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1. FONT DE LA GUATLLA. PRESENTACIÓ

Font. Web Barcelona

Fotografia: Font Florida

El petit barri de Font de la Guatlla s'estén entre la Gran Via i el

vessant nord oest de la muntanya de Montjuïc, pràcticament en tot

el tram comprès entre les places d'Espanya i Cerdà. El conjunt més

singular del barri és el petit grup de casetes baixes amb jardí, que

configuren un inusual racó de calma en la part més propera a la

muntanya, en clar contrast amb els edificis alts i el tràfec del sector

que s'aboca sobre la Gran Via. En record de la seva vocació inicial

com a ciutat jardí, molts dels carrers tenen nom de flor: Dàlia, Lotus,

Hortènsia, Begònia, Crisantem...

A més d'aquest conjunt, l’edifici més significatiu del barri és la

fàbrica Casarramona, recentment rehabilitada per La Caixa per a

instal lar hi la Fundació "Caixa Fòrum", que ha passat a ser una peça

més de la important oferta cultural de Montjuïc. L’edifici, ben

representatiu de l'arquitectura industrial d'obra de maó vist, el va

construir l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch, que també és autor del

restaurant de la Font del Gat i d'altres obres d'urbanització en el

parc de la muntanya.

http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,290652295_303652251_1,00.html
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Font: Serveis d’Estadística de l´Ajuntament de Barcelona.

ELEMENTS DE BARRI BARRI DISTRICTE BARCELONA

Població 10.145 182.692 1.628.090

Superfície (km2) 0,3 23,0 102,2

Densitat (Hab/km2) 33.563 7.958 15.926

Població per sexe

Dones 5.396 94.754 853.200

Homes 4.749 87.938 774.890

Població per edat (en %)

0 14 10,5 11,3 11,8

15 24 9,6 10,0 9,5

25 64 60,3 59,5 58,4

65 i més 19,6 19,2 20,3

Població per lloc de naixement (en %)

Barcelona 47,8 49,9 51,8

Resta Catalunya 7,3 7,2 7,4

Resta Espanya 23.3 20,2 20,7

Estranger 21,6 22,7 20,1

2. ELEMENTS BASICS DE BARRI:
2.1. INDICADORS SOCIOECONÒMICS 2008.
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ELEMENTS DE BARRI BARRI DISTRICTE BARCELONA

Població per nacionalitat (en % 2009)

Espanyols 81,3 80,4 81,9

Estrangers 18,7 19,6 18,1

Principals nacionalitats estrangeres (2009)

Itàlia Equador Itàlia

143 3.187 22.684

Equador Marroc Equador

120 2.372 22.210

                                Perú Pakistan Pakistan

120 2.267 17.735

Taxa natalitat / 1.000 hab 7,5 9,1 9,1

Turismes (persones físiques)/1.000 hab 332,9 312,6 332,9

Motos (persones físiques)/1.000 hab 105,3 86,9 109,5

Població de més de 65 anys que viu sola (%) 26,4 25,9 25,2

Índex de sobreenvelliment 52,8 53,3 53,5

Renda familiar disponible per habitant

Índex Barcelona=100 91,7 80,7 100,0
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2. ELEMENTS BASICS DE BARRI:
2.2. EQUIPAMENTS I SERVEIS.

Font: Serveis d’Estadística de l´Ajuntament de Barcelona.

ELEMENTS DE BARRI BARRI DISTRICTE

Accés a la cultura
Biblioteca municipal 0 4

Teatre / espai de dansa 0 11

Altres 1

Casa Ramona. Av. Marquès de Comillas, 6 – 8.

