
 

 

NOTA INFORMATIVA 

 

Representants de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri de Font de la Guatlla, 

representants de l’Associació d’Afectats pel PERI del Turó de la Font de la Guatlla (Salvem el 

Turó), i representants de l’Associació de Veïns de la Font de la Guatlla ens vam reunir a la Seu 

del Districte de Sants-Montjuïc amb representants tècnics de l’Ajuntament per tal de 

consensuar una sèrie de mesures d’arranjament i millora de l’espai del Turó de la Font de la 

Guatlla. 

Les mesures consensuades es començaran a aplicar de manera immediata. Entre les més 

destacades figuren:  

 Reposició de la font del carrer Dàlia 

 Col·locació de noves papereres i nous fanals 

 Neteja de jardins 

 Millora dels accessos al carrer Pas de Valls (des de carrer Guatlla i carrer Begònia) 

 Contenidor al carrer Guatlla 

 Paviment del carrer Gessamí fins al carrer Guatlla 

 Arranjament d’escales i baranes 

 Eliminació del pal de llum inservible a l’escala de Begònia 

 Eliminació caseta FECSA al carrer Dàlia 

 Incorporació de places d’aparcament a carrer Dàlia a la Zona Verda 

 Entre d’altres 

Volem remarcar el caràcter de provisionalitat de totes les mesures. Som conscients de que 

moltes de les mesures no són les òptimes ni les definitives.  

La millora integral del barri que inclogui la desafectació de les vivendes encara afectades és el 

propòsit principal del grup de treball que està portant a terme aquestes negociacions. Tot i 

així, considerem que aquestes millores, si bé no són més que actuacions urgents i provisionals, 

ajuden a la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes i ajuden a la resolució del conflicte 

urbanístic, que és l’objectiu final. 

Recordem a tots els veïns i veïnes que ho desitgin que poden enviar-nos els seus comentaris, 

dubtes o suggerències a l’adreça salvemelturo@gmail.com  

 

 

Font de la Guatlla, Barcelona, 16 de novembre de 2016 

  



 

 

 

NOTA INFORMATIVA 

 

Representantes de la Comissió de Seguimient del Consell de Barri de Font de la Guatlla, 

representantes de la Asociación de Afectados por el PERI del Turó de la Font de la Guatlla 

(Salvem el Turó), i representantes de l’Associació de Veïns de la Font de la Guatlla nos 

reunimos en la Sede del Distrito de Sants-Montjuïc con los representantes técnicos del 

Ayuntamiento con objeto de consensuar las medidas de acondicionamiento y mejora del 

espacio del Turó de la Font de la Guatlla 

Las medidas consensuadas empezarán a aplicarse de manera inmediata. Entre las más 

destacadas figuran:   

 Reposición de la Fuente de la calle Dàlia 

 Colocación de nuevas papeleras i nuevas farolas.   

 Limpieza de jardines. 

 Mejora de los accesos a la calle Pas de Valls (desde calle Guatlla y calle Begònia) 

 Contenedor en la calle Guatlla 

 Pavimento de la calle Gessamí hasta la calle Guatlla. 

 Reparación de escalera y barandilla 

 Eliminación del palo de la luz inservible en la escalera de Begònia 

 Eliminación de la caseta FECSA en la calle Dàlia 

 Incorporación de plazas de aparcamiento en la C. Dàlia de Zona Verde. 

 Entre otras medidas 

Queremos destacar el carácter de provisionalidad todas las medidas. Somos conscientes que 

muchas de las medidas no son las óptimas ni las definitivas.  

La mejora integral del barrio que incluya la desafectación de las viviendas todavía afectadas es 

el propósito principal del grupo de trabajo que está llevando a cabo estas negociaciones. Aun 

así, consideramos que estas mejoras, si bien no son las más que actuaciones urgentes y 

provisionales, ayudan a la mejora de la calidad de vida a los vecinos y vecinas y a la resolución 

del conflicto urbanístico, que es el objetivo final. 

Recordamos a todos los vecinos y vecinas que lo deseen que pueden enviarnos sus 

comentarios, dudas o sugerencias al mail salvemelturo@gmail.com 

 

Font de la Guatlla, Barcelona, 16 de noviembre de 2016 

 


