
 

 

Turó de la Font de la Guatlla, Barcelona, a dia 22 de juny de 2016. 

Benvolguts companys de l’Associació de Veïns de Font de la Guatlla, 

Des de l'Associació d'Afectats pel PERI del Turó de la Font de la Guatlla volem 
convidar-vos formalment a mantenir una reunió amb nosaltres per a poder tractar 
conjuntament la problemàtica que fa més de quaranta anys afecta el Turó. Creiem que 
la col·laboració entre ambdues associacions ha de ser la tònica general, ja que tenim 
objectius comuns, a més de compartir un bon nombre de membres, ja que molts dels 
associats de l’Associació d’Afectats també formem part de l’Associació de Veïns de 
Font de la Guatlla. 

Creiem fermament que una comunicació fluïda i dinàmica entre les dues associacions 
serà molt beneficiosa per les dues parts i el fet de poder col·laborar conjuntament serà 
sempre una bona notícia pel principal dels objectius comuns que compartim les dues 
associacions: la millora general del Barri. 

Com sabeu, estem tenint una activitat força dinàmica en les últimes setmanes, i ens 
agradaria compartir amb vosaltres les activitats i reunions que hem tingut 
darrerament. Tots els grups polítics del Districte així com alguns Regidors i regidores 
ens han visitat i hem fet diverses activitats i trobades. És per això que no volem deixar 
passar més temps per explicar-vos de primera mà aquestes experiències així com 
compartir amb vosaltres els plans de feina que tenim de cara als propers mesos. 

Ens agradaria doncs, poder fixar una data de reunió entre membres de les dues 
associacions. Els proposem trobar-nos al nostre local de reunions habitual, la seu de 
l’Esplai Turons, al carrer Hortènsia (mapa). Restem a l’espera de que ens diguin quin 
dia els va bé que celebrem aquesta trobada. Poden confirmar la cita per email a 
salvemelturo@gmail.com. 

Els emplacem també a que consultin el nostre web salvemelturo.wordpress.com, així 
com el nostre compte de Twitter @SalvemElTuro. 

Per part nostra, restem a l’espera de que ens confirmin quina data i hora els va bé 
per realitzar la trobada. 

Moltes 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 

https://www.google.es/maps/place/Esplai+Turons/@41.3698288,2.1462475,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4988ecbeb654d:0xc01698aabb9fc4cb!8m2!3d41.3698278!4d2.1467947?hl=ca
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