Promoció social i associativa
Centre cívic 1 8

Centre Cívic Font de la Guatlla. Rabí Rubèn, 22.
Casal de barri 0 9

Espais de Joves / Casal de joves 0 3

Espai infantil / ludoteca 0 4

Espai de gent gran / casal 0 11

Festa Major 1 7

Festa Major Font de la Guatlla.
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ELEMENTS DE BARRI BARRI DISTRICTE

Educació
Escola bressol 4 18

Escola Bressol Bellmunt. Font Florida, 93

Llar d’Infants Aquarel la C.St. Fructuós

Llar d’infants La Pau Gran Via 262

Llar d’Infants La Torre C. Font Florida 25

Col legi Educació Infantil i Primària 3 27

Escola La Muntanyeta. Montfar, 24

Escola Pau Vila. Font Florida, 95

Escola Magòria (concertada) C.Sta. Dorotea 5

Institut d’Educació Secundària 2 10

Institut Rubió i Tudurí. Av. Marquès de Comillas, 16

Institut XXV Olimpíada. Dàlia, 2

Altres 1

Jam Session Escola de Músics C. St. Germà .

Patis obert a centres educatius (nombre de centres) 1 9

Escola la Muntanyeta

Foment de l’esport
Centre esportiu (pavelló, fitness, piscina)                  0 14

Camp gran (futbol o polivalent) 0 11

Espais esportius urbans 1 31

Petanca/Bitlles. Parc Font Florida.
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ELEMENTS DE BARRI BARRI DISTRICTE

Atenció sanitària
Centre d’atenció primària de salut (CAP) 0 8

Acció social
Centre de serveis socials 0 3

Centre de dia per a gent gran 1 4

Barcelona Font Florida. Font Florida, 98

Residència per a gent gran 1 5

Barcelona Font Florida. Font Florida, 98

Habitatges – Llar residència.
Habitatge de lloguer amb serveis per a gent gran 0 5

Comerç
Mercat municipal 0 3

Eix comercial 0 5

Espai públic
Plaça major 0 5

Jocs infantils 2 46

Jocs infantils. Montjuïc, Parc (Muntanyeta, Jardins de la)

Jocs infantils. Montjuïc, Parc (Font Florida, Parc)

Espais verds 1 28

Montjuïc, Parc (Font Florida, Parc).

Zona peatonal, rambla 0 8
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ELEMENTS DE BARRI BARRI DISTRICTE

Camins Escolars (centres participants) 0 7

Espais per a equips de neteja 0 6

Sostenibilitat
Punt verd (de barri o zona) 0 4

Seguretat
Policia de proximitat (barris amb desplegament) 1 8

SPO amb Policia de Proximitat

Convivència
Banc del Temps (de barri) 0 0

Programes inter generacionals (viure i conviure) 0 1

Atenció ciutadana
Punts accés wi fi (previsió) 1 50

Centre Cívic Font de la Guatlla
Punt atenció ciutadana (punt BCN)                                                                    0 4

Culte 3 31

Parròquia Santa Dorotea C. Sta. Dorotea 5

Església Evangèlica Jesús Pau de Vida C. St. Germà 9

Església Evangèlica Misteri de la Paraula de Déu C. Trajà 6 8
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ELEMENTS DE BARRI BARRI DISTRICTE

Participació i govern
Pla comunitari o estratègic 0 1

Consell de Barri 1 8

Comissió seguiment del Consell de Barri 1 8

Mobilitat
Accés Metro / Bus / FGC / Tramvia 4 290

Parada bus. Gran Via C. C. (St. Paulí de Nola Sta. Dorotea),

BUS 9 37 46 65 79 91 109 165 L70 L72 L80 L81 L86 L87 L94 L95

Parada bus. Gran Via C. C. (Trajà Mandoni),

BUS 9 37 46 65 79 109 165 L70 L72 L80 L81 L86 L87 L94 L95

Parada bus. Av. Marquès de Comillas (passat Mèxic), BUS 13 50 61 193

Parada bus. Av. Marquès de Comillas (Poble Espanyol), BUS 13 50 61 193

Bus de barri (parades) 0 51

Carril bici (barris amb carril) 0 6

Carril bici obert 0

Estació Bicing 0 38

Aparcament soterrat municipal 1 9

Mineria

Altres
Oficina Correus 1 6

Sucursal de Correus número 5. Gran Via Corts Catalanes, 282
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2. ELEMENTS BASICS DE BARRI:
2.3. ENTITATS UBICADES AL TERRITORI.

