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Vecinos y vecinas.

A los de toda la vida, ya está aquí nuestra fiesta mayor, la hora de 
compartir más que nunca los momentos de alegría y diversión: 
los más pequeños con los inflables y la fiesta de la espuma, nues-
tros amados mayores tendrán su merecidísimo homenaje, todos 
podremos disfrutar de la botifarrada, habaneras… en fin la se-
mana de intentar olvidar los múltiples problemas diarios. Pero, 
ahora dejarnos hacer un pequeño balance del este último año

En este ejemplar de La Peguera os presentamos buenos proyectos 
para el barrio. También os avanzamos que,  tras la celebración 
de las dos asambleas de barrio en las que os hemos explicado las 
dificultades por las que pasa el Pla de futur, se hace más necesaria 
que nunca vuestra participación en el Grupo motor, para poder 
superar las dificultades surgidas en los últimos meses 

Dejarnos celebrar que la Escola Bressol parece que por fin será 
una realidad en la Masía de Can Carreras en el Parque Central

Pero bueno como comentábamos anteriormente toca desconec-
tar un breve momento ahora compartamos de la revetlla y el 
sopar de germanor 

VISCA LA FESTA MAJOR DE CAN PEGUERA 2019

EL PREGÓ
Oh, benvinguts, passeu passeu, 

de les tristors en farem fum,
a casa meva és casa vostra 
si que hi ha cases d’algú.

Oh, benvinguts, passeu passeu, 
ara ja no falta ningú,

o potser sí, ja me n’adono 
que tan sols hi faltes tu,

també pots venir si vols, t’esperem, 
hi ha lloc per tots.

el temps no compta, ni l’espai, 
qualsevol nit pot sortir el sol. 
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Demandes no assumides durant el darrer mandat
– La renovació de l’arbrat, especialment al carrer 
de Vila-seca. (També als carrers de Riells, la plaça 
de Sant Francesc Xavier i d’Espinauga la situació és 
deficient).
– L’eliminació de la xarxa elèctrica aèria, per tal d’alli-
berar espai a les voreres mitjançant l’eliminació dels 
pals de corrent.
– Rehabilitació dels habitatges que ho necessitin pel 
seu mal estat o antiguitat.
– Un estudi sobre les zones d’aparcament realment 
necessàries per a l’ús dels veïns i veïnes del barri, 
amb la finalitat d’aconseguir facilitar l’accés als hab-
itatges, especialment en aquells carrers amb voreres 
més estretes.
– L’inici d’un estudi per fer efectiva la connexió de 
tots els equipaments situats a la part alta del barri.
– La instal·lació de comptadors d’aigua en els habitat-
ges que no en disposin, tenint presents les condicions 
socioeconòmiques del barri i les possibilitats dels 
veïns i veïnes.
– Reparació i posada en funcionament de les pistes 
esportives del barri.
– Una escola bressol per al barri. 

Balanç de la participació 
Tot i que hem intentat evitar la confrontació, en 
molts moments s’ha produït una manca absoluta de 
receptivitat per part del districte a les nostres propos-
tes en qüestions molt sensibles i importants incloses 
en el Pla de futur del barri, especialment en referèn-
cia a la rehabilitació dels habitatges. Això ha provocat 
que possiblement acabi el mandat sense haver pogut 
consensuar ni el document marc que el defineixi.
En altres àmbits més generals, propis de la gestió 
del dia a dia, la relació i col·laboració han estat més 
fluides. 

Reivindicacions de cara el pròxim mandat
– La finalització i aprovació del document marc gen-
eral que defineixi, tal com contempla el Pla de Futur, 
el barri que volem consolidar.
– L’inici de les obres de les quatre fases del Pla: balco-
nada d’equipaments, habitatge, espai públic i mobili-
tat.

AVV Can Peguera

Valoracions aparegudes al Clatellot Nº3

SOBRE EL PASSAT I EL FUTUR MANDAT

Passen els anys els cables continuen. Can Peguera finals dels 80
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“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, 
haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo” 

- E. Galeano - 

Podem dir de Can Peguera què és un barri de Barcelona, 
que és llar de famílies molt diverses, o bé que és l’enclau 
històric de les conegudes com a “cases barates”... Po-
dem dir moltes coses de Can Peguera, però n’hi ha una 
que ens remou especialment. Can Peguera és la seva 

gent, els seus veïns i veïnes, la gent dels seus comerços, 
els equips professionals dels seus equipaments. Can 
Peguera són els infants, els i les joves, la gent gran, els 
homes i les dones... 

