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SOBRE LES ELECCIONS

NUESTRO CASAL            

Veïns i veïnes un any més ha arribat el moment de la Festa
Major. Moment de gaudir i de participar, així com organitzar
el nostre petit espai de gresca. Però també com cada any per-
meteu-me fer una petita reflexió de la situació actual del nos-
tre districte i ciutat
Com heu vist aquest any la cançó de Labordeta no es massa
alegre, es el reflex del com preveiem la futura situació del dis-
tricte i especialment del nostre barri. Les retallades
econòmiques que afecten especialment a sanitat i ensenya-
ment; les lluites del nostres joves a la Plaça de Catalunya per
una democràcia real; els resultats de les eleccions, que al con-
trari del al nostre barri, a la resta de la ciutat i districte s’ha
optat per centredreta i la dreta;  forces que sens dubtes son
els majors causant de la crisi econòmica a nivell mundial, i que
segur si no som capaços de fer una unió encara mes forta al
voltant de les entitats del barri, la pagarem encara més els que
menys culpa en tenim.  Que cap veí del barri quan realment
sigui demostrable que no pot pagar el lloguer no pugui ser
expulsat, que la solidaritat entre nosaltres sigui cada dia mes
i mes forta, que no ens treguin la gestió dels dos casals que
han demostrat que son una bona eina de germanor entre veïns,
que la sanitat sigui com fins ara a l’abast dels mes febles, que
els nostres nens puguin assistir a les escoles i als centres cultur-
als, que l’escola bressol sigui un fet, que les actuacions del PAD
2011-15 es continuïn com fins ara sent proposades pels veïns
del barri i ratificades pel districte, que el Pla de Futur ja plane-
jat sigui la eina bàsica per assegurar que el nostre barri con-
tinuí en peu durant molts i molts anys,....
A la fi que com podeu veure es una època dura i de lluita però
ara es hora de la nostra festa major. Temps al que ens podem
permetre el luxe de gaudir i disfrutar alguns dies.
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Ass Cultural La Cosa Nostra

AFEM Nou Barris
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PREGÓ
Hermano aquí mi mano

Será tuya mi frente
Y tu gesto de siempre

Caerá sin levantar
Huracanes de miedo

Ante la libertad

Que sea como un viento
Que arranque los matojos

Surgiendo la verdad
Y limpie los caminos

De siglos de destrozos
Contra la libertad
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PLA DE FUTUR PER CAN PEGUERA
Des de la seva creació l’Associació de veïns i
veïnes de Can Peguera han tingut com objectiu
principal la modificació del Pla General
Metropolità (PGM) que, a mena de espasa de
Dàmocles, amenaça de remodelació total al
nostre Barri, el que significaria la seva desapa-
rició tal i com el coneixem actualment. Sempre
hem sigut fidels a la voluntat expressada pel
veïns i, per això, any rere any, en tots aquells
fors i estaments en els que hem participat, hem
presentat aquest objectiu com principal i no
negociable.
Durant el darrer període legislatiu municipal la
situació ha donat un gir importantissim, ja que el
conjunt de les forces polítiques han aprovat al
Plenari del Districte de Nou Barris una resolució
que deixa ben clar la seva voluntat de conser-
vació del barri i el reconeixement del mateix
com testimoni d’un moment clau en la història de
la ciutat.
A partir d’aquest moment, un cop expressades
les intencions per part del districte, calia donar
un pas més i copsar les intencions del Patronat
Municipal de l’Habitatge. El 10 de febrer del
2011, reunits a la seu del Patronat, amb la presen-
cia del seu gerent i el regidor delegat d’habitatge
del Ajuntament de Barcelona, ens manifesten la seva
opinió, totalment coincident, i la seva intenció de
impulsar tot el procés.
Arribats a aquest punt, no més ens calia posar-nos a
treballar. El dia 15 de març, es constituí, a la seu del
Districte de Nou Barris, la “Comissió de seguiment
per la preservació i millora de Can Peguera”, amb
l’assistència de totes les parts interessades,: Patronat,
Districte, sector d’urbanisme del Ajuntament,
Barcelona Regional i l’A.VV. Cal dir que vam esten-
dre la convocatòria al conjunt d’entitats i que van
assistir representants de la mateixa A.VV,
L’Associació Cosa Nostra, l’Associació Tronada, el
grup de dones de Can Peguera i el Casal de Barri.
Els acords d’aquesta primera reunió van ser, d’una
banda, constatar que amb la signatura de l’acta de
constitució d’aquesta comissió, ja queda clara la
voluntat de les parts de tirar endavant un procés que
finalitzi amb la preservació de Can Peguera i, d’al-
tra, aprovar la metodologia de treball, que consisti-
rà en fer sessions monotemàtiques, centrades en qua-
tre grans blocs: espai urbà (condicions de l’espai,
límits, mobilitats, etc.), espai públic (urbanització i
serveis), equipament i usos i per últim habitatge. Per

