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31º Festa Major. 31 anys de lluita per millorar Can
Peguera. 31 anys de compartir al Sopar de
Germanor el pa, la truita i el vi.
En primer lloc recordar que es el moment clau de
l'execució dels compromisos del Districte amb el
barri: la remodelació de la Cosa Nostra, millores
generals als carrers, recollides d’aigües flubials al
bloc del carrer Ogassa, la urbanització de la Rambla
entre Parcs, el Pla de Movilitat en el barri, i una
forta regeneració al Parc del Turó.
Des de l'AVVdesitgem que aquestes obres siguin dis-
cutides i controlades per tots el veïns, especialment,
els mes propers a les mateixes. Entenem la necessitat
de crear comissions de seguiment el mes participa-
tives possibles. Sou vosaltres els que teniu que
imposar els criteris de las mateixes, així com la seva
qualitat de finalització. Evitant comparacions, ja que
hi ha gran diferencies, no volem que es torni a repe-
tir casos per tots coneguts com el Fòrum, el recor-
regut de l'AVE e inclús les obres del Metro del
Carmel, on el mateix alcalde ha hagut de reconèixer
la seva possible equivocació, en algunes d'elles, per
no tindré mes sensibilitat amb el moviment veïnal.
La nostre A VV compleix 31 anys i com comentem a
aquesta mateixa revista necessitem sang nova.
Sempre com ja ho sabeu estem demanant el mateix,
que la nostre gent s'involucri mes amb les necessitats
comunitàries. No volem un barri al que uns quants
decideixin, si no un barri participatiu que doni un
pas cap el futur.
Però ara estem de Festa Major i es hora de passar-
s'ho be
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RAMBLA ENTRE PARQUES
Como seguramente sabréis por nuestra revista La
Peguera y también por las asambleas de la A.VV, en
el PAM (Plan de Acción Municipal) del presente
mandato Municipal 2004-2007 al fin se aprobará y
ejecutará una de las más antiguas reivindicaciones
del barrio, la urbanización total de la calle Darnius.
A finales del los años 80 al Ayuntamiento nos pro-
pone el Parque Central y se construye la rampa de
acceso al parque del Turó. al final de Darnius. Que
servirá de inicio de la futura Rambla que el presente
año 2005 será una realidad ¿Pero que ventajas ten-
dremos con esta obra?

Posiblemente la más importante es la unión entre los
dos parques que al transformar nuestra calle en
peatonal permitirá crear una zona respetuosa con el
Medio ambiente y un largo corredor verde. A lo que se
le puede sumar, como esta previsto en el barrio veci-
no Canyelles, la unión con la Serra de Collserola
Pero también a nivel de barrio nos permitirá la paci-
ficación del transito móvil en la c\ Vilaseca. Que como
todos recordamos era hasta hace muy poco una de las
mas peligrosas, por la velocidad de los malos conduc-
tores, que la transformaron en un circuito de carreras.
La instalación pedida por la AVV a petición de los
propios vecinos, de los "montículos" en la calzada sin
duda lo ha amortiguado. Pero la futura infraestruc-
tura que al cruzar las calles, Vilaseca y Espinagua,
será ligeramente elevada lo acabara impidiendo.

Pep Ortiz

Al transformarse también en una Rambla agradable
de acceso al Parque del Turó, puede convertirse en
una solución a los problemas que provocan determi-
nados grupos de vecinos, que no tienen como primera
finalidad respetar el descanso y tranquilidad de los
demás.
El proyecto de la futura Rambla que esta a disposi-
ción de los vecinos en nuestra A VV que convertirá
toda la calle desde el Pg Urrutia a Cornudella en
peatonal, con zonas de juegos infantiles, zonas de des-
canso para nuestros mayores así como nuevos ajardi-
namientos y arbolado significaría también el cambio

de alumbrado público y sustitución del alcantarillado
y las instalaciones de agua y cableado que pasan por
la nueva Rambla.
La peatonizad únicamente será interrumpida por el
paso de las calles Vilaseca, Espinagua y Pg Urrutia,
tiene como único y mínimo problema la eliminación
del aparcamiento a la largo de toda la calle, que en el
caso de Can Peguera y como se demuestra en la Plaza
San Francisco Javier no es equiparable a los benefi-
cios que traera al barrio. 
La A VV tienen la intención de crear un comisión de
seguimiento de esta importante obra (actualmente se
cuenta con la colaboración de 4 vecinos), por ello y
porque como siempre pedimos vuestra opinión activa,
esperamos que vengáis a echar una mano en esta
comisión, recordar que nos encontrareis en la A VV.
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20.h Concierto Multicultural en la Pista de la Cosa Nostra

