
 

 

Turó de la Font de la Guatlla, Barcelona, a dia 26 de maig de 2016. 

Excel·lentíssima Senyora Ada Colau,  

Des de l'Associació d'Afectats pel PERI del Turó de la Font de la Guatlla volem 
convidar-la formalment a mantenir una reunió amb nosaltres per a tractar la 
problemàtica que fa més de quaranta anys afecta el nostre barri i, en definitiva, per a 
poder trobar, entre totes les parts, una solució justa i consensuada a la situació 
d'abandonament i precarietat que afecta aquest petit barri de la ciutat de Barcelona. 

L'associació d'Afectats pel PERI del Turó de la Font de la Guatlla ha mantingut 
converses prèvies emmarcades dins d'una primera ronda de contactes amb 
representants municipals, consellers/es del nostre districte de tots els partits, així com 
amb equips tècnics de l'Administració.  

Tot i així, hem decidit posar-nos en contacte amb vostè, perquè pugui conèixer de 
primera mà la situació del Turó de la Font de la Guatlla i perquè pugui conèixer les 
intencions de les persones que patim l'afectació de les nostres vivendes i 
l'abandonament del nostre barri. 

Com en anteriors reunions mantingudes, volem que, al menys aquesta primera presa 
de contacte, tingués lloc al nostre barri, on podrem mostrar-li de forma clara la 
situació passada i actual, tot passejant pels carrers que estan afectats per aquest PERI, 
el qual fou engegat l'any 1976, però el qual no respon a les necessitats actuals, les de 
l'any 2016, de les persones que vivim aquí. 

L'emplacem a que, per a més informació consulti el nostre web 
salvemelturo.wordpress.com , així com també a que es posi en contacte amb 
nosaltres. 

Per part nostra, tenim disponibilitat total, així que restem a l'espera d'una resposta 
per part seva el més aviat possible per tal de poder concertar aquesta reunió al Turó. 
Pot contactar-nos utilitzant les dades següents. 

Gràcies pel seu temps. 

Atentament, 

 

Associació d'Afectats pel PERI del Turó de la Font de la Guatlla 
c/ Pas de Valls, 28. 
08004 Barcelona 

salvemelturo@gmail.com  -  609 246 944 [Alex]  -  @SalvemElTuro 
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