part de l’Associació es va proposar, i es va acceptar
per tothom, que caldrà convocar tantes assemblees
informatives com calgui, per informar puntualment
als veïns dels treballs de la comissió i sotmetre a
aprovació les seves propostes.
La següent reunió es va celebrar el dia 7 d’abril. Cal
destacar el compromís de tots els membres de la
comissió, ja que ningú va faltar a la cita. Es va trac-
tar el primer bloc dels quatre aprovats a la reunió
anterior: l’espai urbá. Dividit en tres parts, Límits del
barri, espai de vianants - cotxes, mobilitat i aparca-
ments i paisatge urbá. També es va aprovar la rea-
lització d’una enquesta que ens ajudi a conèixer
millor les opinions i sentiments existents entre els veïns
i veïnes al respecte del barri.
A la reunió celebrada el dia 4 de maig, es van
aprovar els continguts de la enquesta, les conclusions
del primer debat sobre el primer bloc (espai urbá) i
es va  tractar el segon (espai públic).
La propera reunió de la comissió està convocada pel
dia 26 de maig.
Al moment del tancament d’aquesta edició de “LA
PEGUERA”, aquesta es la informació que us podem
transmetre. Més endavant i conforme vagin avan-
çant els treballs de la comissió us mantindrem degu-
dament informats per altres mitjans.
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PROGRAMACIÓ
DIJOUS 16

17:30 - 19:30

ACTIVITAT INFANTIL: INFLABLES AL CASAL
Al Casal de barri, la COSA NOSTRA, c/ Biure,1 

17:30 - 19:00

BAIXADA DE KARTS. a la Montanya del TURO
DE LA PEIRA.

20:00 - 21:00

CAMPIONAT FUTBOL SALA FEMENÍ

A la pista central del casal (c\ Biure, 1). 

21:30 - 23:30

NIT D´HAVANERAS i RON CREMAT amb el

GRUP XARXA. A la Plaça Doctor Jaen

17:00 - 18:00

ACTUACIÒ DE VARIETATS a càrrec del Grup

de Varietats del Casal de Barri al Casal d'Avis
Can Peguera. (Camòs nº 2)

18:00 - 20:00

BALL POPULAR. Al Casal de Avis de Can
Peguera (Camòs nº 2)

22:30 - 2:30 
CONCERT JOVE amb D-Rumba 2 i grups con-

vidats, al Casal de Barri La Cosa Nostra

DIVENDRES 17

12:00 - 14:30

BOTIFARRADA POPULAR i SARDANES amb

LA COLLA SARDANISTA DEL CASAL DE GENT

GRAN. Al carrer Darnius amb Vilaseca.

13:00 - 14:00
TORNEIG OBERT DE PING-PONG a Darnius

amb Vilaseca 

DIUMENGE 19

DISSABTE 18
12:00 - 13:30h. 

NAMASTE PRESENTA PARAULES. Xerrada

AFEM al Centre de dia Pi i Molist

20:00 - 21:00 

INAUGURACIÓ DE l’EXPOSICIÓ “ARTISTES

LOCALS” al Casal de Barri La Cosa Nostra.

21:00 - 23:00 

SOPAR DE GERMANOR Porta la carmanyola i

la cadira. Al pati del Centre de dia Pi i Molist

22:30 - 2:30

DISCOTECA CARPES DE CAN PEGUERA,

vine a ballar amb el Dj. Nes Castano, al Casal
de Barri La Cosa Nostra
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FESTA  MAJOR 2011

17:30 - 19:30

FESTA INFANTIL AMB ESCUMA I PALLAS-

SOS a  Darnius amb Vilaseca. 