Font: Direcció de Serveis de Participació i Associacionisme i Districte Sants Montjuïc.

Dona

Vocalia de Dones de la Font de la Guatlla Magòria

Culturals

Nuada Associació Celta

Associació Cultural la Teca

Associació Cultural Salvem la Música

Associació Impromptu pel Foment de la Música

Col lectiu d'artistes

Centre Documentació Històrica

Associació Procultura de las Amas De Casa

Esportives

Atletes en Acció

Asociación de Clubs y Jugadores de Dardos Electrónicos

Infants I Joves

Diables Infantils Magòria

Centre Esplai Turons

AAVV

Associació de Veïns de la Font de la Guatlla Magòria
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Cooperació, Solidaritat I Immigració

Fundació Gresol Projecte Home

Associació Solidaritat amb Infants de Nicaragua

Pallapupas Pallassos d'hospital

Persones Amb Discapacitats

Associació Familiars Malats Mentals

Fundació Privada Catalana Tutelar Aspanias

Educació

AMPA La Muntanyeta

AMPA Pau Vila

AMPA XXVª Olimpíada

AMPA Rubio i Tudurí

AMPA Escola Magòria

AMPA Escola Bressol Bellmunt

Medi Ambient

Agrupació Veterinària

Gent Gran

Els Mes Grans de la Guatlla

Culte--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parròquia Santa Dorotea

Església Evangèlica Jesús Pau De Vida

Església Evangèlica Misteri de la Paraula de Déu
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2. ELEMENTS BASICS DE BARRI:
2.4. PROJECTES INCLOSOS EN EL PAD.

Font: Serveis d´Obres i Manteniment Districte de Sants Montjuïc.

El PAD expressa el compromís que el govern del Districte vol adquirir amb la ciutadania per als propers anys i té la voluntat de fixar

els objectius i les mesures que s’han portat a terme durant els anys 2008 i 2009 i les que es portaran durant el període 2010 i 2011

Aquest govern manté la voluntat de continuar treballant per:

l’enfortiment de la cohesió social

la convivència

la qualitat de vida

com a eixos estratègics de l’acció municipal, des de la proximitat amb cadascun dels barris, i amb la participació ciutadana i les

entitats.

Des de la proximitat, aquests són els compromisos del PAD del Districte pel Barri de Font de la Guatlla.

OBRES ESTAT

SANT GERMÀ PENDENT

SANT FERRIOL PENDENT

SANTA DOROTEA EN EXECUCIÓ

MÈXIC FET

DÀLIA PENDENT
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TEMA ACCIÓ ESTAT

CULTURA Estudiar la viabilitat de recuperar la font emblemàtica de Font de la Guatlla. PENDENT

SALUT PÚBLICA
Demanar al Consorci de Sanitat l’estudi de viabilitat per a què es construeixi un Centre de Salut al barri de Font de la Guatlla i

França Xica
DEMANAT

HABITATGE Construcció d’habitatge públic a Font de la Guatlla PENDENT

URBANISME Finalització del planejament del Turó de Font de la Guatlla EN EXECUCIÓ

Es farà una reserva de sòl dels solars situat entre Amposta i Morabos per tal que es pugui destinar a la creació d’habitatge

públic per als futurs reallotjaments al barri del planejament del Turó de Font de la Guatlla
PENDENT

Construcció del nou clavegueram al carrer Sant Ferriol
PROJECTE

EXECUTIU

Estudi de mobilitat al barri de Font de la Guatlla per tal de minimitzar l’impacta de les activitats de la Fira de Barcelona. FET

Estudiar la viabilitat de tancar el trànsit del carrer Chopin entre el carrer Valls i Rabí Rubèn un carrer de trànsit invertit és a dir

de prioritat peatonal
FET

POLÍTIQUES

AMBIENTALS

Pla d’usos de la muntanya de Montjuïc: vetllarem per a que en la redacció d’aquest pla es contempli algunes àrees de la

muntanya com a reserva natural parcial, que es limiti la circulació a la muntanya, que es millori la connectivitat entre els

barris

EN EXECUCIÓ
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Fotografies: Centre Cívic i Casa Ramona
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ACCÉS A LA CULTURA

Cap equipament cultural del barri. Han d’usar equipaments i serveis d’altres barris.