Can Peguera som tots i totes. En definitiva, som aquells 
que convivim des de la diversitat i el respecte, i la base 
del que som, l’eix que ens fa ser una comunitat, allò que 
dóna sentit al títol d’aquest article és la convivència, en-
tesa com allò que ens fa ser un barri proper, respectuós 
i ple de vida. 

Però què és la convivència? 

Si parlem de convivència ens venen al cap qüestions 
relacionades amb com podem fer-ho per construir bar-
ris més agradables per viure-hi. Ens imaginem de quina 
forma podem conviure plegats/es en espais de solidar-

itat que fomentin relacions saludables on tothom hi 
tingui cabuda. En definitiva, pensem en allò que fa del 
barri un lloc més acollidor per a tots i totes!

Per tant, la convivència és allò al què aspirem com a 
comunitat: el bon veïnatge, al respecte, la cooperació; 
un estat ideal i un objectiu al que arribar.

Des de el Pla d’Acció Comunitària, entenem que la 
convivència cal treballar-la dia rere dia per construir el 
barri que volem. Per això, entenem que cal fer-ho entre 
tots i totes, utilitzant l’acció comunitària, que és la 
forma que tenim d’anomenar allò que fa la gent quan 
s’organitza per millorar conjuntament els seus barris 
[treballar col·lectivament i col·laborativament per a ob-
jectius col·lectius i comuns].

Mitjançant la implicació i la participació de les persones 
es busca generar respostes comunitàries a les necessi-
tats socials del barri amb l’objectiu de millorar la quali-
tat de vida del conjunt de la població.

Des de la nostra visió, entenem que allò que dóna sentit 
a la acció comunitària són els processos participati-

us que busquen cohesionar la societat, on es parli de 
convivència i cohesió social. Cadascú (Administració, 
tècnics i veïns/es) des del seu rol, hi tenim molt a dir; 
i és que parlar de convivència implica necessàriament 
que ens preguntem com estem vivint al nostre barri, 
com volem viure-hi, i quina relació hi ha entre les per-
sones que formen part d’aquesta comunitat.

SOM CAN PEGUERA. UN BARRI PLE DE VIDA

Al Pla d’Acció Comunitària tenim clar que és necessa-
ri comprendre la realitat de les persones que viuen i/o 
treballen a Can Peguera, per pensar de forma conjunta 
com afrontem les necessitats i els reptes que defineixen 
el barri.
 
Per això, des de fa uns anys, existeixen nombroses 
oportunitats i espais que ens permeten relacionar-nos 
amb la resta de veïnes i veïns per tal d’endinsar-nos en 
aquesta acció comunitària i prendre partit per millorar 
i enfortir la bona convivència a Can Peguera. 
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Alguns exemples d’aquests espais comunitaris i de rel-
ació són la Festa Major, la Setmana Cultural o les ac-
tivitats puntuals comunitàries: activitats al parc, cam-
inades, moments nadalencs, etc. És entre totes que 
decidim com i quan fer-les, i això és el que dóna verita-
ble sentit a l’acció comunitàries. 

Existeixen doncs llocs on poder prendre part de la co-
munitat, on treballar, i on decidir què passa al barri i 
quina responsabilitat hi tenim nosaltres. Tot i això, el 
repte que tenim com a comunitat segueix sent l’obertu-
ra d’aquests espais de trobada, el fer de la participació 
quelcom natural, generant espais on tothom s’hi senti 
còmode, més enllà del seu origen, gènere, creences o 
situació social.
Per això, a dia d’avui tenim alguns projectes en marxa 
que ens fan pensar que anem per bon camí, que ens per-
meten il·lusionar-nos creant complicitats amb la gent 
de Can Peguera.

