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Ferdinand de Lesseps
La plaça de Lesseps rep el nom de Ferdinand-Marie de Lesseps, diplomàtic francès nascut a Versalles el 1805. Va ser
cònsol de França a Barcelona entre els anys 1842 i 1848, i
va establir la seva residència en una casa que encara existeix, situada al cantó Besòs de la plaça que avui dia porta el
seu nom. L’any de la seva arribada a Barcelona, Lesseps va
intervenir en favor de la ciutat amb motiu del bombardeig
del general Espartero. Internacionalment se’l coneix per ser
l’impulsor de la construcció del canal de Suez. La plaça du
el nom d’aquest diplomàtic francès des de l’any 1905.

Bressol de la vila de Gràcia
Va ser l’any 1626 quan va establir-se entre el Camí Ral i la
Riera de Vallcarca el Convent de Nostra Senyora de Gràcia
en un espai cedit pels esposos Josep Dalmau i Lucrècia
Balcells. El convent va esdevenir un noviciat de l’orde dels
Carmelites Descalços, els novicis dels quals eren coneguts
com a Josepets. Aquest és l’origen del nom amb què es coneix popularment l’església que queda del convent, que va
ser un dels punt a l’entorn del qual va anar creixent la vila
de Gràcia. A principi del segle XX, a l’espai que ocupa l’actual plaça Lesseps hi havia dues places, la de Lesseps i la de
la Creu, separades per algunes edificacions. El pas dels anys
va fer que acabessin conformant un sol espai i la plaça de
la Creu, més petita, va acabar desapareixent en favor de la
plaça Lesseps.

Aspecte que ha d’oferir la plaça Lesseps un cop hagin crescut els arbres que s’hi han plantat.

Enllestida la nova
plaça Lesseps
Les obres de la nova urbanització de la plaça Lesseps són a
punt d’arribar al final. A poc a poc, la nova plaça ha anat prenent
forma i ja pot ser utilitzada en condicions normals per vehicles
i vianants.
J.A.F.
a nova plaça Lesseps destaca per l’espai que es dedica als vianants i pel fet que
s’ha convertit en un nou punt
vital de la ciutat amb vocació
de ser punt de trobada i de
connexió, amb un important
nus de comunicacions de
transport públic, ja que a les
diferents línies d’autobús que
hi circulen per la superfície
–10 línies en horari diürn i 2
de nocturn–, i la línia 3 del
metro –la verda–, s’hi sumarà
en el futur la nova línia 9.
Una de les característiques de
la nova plaça és que se n’ha recuperat el pendent natural i
s’ha modificat el nus viari que
hi havia anteriorment, de manera que ara el carrer Mare de
Déu del Coll i el Torrent de l’Olla mantenen una continuïtat
viària. A més, el nou nus viari
està pensat per afavorir la reducció del trànsit de vehicles.

L

Els Josepets en una imatge dels anys setanta (Pere Farré).

Equipaments i modernisme
A més de la parròquia dels Josepets i de la casa on va viure
Lesseps, al voltant de la plaça hi ha un bon nombre d’edificis
emblemàtics que cal citar: la casa Ramos, d’estil modernista,
on Pedro Almodóvar va rodar escenes de la pel·lícula Todo
sobre mi madre; l’escola Rius i Taulet, actualment en obres de
remodelació; l’escola bressol Gràcia, amb entrada pel carrer
Maignon, i una de les biblioteques més grans de la ciutat, la
Biblioteca Jaume Fuster i l’Arxiu Municipal del Districte, que
comparteixen edifici. La plaça va acollir durant molts anys
unes cotxeres del metro, situades més o menys allà on avui hi
ha la biblioteca. Un dels edificis més alts de la plaça, el que fa
cantonada amb el Torrent de l’Olla, havia estat la seu del patronat Municipal de l’Habitatge i avui dia és una residència
d’estudiants.

Pel que fa a l’espai destinat als
vianants, que s’ha incrementat
amb escreix, combina paviment amb zones de gespa i arbrat amb marquesines de fusta als extrems de la cobertura.
També n’hi ha de jocs infantils, zones d’esbarjo i quatre
pistes de petanca amb grades
de fusta al costat.