Si be és cert que Casa Ramona està al barri, la seva oferta és de ciutat, i pels veïns de Font de la Guatlla, aquest equipament els

suposa més problemes que avantatges, doncs el barri pateix el soroll de les seves propostes, sobre tot a l’estiu.

PROMOCIÓ SOCIAL I ASSOCIATIVA

El Centre Cívic Font de la Guatlla, està gestionat per l’Associació de Veïns de Font de la Guatlla – Magòria, actualment acull cinc grups

estables del barri: Grup de Dones, Col lectiu d’Artistes, Els més grans de la Guatlla, Centre de Documentació Històrica i l’Associació de

familiars de Malalts Mentals. Al darrer trimestre del 2009 tenien en funcionament 52 tallers i una inscripció de 620 participants.

Amb el creixement de l’activitat al Centre Cívic, apuntem la necessitat de més espai per a la realització d’activitats per diferents

sectors de població (sobretot per gent gran i infància), doncs aquest ha quedat petit per donar cobertura a la necessitat d’oferta del

barri.

La Festa Major, s’organitza a partir de la Comissió de Festes, la qual lidera l’Associació de Veïns de Font de la Guatlla, la darrera

edició al juny d’aquest any 2009.

L’esplai Turons, amb funcionament de cap de setmana, s’ha integrat molt bé en la dinàmica del barri.

EDUCACIÓ

El barri compta amb una Escola Bressol i tres Llars d’Infants, dos Instituts i dos Escoles públiques, i una Escola concertada. A més

d’una Escola de Música privada.

3. ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA:
3.1. SERVEIS I EQUIPAMENTS
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Tots aquests equipaments donen servei més que suficient al barri, menys del 10,5 de la població del barri te edat d’escolarització

obligatòria. Aquests equipaments educatius els usen ciutadans dels barris veïns. La Muntanyeta, l’Escola Magòria i l’ Institut XXVª

Olimpíada atenen població del barri, Pau Vila atén població majoritàriament de La Marina del Port, i Rubio i Tudurí de ciutat, amb els

seus cicles de jardineria.

3
FOMENT DE L’ESPORT

Dos petanques, element que es dirigeix bàsicament a un sector de població molt concret (cal recordar aquí que el 19,6% de la

població és major de 65 anys).

A nivell d’equipaments i serveis d’esport però, els veïns i veïnes de Font de la Guatlla poden usar tots equipaments esportius de la

muntanya de Montjuic, que donen servei a la ciutat, però cal assenyalar que els accessos del barri a la muntanya estan en molt males

condicions.

ACCIÓ SOCIAL

Assenyalar que només hi ha equipaments per a gent gran, i cap per altres sectors de població

A més de la Residencia i Centre de Dia per a gent gran al carrer Font Florida 98, hi ha dos equipaments més privats : Geroinova i

Residencial Gran Via Park.

El Centre de Serveis Socials ubicat al barri de Poble Sec, dóna també cobertura als veïns i veïnes de Font de la Guatlla, i és per

aquest motiu de llunyania que el barri no queda ben atès.

ATENCIÓ SANITÀRIA

Cap equipament, l’ambulatori de referència per la majoria dels veïns del barri és el de Manso (Eixample), els veïns de més edat ja fa

temps que demanen algun tipus de servei sanitari doncs el desplaçament els hi és força difícil. Amb la construcció del CAP Magòria,

es podrà donar atenció als veïns de Font de la Guatlla, però igualment cal assenyalar la necessitat expressada pels veïns d’atenció

sanitària dins els mateix barri.
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ATENCIÓ CIUTADANA

Accés a wi fi al centre cívic Font de la Guatlla

COMERÇ

Cap equipament, o element rellevant.