12.h Visita Refugis traer calzado apropiado para el agua. En
la Calle Cornudella

19.h “La violencia de Genero” Charla y taller con la participa-
ción de los asistentes. En la Cosa Nostra

21h Sopar de Germanor con MUSIC COCKTAIL en el patio
del Centro de Día. Traer la fiambrera, la silla y el Cava

20.h Exposición Fotografica y lectura de poesias. A cargo de
Usuarios del Centro de Dia

18.h Merienda para la 3ª Edad. En el Comedor de la Cosa
Nostra. Teatro y variedades a cargo del grupo Lirico-Folklorico
Verdaguer

PROGRAMA 

22.h Habaneras con el Grup Xarxa a la Plaça Pg Urrutia 
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10.h Bicicletada Popular. Con inico en la Plaza Pg Urrutia
11.h Butifarrada Popular, en la Plaza Pg Urrutia

19.30.h “Influencia de las drogodependencias en la Salud
Mental” Charla a cargo de la psicóloga Cristina Ventura y aperi-
tivo 

Gran Verbena de San Juan en el Pista del Centro de Dia
21.h Cena Popular traer la fiambrera, la silla y la Coca
23.h Baile con la ORQUESTA LUNA DE VALENCIA

18.h Fiesta de la Espuma . En la Plaza Darnius 

20.30h Actuación musical de LA BANDA LAS ROQUETAS, en la
Plaza San Francisco Javier

18.h Fiesta Anual de CREA. Artes escénicas. Dos escenarios. Música,
Teatro, Performance, Graffiti, Proyecciones de Video. En la Cosa
Nostra.

FIESTA MAYOR

22.h Concierto Hip-Hop II En la pista de la Cosa Nostra. Varios
Grupos.
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Hola a tots i totes.  Per cinquena vegada ens acostem a les
pagines del butlletí "LAPEGUERA" per informar-vos de
la situació i de les propostes que es treballen actualment a
l'Associació "LACOSA NOSTRA". Des de el gener de
2003, en que ho vam fer per primer cop, hem tingut opor-
tunitats mes que sobrades per posar-nos en contacte amb el
que es la realitat dels nostre barri, i anar adquirint la sufi-
cient experiència per introduir nous elements per la reflex-
ió.

Malgrat que la experiència ens demostra que quant les
coses es preparen amb temps, amb coordinació i buscant la
participació e implicació del major numero possible d'en-
titats i col·laboradors, normalment acaben sortint be, no
hem sigut capaços d'entusiasmar i engrescar a la majoria.
Sembla com si no mes una part dels socis fossin els encar-
regats i responsables de potenciar la entitat (que en el seu
dia es va crear, no ho oblidem, per fomentar la participació
i la integració de quants mes millor), mentre altres es
dediquen a utilitzar els locals i serveis comuns no mes pel
seu propi benefici particular, aportant poc mes que omplir
hores i espais.

La reflexió que vull fer, des de l'Associació de veïns es la
següent: Si el compromís de tots no es en base a uns objec-
tius comuns i compartits, el futur no serà el que en principi
volíem i, pot ser, haurem de canviar de estratègia. El que
no podem fer es donar-nos de cap contra la realitat i cre-
mar-nos en quatre dies a base de potenciar una cosa que els
demés no comparteixen...O pot ser es que ens equivo-
quem, de cap a cap... O pot ser, la .solució es tan senzilla
com que, des de una postura acordada entre tots, deixem
que la pròpia dinàmica dels fets ens senyali el camí. 

Aspectes positius també hi ha, i segur que al llarg del any
hi hauran mes. Fonamentalment la incorporació de joves,
amb un estil totalment diferents de fer las coses, amb
ritmes e inèrcies diferents a les de la "gent adulta", proce-
dents de les altres entitats, ens ha aportat una injecció de
moral i potencialitat, de la qual estàvem molt mancats. Ja
veurem cap a on ens porta tot això. Possiblement cap a un
nou replantejament del projecte. Des de l'Associació hau-
rem de vetllar, en la mida que sigui possible, per que els
principis que ens van impulsar a la creació de "LACOSA
NOSTRA", es mantinguin presents en tot moment. 

En un altre ordre de coses, cal dir que el Districte de Nou
Barris, per mitjà de la empresa municipal PRONOBA,
s'ha començat a moure en relació a la rehabilitació, que
com recordareu esta contemplada en el PAM.. Ja s'ha con-
tractat un arquitecte per elaborar el projecte i s'han fet el
estudis previs de resistència de la estructura. També es
previst que en un breu terme de temps es realitzen mil-
lores, de tipus provisional, que milloraran el exterior del
edifici. En aquest sentit, cal dir que el dia 26 de maig s'ha
celebrat una importants reunió, de la qual informarem en
el proper numero de "LAPEGUERA", en la que s'ha
començat a definir el projecte de rehabilitació des de un
punt de vista pràctic, des usos que es vol donar al espai,
del que esperem que properament pugem gaudir tots el
veïns i veïnes.