El disseny de la
plaça és fruit d’un
intens procés de
participació iniciat
l’any 2002
El nou disseny de la plaça es
caracteritza pel gran espai de
què disposen els vianants i per
la facilitat que hi ha per travessar-la en qualsevol direcció.
L’única dificultat és, més enllà

de les obres de la línia 9 del
metro, la distància, perquè
una altra de les coses que destaquen és que, en certa manera, la nova plaça Lesseps és
més gran.
Pot dir-se que la plaça s’estructura, d’alguna manera, en cinc
grans espais. La banda sud, entre el carrer Gran de Gràcia i el
Torrent de l’Olla, és un dels espais més grans de la plaça pròpiament dita i és on hi haurà
més arbres. Un altre gran espai, al cantó nord, és el que envolta la Biblioteca Jaume Fuster, on la plaça s’endinsa per la
Riera de Vallcarca, per una
banda, i per l’avinguda de Vallcarca, per l’altra, fins a trobarse i arribar fins al carrer Velázquez. Davant de l’escola Rius i
Taulet hi ha també una ampla
vorera per a vianants. Al nordoest, davant dels Josepets, la
plaça Lesseps es converteix en
una esplanada a l’estil de les
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El servei de l’AVE entre Barcelona
i Madrid es consolida
Prop d’1.700.000 viatgers han utilitzat l’AVE entre
Barcelona i Madrid des de l’inici del funcionament

Daniel Venteo
urant els primers nou mesos de funcionament de l’AVE, després de la seva
posada en marxa el febrer del 2008, prop
d’1.700.000 viatgers es van desplaçar entre
les ciutats de Barcelona i Madrid. Aquesta
xifra suposa un increment del 210,3% en
aquesta línia i la incorporació d’1.114.381
viatgers respecte el mateix període de l’any
anterior, en el qual van ser 544.951 els
clients dels trens Alvia i Altaria. Un dels
trams que ha experimentat un creixement
més significatiu ha estat el que enllaça Barcelona amb Saragossa, amb 476.185 clients
i un creixement del 219%.
Des de mitjans del passat mes de setembre,
a més, Renfe ha ampliat l’oferta de viatges
entre Barcelona i Madrid amb la posada en
marxa de 12 noves sortides. Així, diàriament l’oferta dels trens AVE entre la capital
catalana i l’espanyola és de fins a 26 trens
per sentit entre les dues ciutats, dels quals
11 trens per sentit són directes, amb un
temps de viatge de 2 hores 38 minuts. En
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total, prop de 4,5 milions de persones han
utilitzat aquest servei des de la seva posada
en marxa. Això significa que els serveis
AVE han registrat un nivell mitjà d’ocupació del 80% en aquest corredor. A més, han
aconseguit un índex de puntualitat del
99,2%.
Aquestes xifres mostren la progressiva consolidació dels serveis AVE que circulen al
corredor Barcelona-Madrid, uns trens que
formen part dels 560 nous trens que Renfe
està posant en marxa durant el període
2004-2010.
El perfil del client del corredor Madrid-Barcelona és el d’un home (58%) amb una
edat mitjana de 42 anys, amb estudis universitaris o mitjans (69,4%) que treballen
(86%), ocupen càrrecs de responsabilitat
en les seves empreses (44% directius i alts
càrrecs, 22% tècnics) i realitzen el viatge
per motius professionals (40%) o laborals
(15%). La majoria d’aquests clients (48,2%)
viatja sol. p

GUARDÓ

places de les esglésies on antigament es feien actes litúrgics i
processons. Finalment, al cantó sud-oest, sobre la modernista Casa Ramos, la plaça s’allarga en direcció al Llobregat
entrant per la ronda General
Mitre fins més enllà de la cruïlla amb els carrers Septimània i
Sant Magí. En tot cas, aquests
cinc espais no són pas zones
aïllades, la connexió per a vianants és fàcil i còmoda i es pot
passar d’un cantó a l’altre amb
facilitat.
El disseny de la plaça Lesseps
que ha acabat de prendre for-

ma al final del mes de desembre és el resultat d’un intens
procés de participació que va
iniciar-se l’any 2002 i que va
comptar amb la col·laboració
de veïns, tècnics i arquitectes
independents i representants
municipals. En paraules del tinent d’alcalde d’Urbanisme,
Ramon García-Bragado, de l’acord a què es va arribar amb
aquell procés participatiu s’ha
aconseguit que “un nus de comunicacions, d’un espai no accessible als vianants, s’hagi
convertit en espai de trobada,
de connexió de barris”. p

Medalla d’Or al Mèrit Artístic a Peret
Redacció
’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, va lliurar la Medalla
d’Or al Mèrit Artístic al músic Pere Pubill Calaf, Peret, el
passat dia 9 de desembre, al Saló de Cent de l’Ajuntament
de Barcelona. El periodista Àngel Casas va ser l’encarregat
de glossar la figura del guardonat. El Plenari del Consell
Municipal va adoptar l’acord d’atorgar la Medalla d’Or al
Mèrit Artístic a Peret, mestre de l’anomenada rumba catalana i pioner en la creació d’un estil mestís amb sons diversos.
A més, és un dels compositors de la banda sonora de Barcelona que caracteritza la ciutat arreu del món. Peret, nascut
el 1935, és un dels precedents del mestissatge en la música,
perquè ha recollit ritmes caribenys, rumba cubana i flamenc per transformar-los en la rumba catalana. p
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