Els veïns usen principalment el mercat d’Hostafrancs o La Marina.

PARTICIPACPACIÓ I GOVERN

Des del 25 de novembre, el barri compte amb el Consell de Barri.

ESPAI PÚBLIC

El parc de la Font Florida, com a espai verd i amb elements de jocs infantils, i un altre espai amb jocs infantils als jardins de la

Muntanyeta.

El barri compte amb un Pati obert a l’escola la Muntanyeta, de dilluns a divendres.

MOBILITAT

4 parades d’autobús, 1 aparcament soterrat.

No disposa de carril bici, ni estació de bicing

Quant a metro i tren cal afegir els serveis de pl.Espanya ben a prop i els serveis de mobilitat d’Hostafrancs doncs no queden

especialment lluny del barri i el connecten amb la ciutat, igualment però el barri queda certament aïllat, tant per la seva distribució

geogràfica, com pels punt de accés a BUS. Caldria pensar la possibilitat d’un bus barri, o “bus serveis” que connectés el barri amb els

serveis de ciutat que no disposa en el propi territori.
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SEGURETAT

Policia de proximitat amb desplegament

ALTRES

1 oficina de correus, que no dóna cobertura al barri

3 Espais de culte actius al barri

Font de la Guatlla disposa de pocs equipaments de barri pròpiament dits, bàsicament a aquest nivell compta amb el Centre Cívic, i
l’escola Magòria, l’escola La Muntanyeta, i el Institut XXVa. Olimpíada, on la identitat de barri n’és palpable.

Es defineix millor a partir de la seva mancança i la seva dependència, de serveis i equipaments cap als seus barris veïns, com a
exemple el comerç a Hostafrancs, Salut a Eixample, Serveis Socials a Poble Sec...

La idiosincràsia geogràfica del territori i la manca d’elements de mobilitat, dificulten als veïns l’accés a aquests serveis.

Destaquem els elements del seu territori que tenen àmbit de ciutat: Casa Ramona, Les Fonts, Poble Espanyol, la Fira i la mateixa
Muntanya de Montjuïc , aquests elements son viscuts de forma conflictiva per les molèsties que generen als veïns del barri (soroll,
increment de circulació...).
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3. ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA:
3.2. ESPAI PÚBLIC, MOBILITAT, URBANISME I HABITATGE

ESPAI PÚBLIC

Quant a l’espai públic, Font de la Guatlla queda emmarcada entre la Gran Via i La Muntanya, La Fira de Barcelona i el Polvorí.

Pocs espais públics propis, i a tocar d’espais i equipaments públics de ciutat: les Fonts, Casa Ramona, el Poble Espanyol i la Fira. Com

hem comentat abans l’ús intensiu d’aquests per part de la ciutadania i del turisme, provoca un malestar important al barri a nivell de

soroll, inseguretat, excés de circulació de vehicles i brutícia.

No hi ha gaires espais públics propis de convivència més enllà dels espais verds Parc de la Font Florida i La Muntanyeta, i el tram del

carrer Chopin, entre Valls i Rabí Rubén, on és tallada la circulació, deixant així un espai entre el Centre Cívic i l’Escola.

Malgrat la proximitat de la muntanya els espais verds de Font de la Guatlla no està inclosos en el pla d’usos de Montjuïc ja que

comportaria modificacions de PGM.

Cal destacar la necessitat de millorar el manteniment i enjardinament dels mateixos, doncs actualment els seu estat és precari, la

qual cosa fomenta conductes incíviques i un mal ús dels mateixos.

També es considera convenient de recuperar espais emblemàtics del barri que actualment estan en mal estat com per exemple la

Font de Font Florida.

