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Una nova plaça
Lesseps sense desnivells
L’Ajuntament de Barcelona i els veïns de la plaça de Lesseps
van presentar el passat mes de desembre el nou projecte per
fer realitat la nova plaça Lesseps. Aquest projecte ha estat el
resultat d’un procés participatiu en el qual han intervingut representants veïnals dels dos districtes afectats, tècnics com a
assessors externs consensuats pels veïns i l’Ajuntament, tècnics municipals i representants dels Grups municipals dels
Conselld dels Districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi.
L’església dels Josepets va ser l’escenari triat per a presentar la
maqueta del nou projecte i durant una setmana va estar exposat a la seu del Districte de Gràcia, on tots els veïns que van voler es van apropar a conèixer la nova proposta.
L’actual projecte s’ha regit pel document acordat per la Comissió mixta el desembre de l’any 2002. Els criteris principals d’aquest acord eren la reducció del trànsit privat, la recuperació
del pendent natural de la plaça, la millora de la connectivitat
entre els barris i l’ampliació de l’espai destinat als vianants.
A partir d’aquestes premisses, el nou projecte inclou abaixar la
cota de la ronda del Mig, de manera que desapareix el pont del
carrer Príncep d’Astúries i possibilita que la plaça recuperi el
seu pendent natural. També preveu la creació de noves connexions viàries com ara entre els carrers Homer-Sant Magí, Mare
de Déu del Coll-Torrent de l’Olla i l’accès a la Ronda General
Mitre pel lateral muntanya, que fins ara estaven tallades pel
tronc central del cinturó; l’increment de la superfície destinada
als vianants, i la incorporació de dues noves superfícies davant
de la biblioteca i de l’església dels Josepets.
El projecte també recull la incorporació d’un carril bici i l’emplaçament dels nous accessos a la línia 3 i a la línia 9 de metro, el vestíbul de la qual es troba actualment en construcció.
Aquesta actuació a Lesseps, juntament amb els treballs de
construcció de la línia 9 de metro, tindrà una durada d'uns tres
anys. Actualment s'està redactant el projecte executiu a partir
dels criteris acordats entre veïns i tècnics municipals.
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