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Nom de l’entitat

Esplai Turons

Barri

Font de la Guatlla

Anys de trajectòria

40 anys

Problemàtiques

Contextualització
problemàtica

Es troben en un espai de propietat municipal que en un futur s’enderrocarà perquè forma part d’un Pla de Zona
Verda. Això comporta que des de Districte no es destini una partida pressupostària per adequar l’espai. L’espai és
una nau en la que el terra no està aïllat de manera que fa fred. Tampoc és un espai accessible físicament, igual
l’accés als lavabos que és a un pis superior que només s’hi accedeix per unes escales.
Quan s’enderroqui l’espai, en principi, s’han de construir uns equipaments pel barri en un dels quals l’esplai hi tindrà cabuda. Per ara no tenen seguretat de si tindran espai on fer la seva activitat mentre no estiguin fets els nous
equipaments.
En relació amb la gestió de l’espai, aquest el comparteixen amb l’escola bressol El Tatanet, amb la que tenen algun
conflicte en relació amb l’espai que comparteixen: els lavabos, ja que estan al pis de l’escola.

Demandes
concretes

Espais dignes

· Resoldre la problemàtica del fred: Aïllar el terra o pujar la potència de l’electricitat.
· Invertir per tal que l’espai sigui físicament accessible.
· Saber els terminis en relació amb l’espai i quin espai tindran. És a dir, saber per quan es planifica enderrocar
l’espai i poder tenir un espai mentre s’estigui construint l’equipament en el que s’allotjaran.
· Trobar fórmules per millorar la mútua convivència amb l’escola bressol El Tatanet.

Demandes

Contextualització

Espai públic
La major part del joc de l’esplai és a l’espai públic obert i valoren molt positivament tenir el parc de Montjuïc al
costat. Reivindiquen un espai públic més favorable a utilitzar-lo en detriment que l’espai públic estigui majoritàriament ocupat per cotxes, terrasses, etc. Valoren positivament la pacificació de la Carretera de Sants però ràpidament és ocupada per les veïnes (fet que evidencia la necessitat de guanyar espai públic) i provoca que no pugui
ser un espai de joc aprofitable.
· Pacificació de més carrers per guanyar espais de joc o especialitzar que els dissabtes a la tarda hi hagi una
prioritat pel lleure.

Contextual-

Visibilitzen que amb la falta de Festes Majors, es denota com ha devallat la relació amb altres entitats barri i les
relacions interpersonals que es generen. Ressalten que la falta d’espais comunitaris debiliten el teixit comunitari.

Demandes

Comunitat

· Tarifa especial de transport públic pel lleure educatiu.
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Per a més informació, contacta amb esplaiturons@gmail.com

