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MOTIVACIONS I ANTECEDENTS
L’Associació “Salvem el Turó”, formada per la pràctica totalitat dels veïns i veïnes afectats pel PERI
del Turó de la Font de la Guatlla, edita per segon any consecutiu el present dossier de millores
urgents al barri del Turó.
L’Associació “Salvem el Turó” treballa per aconseguir la millora integral del barri que inclogui la
desafectació de les vivendes, en conseqüència, per acabar amb 40 anys d’injustícia amb un PERI
que afecta directament la qualitat de vida de veïns i veïnes. En paral·lel, l’Associació intenta en el
curt plaç millorar l’estat de conservació del barri, presentant aquests dossiers de millores urgent
als representants polítics del Districte de Sants-Montjuïc.
L’any 2016 (desembre de 2015) es va presentar un altre document, equivalent a aquest, amb
altres 22 mesures, que en la seva majoria van a ser ateses per l’equip de govern del districte. El
còmput global d’aquelles sol·licituds va ser el següent:





Mesures acceptades i realitzades: 11
Mesures acceptades i en procés de realització: 3
Mesures acceptades i pendents de realització: 2
Mesures rebutjades: 6

Davant aquesta experiència, l’Assemblea de “Salvem el Turó” va decidir reeditar el document amb
més sol·licituds per tal d’intentar mica en mica adequar el Turó als standards de la ciutat, dels
que objectivament encara estem molt lluny.
El present document és fruit d’una dinàmica brainstorming participativa que es va celebrar en
una Assemblea Oberta, celebrada el diumenge 19 de febrer amb la participació de 40 veïns i
veïnes. Amb l’aportació lliure de tots els veïns i veïnes que van voler participar del procés, es van
consensuar aquestes 22 mesures que presentem en aquesta edició 2017.
Des de l’Associació “Salvem el Turó” sol·licitem formalment a l’Ajuntament de Barcelona
l’aplicació de les 22 mesures aquí exposades, en el període d’aquest any 2017.

Assemblea Oberta

MESURES SOL·LICITADES
Les mesures sol·licitades són 22. Aquestes mesures estan distribuïdes dins els següents blocs
temàtics:





Espai públic (10)
Accessibilitat (3)
Seguretat (8)
Organització veïnal (1)

A continuació es llisten les 22 mesures, cada una d’elles amb una explicació detallada, on figuren
indicacions geogràfiques per situar-les, acompanyades d’una o diverses imatges per il·lustrar la
sol·licitud.
Totes les fotografies han estat realitzades per membres de l’Associació “Salvem el Turó” i poden
ser difoses a voluntat per qualsevol persona o mitjà, però sempre acreditant-ne l’autoria de
#SalvemElTuró.

Detall pissarres dinàmica participativa a l’Assemblea Oberta

ESPAI PÚBLIC
1 – Col·locació de paviment de panot o altre material homologat que no sigui ciment o formigó
als carrers Gessamí (del número 2 al 10), Pas de Valls, Begònia i Hortènsia.

Carrer Gessamí (esquerra). Carrer Hortènsia (dreta)

Carrer Pas de Valls

2 – Col·locació d’una font d’aigua al parc infantil del Turó.
3 – Col·locació d’una nova paperera al lloc del parc infantil del Turó d’on es va moure durant les
millores de l’any 2016.
4 – Instal·lació de més gronxadors i tobogan al parc infantil del Turó, per a nens de totes les
edats.

Parc del Turó, relacionat amb les mesures 2, 3 i 4

5 – Ordenació del solar de C/ Gessamí 13 que ara s’utilitza com a aparcament.

6 – Arranjament total de la rampa del carrer Hortènsia que actualment està en molt estat i es un
perill evident pels vianants, especialment en els dies de pluja.

7 – Col·locació de barana al carrer Crisantem del cantó de les cases amb entrada al carrer Pas de Valls, on
actualment i ha una barana de filferro en molt mal estat.

8 – Poda i millora de la conservació de l’arbre (figuera) del solar carrer Gessamí

9 – Arranjament del desconxat de la façana del carrer Gessamí 8, provocat per l’arrencat de
cablejat elèctric durant anteriors fases d’execució del PERI.

10 – Ordenació i renovació del pals de fusta i pilars de formigó dels subministres (electricitat,
telefonia, enllumenat públic) al carrer Crisantem, a les confluències amb els carrers de Guatlla i
Dàlia.

Carrer Crisantem cantonada Dàlia

Carrer Crisantem amb Guatlla

ACCESIBILITAT
11 – Creació de rampa accessible per persones amb mobilitat reduïda des del Turó fins al Parc
del Turó i en conseqüència fins a la resta del barri. En concret, la col·locació d’una rampa des del
parc fins el carrer Gessamí, que suposaria la completa integració d’accessibilitat de les vivendes
del Turó.

12 – Col·locació de voreres al carrer Guatlla, des del carrer Crisantem fins al carrer Chopin.

13 – Adequació del sistema de rampes del carrer Gessamí a la normativa vigent per a que pugui
accedir-hi una cadira de rodes. En concret es sol·liciten rampes amb molta menys pendent que
l’actual.

SEGURETAT
14 – Col·locació de barana al final del carrer Pas de Valls, tocant a carrer Guatlla, per motius de
seguretat.

15 – Col·locació de barana al costat de la font del carrer Dàlia en l’accés cap al Poble Espanyol,
per facilitar la pujada i baixada a persones amb dificultats de mobilitat.

16 – Solucions definitiva del problema dels “botellons” als carrers del Turó i especialment, a la
zona del parc infantil.

17 – Col·locació senyals verticals de trànsit a les cantonades dels carrers Lotus i Dàlia (Stop) i
Gessamí i Dalia (Stop), per aclarir-ne la prioritat de pas, i fer aquests encreuaments més segurs.

Vista des de carrer Gessamí, cantonada carrer Dàlia

Vista des de carrer Lotus, cantonada carrer Dàlia

18 – Construcció de solució definitiva per a que no continuï el despreniment de terra que està
deixant al descobert el fonaments de les cases collindants amb parc infantil del Turó, al carrer
Hortènsia 7 i Dàlia 10.

19 – Instal·lació de mesures de seguretat al pou del solar abandonat del carrer Hortènsia 8, per
motius evidents de seguretat, especialment pels nens que utilitzen el parc del Turó, molt proper
a aquest solar.

20 – Arranjament total del solar abandonat del carrer Hortènsia 8, per motius evidents de
seguretat, especialment pels nens que utilitzen el parc del Turó, molt proper a aquest solar.

21 – Arranjament del mur de contenció a l'extrem del carrer Gessamí que limita amb el carrer
Guatlla, actualment en un estat de deteriorament que el fa perillós per als vianants i conductors
que circulen per carrer Guatlla.

ORGANITZACIÓ VEÏNAL
22 – Cessió d’un local habilitat per a les activitats de l’associació Salvem el Turó, preferentment
compartint l’edifici del Carrer Dàlia 14 amb l’Esplai Turons.