Són espais de treball transversal on hi tenim clars pro-
tagonistes: la infància, els i les joves, la gent gran. A 
més, n’hi ha d’altres més específics on es treballen temes 
relacionats amb la salut o la situació laboral de la gent 
de Can Peguera. Aquests grups de treball estan formats 
tant per professionals, com per veïns i veïnes que deci-
deixen prendre partit en les dinàmiques del barri. 

També estem treballant per crear i consolidar projectes 
que ens han de permetre fer-nos propers al barri. Al-
guns exemples son: Et donem la Benvinguda, el Banc 
del Temps, les estones a la fresca del Vecina baja tu sil-
la...

Per cert! Sabeu que Trèvol, l’espai de criança amb la 
petita infància i les seves famílies, ha complert el seu 
primer any de trajectòria? I que han participat més de 
40 famílies? Quin goig fa impulsar projectes tan neces-
saris al barri, sobretot quan són tan ben rebuts!

El pas d’aquests projectes ens ajuda a concretar somnis, 
a impulsar iniciatives que neixen per a donar resposta a 
allò que des del barri veiem que necessitem. 

Sense entrar en més detalls, us convidem a que partic-
ipeu, per exemple, del “TómaTe tu tiempo”, l’espai que 
té el Pla d’Acció Comunitària a l’Associació de Veïns 
i Veïnes els dilluns de 16:00h a 19:00h i els dimarts 
de 10:00h a 13:00h per tal de poder conèixer-nos tot 
prenent un cafè o una infusió. L’equip comunitari ens 
posem a la vostra disposició per tal de resoldre dubtes 
que us puguin sorgir o escoltar les vostres propostes 
per millorar el barri. 

Si d’alguna cosa estem segures, és que els passos que 
vindran, els seguirem fent en molt bona companyia. 
Com deia el poeta Machado, “se hace camino al andar”. 
Així doncs, endavant!

Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;

Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.

Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.

Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.

- A. Machado -

Cal doncs seguir millorant i seguir connectant amb la 
gent. Des de que el Projecte d’Acció Comunitària va 
començar a rodar, hem tingut l’oportunitat de conèix-
er i relacionar-nos de formes diverses amb molta gent, 
però encara ens queda molt per fer. 

Volem continuar generant moltes més relacions amb 
els veins i veines del barri, de manera que no ens 
aturem i lluitem per seguir pensant en com arribar a to-
thom. Seguirem treballant per generar espais de relació 
on tots tinguem cabuda, on cada gest, cada idea, cada 
mirada de complicitat sumi. I és que estem disposades a 
seguir obrint portes que ens permetin participar per a 
millorar la convivència al nostre barri.

Per què conviure és molt més que compartir una illa 
de cases o una plaça, molt més que trobar-nos pel car-
rer i saludar-nos amb un somriure. Conviure és rela-
cionar-nos, és construir junts/es el barri que volem, és 
anar a la una, per poder dir, amb orgull i el cap ben alt, 
que som Can Peguera!

Equip comunitari - 
Pla d’Acció Comunitària de Can Peguera
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TRèVOL – ESPAI FAMILIAR DE PETITA INFàNCIA
Un Trèvol és una planta que normalment associem a la 
bona sort, a la capacitat d’atraure la bonança i les bones 
energies. Un trèvol també pot ser una planta plena de 
vida i de color, d’un verd radiant que ens fa tenir espe-
rença.

Doncs sabeu què? A Can Peguera som molt afortunats i 
afortunades, perquè tenim el nostre propi Trèvol. Ten-
im aquest espai de vida, esperança i bona energia. Seguiu 
llegint i en descobrireu tots els detalls!

L’Espai Trèvol, és un servei gratuït d’atenció a  les famílies 
amb infants entre els 0 i els 3 anys. Es tracta d’un espai 
de criança compartida on els més menuts i menudes del 
barri i les seves famílies poden acudir-hi, entre un i dos 
dies per setmana, per a compartir moments màgics amb 
altres famílies.

Desmarcant-se d’un model de ludoteca o llar d’infants, 
als espais de criança compartida els nens i nenes com-
parteixen les seves vivències educatives amb les famílies. 
Hi ha moments de convivència entre tots i totes, i n’hi 
ha d’altres on els més petits/es tenen el seu espai propi, 
mentre les famílies aborden temes relacionats amb la cri-
ança i les habilitats familiars.  

