitzar el seu esport en un àmbit rodejat de natura. 
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El primer subtram presenta un ample variable, però manté els cinc carrils sumant 

ambdós sentits. Tenint en compte això es podria col·locar el carril bici en la calçada 

sacrificant un dels carrils actuals, que podria ser el que es dedica actualment a 

l’estacionament de vehicles. Una vegada realitzats els enderrocs previstos, i amb la 

conseqüent ampliació de les voreres, podria ser factible ressituar aquest carril dins la 

vorera, sempre que l’ample sigui prou gran per encabir-hi el carril sense perjudici dels 

altres usos. 

Pel que fa al segon subtram, seguint el corredor verd planificat, el carril bici es podria 

inserir dins la vorera del carrer d’Esteve Terrades, ja que aquesta disposa d’un ample 

considerable41. En aquest cas, el carril a disposar seria bidireccional, ja que l’ample ens 

ho permetria. En arribar a l’alçada del parc sanitari Pere Virgili, el carril bici podria 

deixar enrere aquest carrer i seguir fins la Ronda de Dalt pel carrer de Josefa Rosich, 

que també disposa de voreres amples on encabir-hi sense problemes aquest ús. Una 

vegada a la Ronda de Dalt, el ciclista podria seguir el seu recorregut per les voreres 

laterals de la ronda o  accedir al parc de Collserola. 

 

Figura 5. 20 Carril bici mar-muntanya tram nord 
Font: elaboració pròpia i Google Earth 

Per a la realització de la part sud, hi ha dos corredors possibles: el format pel carrer 

Gran de Gràcia i el format pels carrers Príncep d’Astúries i via Augusta. Tenint en 

compte la congestió que presenta el carrer Gran en tota la seva amplada, es fa difícil 

encabir-hi un altre us, tant a calçada com a vorera. En canvi, l’eix Princep d’Astúries-Via 

Augusta presenta uns nivells de congestió menors. Per tant, sembla més adient fer 

passar el carril per bicicletes per aquest corredor. 

                                                      
41

 Tenint en compte les zones verdes i enjardinades que permeten el pas es disposa d’un ample mínim 
d’onze metres en una de les dues voreres. 
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En la tram de Príncep d’Astúries l’opció més adient per al carril bici és situar-lo en la 

calçada, donat que aquesta via presenta 5 carrils en tota la seva longitud. Aquesta 

tipologia es mantindria fins l’encreuament de Travessera de Gràcia, ja al carrer Via 

Augusta. Una vegada aquí, el carril bici passaria a la rambla central, que avui en dia 

s’utilitza al·legalment per a estacionament de motocicletes. En arribar a l’avinguda 

Diagonal, connectaria amb el carril bici existent, connectant aquest carril amb la resta 

de la xarxa. 

 

Figura 5. 21 Carril bici mar-muntanya tram sud  
Font: elaboració pròpia i Google Earth 

Per tant, si es realitzessin tots aquests carrils bici, la configuració d’aquests composada 

seria la següent: 

 

Figura 5. 22 Mapa conjunt del carrils bici proposats  
Font: elaboració pròpia i Google Earth 

Per últim, cal tenir un compte la necessitat de zones d’estacionament de bicicletes, 

que tot i que a la plaça Lesseps aquest tema està prou ben resolt, si es disposessin 
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aquests carrils bici, convindria posar també zones d’estacionament al llarg d’aquests 

recorreguts i/o a pols d’atracció, com poden ser equipaments o punts de concentració. 
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6. Conclusions 
 

Un cop analitzats tots els aspectes de l’àmbit d’estudi, començant per la seva evolució 

com a node dins la ciutat de Barcelona, passant pel seu estat actual i acabant amb les 

propostes de millora, el present capítol exposa les conclusions extretes d’aquest 

anàlisi. 

La primera conclusió que es pot extreure, és que malgrat el procés participatiu que va 

incloure als veïns i que pretenia arribar a una solució de consens per la plaça, la realitat 

actual és que la plaça que va ser finalment executada no ha assolit el grau de 

satisfacció i aprovació que s’esperava.  

Això és degut a la manca de compliment d’algunes de les reivindicacions veïnals, com 

el desitjat augment de les zones verdes, o la difícil comprensió del conjunt escultòric 

col·locat a la plaça. A més, el fet que sis anys després de la seva inauguració, la plaça 

no estigui finalitzada no ha fet més que agreujar aquesta visió negativa de la plaça 

entre els veïns.  

La segona conclusió que s’extreu de l’anàlisi és la pèrdua de centralitat de la zona, en 

favor d’altres zones més dinàmiques de la ciutat, fet que fa perillar el comerç 

tradicional.  

Conjuntament amb aquest procés, s’ha produït un important augment de la pressió 

turística, que accentua el canvi de model comercial existent a la plaça i els seus 

voltants. És per això que es fa necessària una actuació per part de les administracions 

en termes socials i econòmics , més enllà del pla d’usos del districte que actualment 

està en fase de redacció. 

Una altra conclusió que s’obté arran del treball és el procés de transformació latent 

que hi ha a la plaça i rodalies. A més de les obres inacabades de la línia 9, que fan la 

seva aparició en superfície al centre de la plaça, i dels trams ja remodelats de la Ronda 

del Mig i l’avinguda de Vallcarca, se li ha de sumar la pròxima remodelació de la 

Travessera de Dalt, en fase d’exposició pública.  

A demés de la futura obertura d’una via verda a l’avinguda de Vallcarca, recollida en el 

planejament i pendent d’enderrocar les finques afectades. Amb tot això, s’obté una 

imatge d’una zona en constant canvi, que ja duu anys en aquest procés remodelador i 

a la qual encara n’hi queden un grapat més, sense tenir en compte la finalització de la 

línia 9 del metro, que encara no té una data concreta d’acabament, tot i que el 

cobriment del pou en superfície i l’enjardinament de la zona alliberada per aquest 

cobriment es troba actualment en fase d’exposició pública. 
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Per altra banda, i arran d’aquest procés remodelador “in eternum”, s’obren un ventall 

d’oportunitats per encabir-hi millores i incloure les demandes dels diferents actors 

presents a la plaça, intentant fer així una plaça més amable i inclusiva. 

Com a última conclusió, constatar que arran del procés participatiu iniciat el 2003 es va 

generar un teixit associatiu a l’àmbit de la plaça, recollit en aquells moments per la 

plataforma “Una altra plaça Lesseps és possible” que amb certes modificacions, 

divergències i escissions ha perdurat fins a dia d’avui en dues associacions, a vegades 

amb interessos contraposats, tal i com passa actualment amb la urbanització de la 

zona d’obres del centre de la plaça, que són “l’Associació de veïns i comerciants de la 

plaça Lesseps” i els “Amics de la plaça Lesseps”. 
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