La oferta de tallers i activitats pel present any es una con-
tinuïtat del que es va oferir en el 2004, amb la incorpo-
ració del grup de circ "Acirkate".

Com possibles novetats o projectes pel curs proper tenim
hem tinguts els següents contactes:

Tir amb arc (grup del barri de Porta), escola de boxa (grup
de dominicans del Turó), "Salsoteca" (grup de bolivians
del Turó), percusionisme (grup de bolivians del Turó).

Així mateix, continuem oferint els espais de LACOSA
NOSTRAa tots els veïns i veïnes que ho puguin necessi-
tar.

LA COSA NOSTRA.......
...¿QUINA COSA VOLEM?

A VV Can Peguera
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Cada cop es fa més difícil encarar els canvis socials
sense considerar de manera específica l'espai on es pro-
dueixen, es desenvolupen i on cal buscar-hi solució.
Tant perquè aquests temes afecten persones, entitats,
institucions i situacions que tenen sempre referents ter-
ritorials específics, com perquè cada territori o entorn té
característiques que d'una manera o d'una altra influeix-
en en aquests problemes. 
La Universitat s'ha organitzat tradicionalment d'una
manera que fa difícil l'abordatge dels temes socials des
de la complexitat que avui es necessària. La divisió de
les àrees de coneixement i l'especialització tendeixen a
simplificar les dimensions des de les que es mira la real-
itat. Cal també reconèixer que la institució universitària
s'ha mantingut sempre força allunyada dels espais on es
produeixen processos de transformació social. 

La proposta que presentem es basa en la voluntat de
canviar aquesta manera de fer tradicional de la
Universitat, provant noves maneres de crear coneixe-
ment, noves maneres d'aprendre. Volem actuar des de
complicitats generades en els territoris on ja estan en
marxa processos de canvi i on existeixen xarxes de per-
sones, entitats, tècnics i professionals que tracten d'a-
vançar conjuntament. 

El nostre objectiu és propiciar espais i temps on sigui
possible una nova manera de fer coneixement i ciència,
partint de l'autonomia dels actors socials i generant

La Universitat Autònoma i la transformació

autonomia. Per a això ens ha semblat idoni propiciar
un nou espai on desenvolupar aquests nous planteja-
ments i fer-ho fora del campus universitari i, més
concretament, buscar-li una ubicació a Nou Barris, una
zona amb una forta tradició d'acció comunitària i
social que pot reforçar i pot veure's reforçada amb el
projecte. 

Volem que el nou centre aglutini diverses activitats de
caire formatiu, de recerca i de debat i intercanvi de
coneixements. Algunes d'elles obertes al barri i a tot el
públic en general, d'altres més pensades per a un
públic especialitzat. Però totes elles amb vocació
d'obertura als processos de transformació social vincu-
lats a territoris i als seus protagonistes.

D'entre les activitats que estem definint, n'hi ha dues
que us volem presentar especialment: una és un
Màster en Participació i Polítiques Socials, que dotarà
al barri d'activitat acadèmica molt vinculada als
processos comunitaris que s'hi han viscut i, per tant,
del que ben segur tots plegats en sortirem reforçats.
L'altra és un espai en el que volem que es trobi tots
aquells interessats en  canviar coses, en pensar com
fer-ho, i en reflexionar sobre la transformació per tal
d'aprendre els uns dels altres i de produir conjunta-
ment coneixement sobre els processos de transforma-
ció social. Hi esteu doncs especialment convidats a
ser-hi. Voldriem que aquestes activitats començin al
mes de setembre en els nous locals ubicats a Urrutia
17, al vostre barri.

Esperem que els veïns, organitzacions i moviments
socials del barri veieu el projecte com una oportunitat,
tal i com ho és, sens dubte, per nosaltres. 

Per a qualsevol cosa que vulgueu comentar o pregun-
tar-nos no dubteu a posar-vos en contacte amb nos-
altres. Ens podeu trobar al telèfon 935813446 o bé al
correu electrònic: igop@igop.uab.es 

Fa uns dies, representants de la nostra Associació de Veïns, professors i investigadors del Institut de Govern i
Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Gerent del Districte de Nou Barris, varen reu-
nir-se per contemplar la possibilitat de instal·lar un centre de recerca i aprenentatge de la UAB a la planta baixa
dels locals del carrer Urrutia 17 del nostre barri. Aquesta nota dels promotors de la iniciativa vol apropar als
lectors i veïns els objectius i la proposta d'activitats d'aquest espai universitari a Nou Barris

L'Equip de tr eball de l'Institut 
de Govern i Polítiques Públiques.

