
PLA DE 

TREBALL 2017 
Associació d’Afectats  

pel PERI del Turó  

de la Font de la Guatlla 
 

#SalvemElTuró 



Introducció 

 L’Associació d’Afectats pel PERI del Turó de la 
Font de la Guatlla, altrament coneguda com 
“Salvem el Turó” presenta el seu pla de treball 
de cara a l’any 2017. 

 

 Salvem el Turó és una Associació de Veïns i 
Veïnes del Barri del Turó de la Font de la Guatlla 
que vetlla per la millora integral del Barri i per 
posar fi a 40 anys d’injustícia urbanística. 



Objectius (I) 
 Aconseguir una millora integral del Barri que inclogui la desafectació 

de les vivendes existents. 

 Vetllar pels interessos dels veïns i veïnes del Turó, en tots els àmbits, 
especialment en la preservació de la memòria històrica i en la 
preservació de la qualitat de vida dels veïns, sobre tot pel que fa als 
aspectes mediambientals, de sorolls i de seguretat. 

 Esdevenir un interlocutor vàlid del veïnat amb les diferents 
institucions i entitats. 

 Aconseguir millores en l’aspecte urbanístic i arquitectònic del barri. 



Objectius (II) 
 Preservar la memòria històrica arquitectònica i social del Turó. 

 Aconseguir una solució definitiva i satisfactòria en la problemàtica del 
PERI del Turó. 

 Fomentar la bona convivència entre veïns i veïnes del Turó així com 
l’esperit de comunitat. 

 Dinamitzar la vida cultural i lúdica del Turó. 



Àrees de Treball 
1. Àrea Política 
 Participar en la negociació activa de les meses de treball 

conjuntes pactades amb l’Ajuntament per tal de resoldre el 
conflicte del PERI del Turó de la Font de la Guatlla. 

 Realitzar visites periòdiques amb representants polítics i altres 
actors rellevants per tal de donar a conèixer la problemàtica 
del Turó. 

 Preparar conjuntament amb l’equip assessor l’estratègia i 
documentació necessària per la mesa de treball. 

 Aconseguir que la problemàtica del Turó estigui dins l’agenda 
política del Districte i la Ciutat. 

 Participació en els diferents organismes municipals (Consell de 
Barri, Comissió de Seguiment, etc…) 



Àrees de Treball 

2. Àrea Històrica 

 Documentar la memòria històrica del Turó de la Font de la 
Guatlla. 

 Realitzar tasca de documentació i cens de les diferents 
edificacions existents. 

 Documentació fotogràfica i audiovisual del Turó i de totes les 
millores i esdeveniments que succeeixin. 

 



Àrees de Treball 

3. Àrea Mediàtica 

 Difundir l’actualitat i la reivindicació del veïnat del Turó a 
través del major nombre de mitjans de comunicació. 

 Difusió de l’activitat de Salvem el Turó a través del web i del 
compte de Twitter de l’Associació. 

 Dinamització de l’agenda del Turó a través del compte de 
Twitter de l’Associació, a través de contactes i mencions amb 
els principals agents implicats. 

 



Àrees de Treball 

4. Àrea Tècnica 

 Coordinació amb l’equip tècnic assessor. 

 Recolzament a l’equip tècnic assessor per tal de l’elaboració de 
documentació i projectes. 

 Preparació del cens detallat de persones i habitatges del Turó. 

 Preparació del Dossier de 22 Millores Urgents del Turó 2017. 



Àrees de Treball 

5. Àrea Veïnat 

 Difusió interna de les activitats i propòsits de l’Associació a 
través de butlletins, medis electrònics i visites presencials. 

 Organització d’Assemblees generals. 

 Organització d’activitats culturals i lúdiques per la dinamització 
del Barri. 

 Recerca d’un local apropiat per a la realització de les diferents 
activitats de l’Associació i que pugui servir com a seu social de 
la mateixa. 



Activitats previstes 
 Reunions Mesa de Treball amb l’Ajuntament i altres agents. 

 Assemblees generals de l’Associació. 

 Exposició de Fotografies del Turó. 

 Activitats lúdiques en col·laboració amb l’Esplai Turons. 

 Berenar popular. 

 Participació en les Festes del Barri de la Font de la Guatlla. 

 Participació activa en les diferents instàncies municipals al barri 
(Consell de Barri, Comissió de Seguiment, etc…) 

 Trobades amb l’AVV de la Font de la Guatlla. 

 Federar l’Associació a la Federació d’Associacions de Veïns i 
Veïnes de Barcelona (FAVB). 
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