És doncs un espai comunitari on tothom hi té cabuda, i 
tothom suma. El projecte va nèixer per donar resposta a 
una necessitat i/o interès del barri, i creiem que és un èxit 
total que a dia d’avui hagi complert un curs d’èxit i bones 
experiències. 

Allò que es busca aconseguir amb Trèvol, la  proposta 
pedagògica d’aquest  Espai de Petita Infància, és crear 
un entorn educatiu a l’abast de les famílies, siguin del ti-
pus que siguin, amb gran possibilitat de jocs i relacions.  
També està dirigit a les famílies que, en un clima relax-

at i de confiança, poden compartir experiències, dubtes, 
preocupacions, opinions i expectatives.

És doncs un espai per a que els infants es relacionin, 
alhora que també ho fan les seves famílies. 
Els objectius de l’Espai Familiar Trèvol tenen relació 
amb el foment i la estimulació de la capacitat de desco-
berta de l’espai i del propi infant, la capacitat de relació 
i d’experimentació; sempre amb l’acompanyament de la 
persona adulta amb qui té relació i sobre tot respectant 
el ritme de cada nen i nena.

A Trèvol ens acostem a la metodologia d’educació viva: 
l’espai està dividit en racons i és l’infant qui escull on vol 
anar, què vol explorar i amb qui ho vol compartir. Això 
vol dir que apostant per una metodologia d’educació 
que posa les motivacions i interessos de l’infant al cen-
tre, deixant que siguin els nens i nenes qui descobreixin 
el seu entorn, tot aprenenent de forma natural. 

Com a professionals, la nostra tasca és fer un acompa-
nyament, estar disponibles per als infants i les famílies, 
observar i oferir l’assessorament i recursos disponibles 
com tallers, xerrades i altres activitats diverses.

Aquest servei està organitzat en tres grups d’edat:

- Nadons de 0 a 12 mesos, els dilluns de 10 a 12h.
- Petits 1 de 1 a 3 anys, els dimarts i dijous de 10 a 12h.
- Petits 2 de 1 a 3 anys, els dimecres i divendres de 10 
a 12h.

Us recordem que estem ubicats a l’edifici de Tronada, al  
C/ Beret, 83
A Trèvol som una gran famíla que fem volar els somnis :) 
Us animem a compartir  amb nosaltres aquesta ex-
periència, T’ESPEREM!!
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Amics i amigues, veïns i veïnes, La Penya Blaugrana de 
Can Peguera, la penya de tots els culers del Barri, ar-
ribem als deu anys de vida. Volem aprofitar l’espai que 
ens cedeix “LA PEGUERA” per convidar-vos als actes 
de celebració del nostre aniversari que organitzarem 
aquesta tardor i dels que ja us informarem en el seu mo-
ment. Us desitgem una feliç Festa Major i us animem 
a participar de totes les activitats que s’han programat.

També volem aprofitar per fer un petit resum de tot el 
que hem fet al llarg d’aquest darrer any. La nostra prin-
cipal activitat, com és lògic, ha sigut la visualització de 
tots els partits del nostre primer equip. Per axó comp-
tem amb un projector i una pantalla gegant que facilita 
la visió dels partits. Envoltats d’un gran ambient de bar-
celonisme y germanor, celebrem les victòries i patim les 
derrotes, sempre fomentant els valor com el respecte al 
rival i joc net.

PENYA BLAUGRANA CAN PEGUERA
Hem participat com Penya en les activitats que es pro-
mouen des de la nostra Federació de Penyes i des del 
club, com són: Tirada de bitlles catalanes, torneig de 
dominó, la nit de les Penyes o el congrés Mundial de 
Penyes blaugranes. A escala de barri, els nostres socis 
fan que la Penya participi de tot allò que el moviment 
associatiu de Can Peguera promou, com La Festa Ma-
jor, la Setmana Cultural el Pla de Futur de Can Peguera 
o el Pla d’Acció comunitària. També durant aquest curs, 
la Fundació del Futbol Club Barcelona, ha organitzat, 
conjuntament amb l’Associació Tronada, les jornades 
Futbol.Net, adreçades a fomentar els valors de l’esport 
entre els nostres infants.