MOBILITAT

La mobilitat al barri és limitada, no disposa de carril bici, ni estació bicing, ni bus barri.

El barri pel seu emplaçament geogràfic (entre la Gran Via, la Fira de Barcelona i els barris de la Marina) rep un impacte circulatori

important, i a més, excessos en la velocitat sobre tot als carrers: Sant Fructuós i Font Florida.

També detectem un ús intensiu dels carrers del barri per part de les auto escoles.
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URBANISME

A nivell urbanístic, queden certs aspectes pendents, la recuperació del Turó de Font de la Guatlla i les actuacions previstes als carrers

Sant Germà i Sant Ferriol.

S’han acabat les obres de millora integral del carrer Mèxic i s’estan realitzant les millores a Santa Dorotea que inclouen clavegueram,

Queden actuacions pendents a nivell de manteniment detectades des dels veïns i pels nostres serveis de manteniment.

Mancança de mobiliari urbà en general a tot el barri, i carrers sense clavegueram: Santa Dorotea ( en execució) Sant Ferriol (previst

per al setembre) i carrer de la Guatlla en dos trams (entre Polvorí i Lotus, i entre Crisantem i Gessamí)

Quant al Turó cal esmentar que fins que no es dugin a terme les obres contemplades al PERI, hi segueixen vivint famílies, en un

entorn cada cop més deteriorat. Als carrers “florals” de la zona, els problemes urbanístics es converteixen sovint en problemes que

impedeixen el normal desenvolupament de la vida quotidiana (sobretot pel que fa als accessos).

HABITATGE

El barri resta pendent de la remodelació del Turó, per tant pendent també de la creació de nou habitatge (als carrers Chopin,

Morabos, Amposta), on es contempla també reservar espais per a serveis i equipaments.

Grans espais de ciutat, pocs espais públics propis del barri, i uns espais verds en males condicions defineixen l’espai públic a Font

de la Guatlla.

Mobilitat limitada amb un índex alt quant a quantitat de circulació i excessos de velocitat.

El PERI pendent que condiciona l’estructura urbanística del barri i la creació de nou habitatge.

Constatar que hi ha determinades decisions de ciutat que afecten directament al barri i que determinen directament la seva

estructura, funcionament i dinàmica (pla d’usos de Montjuïc)
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3. ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA:

3.3. OCUPACIÓ, EMPRESA, COMERÇ I MERCATS

OCUPACIÓ I EMPRESA

Més del 60% dels veïns de Font de la Guatlla tenen edat laboral, i la major part de la població activa treballa fora del barri.

A nivell de sector d’ocupació, bàsicament totes les empreses s’inclouen dins del sector terciari (o de serveis) i dins d’aquest àmbit,

del sector comercial.

Estem parlant d’empreses petites, algunes cada cop menys, lligades a l’activitat de la fira, d’altres que donen cobertura a les

necessitats dels veïns del barri.

COMERÇ I MERCATS

A Font de la Guatlla no hi ha mercat, els veïns usen principalment el d’Hostafrancs, i les grans superfícies properes al barri.

L’activitat comercial s’emmarca principalment dins el que és l’alimentació i la restauració que cobreix sufientment les necessitats del

veïns.

Font de la Guatlla no és un barri on l’activitat comercial i empresarial sigui l’eix al voltant del qual s’organitzi la vida del barri.

La proximitat de la muntanya fa que el barri es defineixi millora partir de la seva oferta de tranquil litat i passeig, que per la seva

activitat econòmica.
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3. ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA:

3.4. PREVENCIÓ, CONVIVÈNCIA I SEGURETAT

PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA

Es fonamental quan parlem de prevenció i convivència treballar amb els agents socials i la ciutadania a cada barri. Igualment el

mantenir una bona relació entre les entitats, desenvolupar projectes entre generacions i campanyes de convivència.

