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Ciutats
Ensenyament
ajusta les obres i
els escolars podran
deixar els barracons
el curs que ve

Els alumnes
de Can Fabra
estrenaran
el nou edifici

Situat en una de les faldes
de la muntanya de Mont-
juïc, la Font de la Guatlla
és un petit barri de Barce-
lona que, des de fa anys,
té pendent enfrontar-se a
una important transfor-
mació urbanística. El pro-
jecte afecta, bàsicament,
un nucli de casetes enclo-
tades en un turó qualificat
com a zona verda i, per
tant, condemnades a des-
aparèixer. Qui passegi pels
seus carrers tindrà la sen-
sació de trobar-se en un
petit poble, un tret desta-
cable si es té en compte
que aquest oasi s’amaga
entre la frenètica Gran Via
i el Poble Espanyol. També
serà testimoni, però, del
deteriorament que acu-
mula aquest racó de la ciu-
tat. El turó està afectat per
un pla especial de reforma
interior (PERI) del 1976 i,
per poder executar la ter-
cera i última fase, l’Ajunta-
ment hauria d’enderrocar
els habitatges de 39 famí-
lies i reallotjar-les. Els ve-
ïns s’han organitzat per
evitar-ho i han creat l’As-
sociació d’Afectats pel PE-
RI del Turó de la Font de la
Guatlla. Se la coneix com
Salvem el turó! i el missat-
ge és clar: volen l’indult
per als seus habitatges, pe-
rò també que el consistori
dediqui esforços i inversió
a dignificar la zona.

“El turó també és part
de la història de Barcelona
i s’hi fa molta vida veïnal;
queden pocs racons com
aquest i, si aconseguim
que es dignifiqui, tots els
veïns de la ciutat el po-

drem disfrutar i sentir-
nos-en orgullosos”, diuen
Aina Punsà i Yolanda Al-
biol. Totes dues són mem-
bres de l’associació d’afec-
tats i ja fa uns anys que es
van instal·lar al turó, a les
cases on havien viscut les
seves àvies. L’afectació ur-

banística no permet dema-
nar permisos d’obres per
fer millores als habitatges i
això –denuncien els veïns–
va lligat a l’“abandona-
ment” per part del consis-
tori. Els accessos i el pavi-
ment d’alguns carrers es-
tan molt deteriorats i són

impracticables per a perso-
nes amb mobilitat reduïda.
Les males herbes han anat
conquerint terreny, no hi
ha cap font que funcioni i
els contenidors –no n’hi
ha pas de reciclatge– són a
tocar del Poble Espanyol,
on l’oci nocturn proveeix

el turó de la corresponent
dosi d’incivisme. De pape-
reres, se’n poden comptar
tres i estan totes al parc in-
fantil, on dos gronxadors i
una taula de ping-pong
es fan companyia. En vista
d’aquest panorama, els
mateixos veïns han anat

condicionant mínima-
ment l’espai públic i així
ho demostren les jardine-
res que han col·locat en al-
guns carrers.

“L’Ajuntament es re-
corda del turó quan hem

CLAM Els veïns del turó de la Font de la Guatlla, a Sants-Montjuïc, s’organitzen per salvar les seves cases de l’enderroc i exigir
que es dignifiqui AVENÇ L’Ajuntament vol treballar amb ells per revisar el pla urbanístic que afecta la zona des del 1976

Un oasi que resisteix
a tocar de la Gran Via
Laura Sayavera
BARCELONA

Passa a la pàgina següent

Imatge del carrer Pas de Valls, on hi ha la majoria de les cases afectades, amb les teulades d’uralita. A baix, a l’esquerra, el parc infantil. A la dreta, un carrer
del turó, ple de jardineres ■ ORIOL DURAN
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