Som doncs, una Penya formada per persones que com-
partim, a banda dels colors blaugranes, l’interès per la 
millora de les condicions de vida de les nostres veïnes i 
veïnes i del conjunt del nostre barri en general.

ARMARI SOLIDARI
Hola Vecinos y Vecinas de Canpeguera!!!!
Somos el equipo del ARMARI, un proyecto que esta-
mos situados en el casal de barri La Cosa Nostra for-
mado por distintos voluntarios/as.
Nuestra función principal es reciclar la ropa y darle la 
oportunidad de volver a ser utilizada, nos juntamos 
todos los jueves por las tardes y nos encargamos de 
revisar la ropa, clasificarla, de doblarla y de prepararlo 
todo para el día del armari abierto al público.

El día que abrimos para el público es el último jueves 
de cada mes de 17:00h a 19:30h y es para todas las 
personas que quieran subir a coger ropa, sin límite 
de prenda y todo totalmente gratuito. Para participar 
trayendo ropa es cualquier día que el casal está abierto 
tan solo hay que subir y dejarla en una caja.
También puedes hacerte voluntario/a que un par de 
manos siempre van bien subiendo al casal y apuntán-
dote.
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12h 
Botifarrada Popular

Lloc: Plaça Dr. Jaen

Revetlla de Sant Joan

21h  
Sopar de germanor

23h  
Revetlla de St. Joan amb orquestra

Lloc: Pista de futbol del Casal de Barri 
La Cosa Nostra

DiVENDRES 14 de Juny
Exposició Fotogràfica 

“El món a través dels mitjans 

i mitjanes de Tronada”

Des del 14 fins el 23 de juny. Gaudeix 
durant tota la Festa Major del projecte 
de fotografia que han realitzat el grup 

de mitjans i mitjanes de Tronada
Lloc: Casal de Barri La Cosa Nostra

17:30h 
Torneig de Dominó

No cal inscripció prèvia
Lloc: Casal de Barri La Cosa Nostra

22h 
Havaneres

Lloc: Plaça Dr. Jaen

DISSABTE 15 de Juny
19:00h 

Tarda i Concert Jove

Tarda Jove amb mostra de 
balls, música, etc. 

Tancament amb concerts musicals
Els diners aniran destinats a les 

activitats infantils d’estiu
Lloc: Casal de Barri La Cosa Nostra

DIUMENGE 16 de Juny

DILLUNS 17 de Juny

17 a 20h 
Tarda Infantil amb Inflables 

Lloc: Casal de Barri La Cosa Nostra

17h 
Torneig de Ping- Pong

A partir de 12 anys
Lloc: Casal de Barri La Cosa Nostra

DIMARTS 18 de Juny

DIMECREs 19 de Juny
18 a 19h  

Tarda Infantil amb Escuma

Lloc: Plaça Dàrnius

22h 
Cinema a la fresca

Tu porta el sopar, nosaltres 
posem les crispetes! 

Lloc: Casal de Barri La Cosa Nostra

DIJOUS 20 de Juny

18h 
Danses del Món

Lloc: Casal de Barri La Cosa Nostra

DISSABTE 22 de Juny

12:00h 
Dinar Comunitari

Porta la teva recepta cuinada des de 
casa,  compartim un dinar 

i confeccionem el receptari de 
Can Peguera

Lloc: Plaça Darnius 

DiUMENGE 23 de Juny

programació festa majOr 2019

18:30h 
Berenar de Gent Gran

Les persones que celebrin 80 aquest 
any s’han d’inscriure a l’AVV o al Casal 

La Cosa Nostra per rebre 
un homenatge

Lloc: Casal de Barri La Cosa Nostra

DIVENDREs 21 de Juny

18h
Torneig de Fútbol

de 10 a 14 anys 
(Inscripcions al Casal de barri 

la Cosa Nostra del 3 al 20 de juny)
Lloc: Casal de Barri La Cosa Nostra

17h  
Ball Popular de Festa Major

Lloc: Casal de Gent Gran 
de Can Peguera