Un iversitat Autònoma de Barcelona
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"RENOVAR-SE O MORIR": EL FUTUR DEL MOVIMENT VEÏNAL
Des de fa temps, vinc observant el que semblen intents per
part del moviment veïnal, del qual forma part la nostra
Associació, d'obrir un procés de renovació a tots el nivells.
D'això s'ha fet ressò la premsa, tant la privada, com "el
Carrer" en diferents ocasions. Ja va sent hora de que, per la
part que ens pertoca, afrontem seriosament aquest repte
únic. No em va, del que fem depèn pràcticament el futur de
la nostra Associació de veïnes i veïnes com entitat.

Fins ara, no hem anat mes enllà de fer unes meres declara-
cions d'intencions en algunes de les reunions de Junta, que
no han fructificat en res concret. Per cert, ¿us recordeu de
les enquestes que es van fer l'any passat. ¿En que ha quedat
tot allò?. Jo, personalment, només se que l'esforç que vam
realitzar, fins ara, no ha servit per res. Mes aviat al contra-
ri. Quan es creen expectatives i després no es materialitzen,
el resultat es la decepció i la frustració. En un terme curt de
temps, quan tinguem a les nostres mans els resultats, i
aquests es facin públics, tindrem una bona eina de treball
per afrontar els canvis que siguin necessaris, sabent el barri
que tenim i el que aquest vol.

Segons el diccionari, el mot renovació significa:
1."Fer més nova alguna cosa, amb alguna renovació o
millora"
2."Substitució d'uns elements per altres de nous"
3."Tornar a emprendre".

Segurament, si volguéssim aplicar aquestes definicions a la
nostra Associació, ens trobaríem que cap d'elles seria sufi-
cient per si mateixa. Es dir, que no mes  amb la suma de les
tres, podrem fer un tractament per la malaltia que patim.

En primer lloc cal una nova estratègia participativa. Es
necessari que entrin noves idees i maneres d'enfocar els

temes, qüestions o problemes que interessin als veïns i
veïnes. Que faci la assistència a l'Associació i la partici-
pació mes amena i mes engrescadora. Cal superar la ruti-
na en la que hem caigut i no fer les coses "per que toca",
si no per que realment ens creiem que cal fer-les. En
aquest sentit penso que la gent jove (entenent per "jove",
mes jove que la mitjana actual dels que ara participem
activament) tindria molt a fer.

En segon lloc, ens cal una reflexió sobre si volem (i si
podem) continuar amb la Junta actual i la seves respon-
sabilitats. Com ja he avançat abans, la mitjana de edat
dels socis i veïns actius es bastant alta. Això provoca que
s'hagi de suplir la manca de forces  físiques i de temps
material per dedicar-se, amb grans dosis de moral i per la
estima que tots tenim al nostre barri. Malgrat tot, els fets
ens demostren que amb això no hi ha suficient. Cal, per
tant veure con aconseguim incorporar nous veïns i noves
veïnes a l'Associació.

Finalment, recordar la tercera definició ("Tornar a
emprendre"). Cal que si la Junta actual, amb la aprovació
de l'Assemblea, es decideix a tirar a endavant, ho faci de
debò, dedicant tot el temps que sigui necessari. Des de el
seu President, continuant per la resta de membres de la
Junta i finalitzant pel darrer veí que s'hagi associat.
Caldrà posar dates concretes a aquesta cursa. El punt de
sortida pot ser la propera assemblea de socis i sòcies i el
d'arribada no mes ens el marcarà l'assoliment dels objec-
tius establerts.

Al meu entendre, el futur de la nostra Associació de Veïns
i veïnes esta en joc. Només de nosaltres depèn la seva
continuïtat en un futur. Penso que si ho aconseguim,
haurà valgut la pena l'esforç realitzat.

La vocal de sanitat, pregunta a tots els usuaris de Can Peguera
del "C.A.P. TURÓ" i del "C.A.P. GUINEUETA"si es troben
satisfets del seu funcionament, ja que sabem que hi ha algun
usuari que es queixa de que no acaba de funcionar degudament.
Ens  agradaria que quan tingueu algun problema, féssiu servir
els fulls de reclamació, que es troben en el C.A.P. El funciona-
ment, es molt senzill: S'entrega una copia al mateix C.A.P. i de
l'altre, la que es queda el usuari, feu un fotocopia i, si us plau, la
porteu a la vocal de sanitat de l'Associació de veïns.
D'aquesta manera, quan ens reunim amb la direcció dels C.A.P.,
podrem presentar les copies de les reclamacions efectuades,
quan siguin per una causa justificada.
Gràcies a tots i totes.

Com creus que funciona el CAP?

Josep Maria Clariana