Des de l’administració es desenvolupen mesures a nivell de prevenció com els camins escolars i la mediació veïnal, i tenim equips

que treballen en aquesta línia com els APC (a peu de carrer), el SIS (servei d’integració social) i el SGC (servei de gestió del conflicte).

És un barri fonamentalment tranquil amb alguns problemes de convivència que es concentren en certs locals de pública

concurrència, i a conductes incíviques que la ciutadania pateix principalment entorn al “botellons” i l’oci nocturn, la brutícia i el

soroll que generen, algunes actuacions vandàliques com les carreres de cotxes nocturnes i trencament de llunes als cotxes aparcats

en certes zones, les molèsties que es deriven dels gossos (i els seus amos), gats i coloms, i la darrera (degut a la gran quantitat

d’escoles als barri) els problemes a les sortides d’escoles i instituts, i l’ús dels patis quan els centres son tancats.
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SEGURETAT

Al districte de Sants Montjuïc la coordinació entre els diferents cossos de seguretat és especialment bona, la policia comunitària i de

proximitat a més és present i coneguda pel veïnatge.

De la mateixa forma però cal dir que s’hauria de millorar l’atenció telefònica i visibilitat. També caldria intensificar el patrullatge a

peu, sobre tot per les especials característiques geogràfiques del barri.

Quant a seguretat cal posar especial atenció al barri per la seva ubicació i geografia. El barri està al costat de zones molt turístiques

que atrauen delinqüents i professionals del furt. Al costat de la muntanya, amb camins i racons que afavoreixen conductes

incíviques i il.legals. La part del turó per a remodelar i altres habitatges buits que afavoreixen les ocupacions i les okupacions.
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   3. ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA:

3.5. ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ

         

PARTICIPACIÓ 

Les entitats i veïns/es que actualment participen son molt homogènies, amb consciència de barri i ganes de treballar i participar.

Compartim amb les entitats més participatives la preocupació i la necessitat d’implicació d’altres entitats, grups i veïns en la vida

associativa i participativa de Font de la Guatlla.

És l’Associació de Veïns qui vertebra actualment la vida associativa més visible del barri i qui a partir del Centre Cívic ofereix serveis i

cert accés a la cultura. També ha sabut aglutinar certa diversitat d’opinió i facilitar la interlocució entre l’administració i la ciutadania.

Sis son AMPAS, amb les quals s’ha iniciat una bona relació i, amb les quals hi ha per encetar el Programa Temps de Barri, a partir del

qual s’iniciarà un treball en xarxa, però que no solen assistir en els processos participatius del barri. De igual forma les entitats amb

àmbit d’actuació d’Infància, l’Esplai Turons i els Diables Infantils de Magòria, tenen la seva incidència al barri i també podrien trobar

una via de participació al territori a partir del Programa Temps de Barri i la Comissió de Seguiment del Consell de Barri.

El Consell de Barri de Font de la Guatlla

Va quedar constituït el dia 25 de novembre amb una participació de 50 veïns i tres entitats. 13 veïns ha estat els interessats en

participar en la Comissió de Seguiment del Consell.
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ASSOCIACIONISME

Entitats i àmbit d’actuació

27 entitats. 15 entitats registrades i 12 no registrades.

0 2 4 6 8

segon nivell
TIC

culturals
esportives

medi ambient
educació

infància i joves
comerç

AAVV
salut

persones amb discapacitats
dona
culte

gent gran
cooperació, solidaritat i immigració
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Una participació heterogènia, tant com la mateixa realitat social del barri, ens pot ajudar en pensar solucions participatives als

problemes comuns, a construir la realitat del barri a partir dels seus veïns.

Per això es fa necessari establir canals i oportunitats, adequant els horaris a la ciutadania, alhora que reordenar els espais

participatius, que a vegades es valoren com a poc efectius.

En quant a l’associacionisme el gran desafiament està en el relleu generacional i la relació entre les entitats que no

comparteixen el mateix àmbit d’actuació
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Fotografies: parc de la Font Florida i Casa Ramona