19:00 - 21:00

SEMIFINALS FUTBOL SALA MASCULÍ a la
pista central del Casal Cosa Nostra (c\ Biure, 1).

18:30 - 20:30 

BERENAR DE GENT GRAN amb l'actuació del

grup de Castanyoles del Casal de Barri i amb el

grup de Boleros. Al Casal de Barri La Cosa
Nostra.

18:00 - 20:00 

FINAL FUTBOL SALA. A la pista central del
casal (c\ Biure, 1).

22:00 - 0:00 

CINEMA A LA FRESCA, portat l'entrepà i sopa

amb nosaltres, al Teatret del Casal de Barri La
Cosa Nostra

DILLUNS 20

DIMARTS 21

17:30 - 18:30

TARDE DE BALL I DANCES DEL MÓN amb

l'Escola A Tot Compàs, Barna Congrès, Ballet

Folklórico Renacer Boliviano i Grups del Casal

de Capoeira, Ball en Linea i Sevillanes. Al Casal
de Barri La Cosa Nostra

DIMECRES 22

21:00 - 23:30

SOPAR-REVETLLA ST JOAN Porteu el sopar i

cadira A la Pista central. 

23:30

BALL POPULAR amb l’ORQUESTA LA LLUNA

DE VALENCIA. A la pista central

DIJOUS 23



Hola mi nombre es Ana , y os voy a contar mi
historia en el casal La cosa " Nostra de Can
Peguera".

Desde hacia un tiempo mi amiga Marta, me
decía que me apuntara a un Grup de dones
que había en el casal y siempre le daba escu-
sas , hasta que un día me decidí a probarlo.
Era el mes de diciembre y se celebraba la
fiesta de navidad en el casal.

Me gustó el ambiente y me convencieron para
participar en una reunión de dones y proba-
ra, que por probar no pasa nada y fui.

Mi primera impresión fue muy buena , era un
grupo de mujeres de diferentes edades , con
muy buen ambiente.

Todas opinaban en todas las actividades que
se proponían.
Me sentí muy bien recibida por cada una de
ellas , a pesar de que no me conocían. Me
decidí a dar el paso porque estaba un poco
aburrida y monótona, tenía que llenar mi
vida, con alguna cosa que no fuera el traba-
jo ni la casa.

En el casal he encontrado amigas , cultura ,
aprendizaje , humanidad y compañerismo.

Hacemos todo tipo de talleres ,he aprendido
a hacer monederos , collares …….a bailar
(bailes étnicos) ¡¡bueno intentar bailar!!.

He hecho con dos cursillos el de Luisa (sobre
sexualidad) y el de José María (crecimiento
personal) ,me he apuntado a un curso de
patchword sin saber coser , pero sobre todo
he aprendido a enriquecer mi vida , porque
ahora soy como una esponja ,absorbo un
poco de todo con muchas ganas de aprender.

Ahora tengo un proyecto de futuro ,porque
pienso estar en este" grup de dones" mucho
tiempo , aprendiendo a dar y recibir con esta
gente tan humana que me enseña cada día un
poco más.

Gracias a mis compañeras: Marta , Encarna ,
Cristina , Esther , Santa , Montse ,Toñi ,Luisa ,
Esther , Lola , María , Paquita , Neus , Pilar ,
MªCarmen ,Sonia ,por aceptarme sin pregun-

HISTORIA D’UNA DONA!!
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tas y nos gustaría que fueramos muchas mas.
PD: No quiero despedirme sin nombrar a los
responsables de llevar el casal Sandra y
Dani, porque siempre están cuando los nece-
sitas , escuchándote y apoyandote. GRACIAS

El nostre és un grup que serveix per a moltes
activitats, totes organitzades per dones, però
dirigides a tothom.
Volem que la gent del nostre barri i…més
enllà. Puguin gaudir amb nosaltres d’un nou
sentir, d’una integració plena i millor harmo-
nia entre tots.
Per això organitzarem diferents grups de tre-
ball, tallers i activitats, sortides culturals,
pel•lícules i col•loquis, xerrades de sexualitat,
menopausa, creixement personal, tallers de
risoterapia, de manualitats, festes populars
etc.

Vine a veure’ns al casal del barri
“La Cosa Nostra”
al Carrer Biure nº 1 o al carrer Beret nº 83
i t’informarem de tot i a mes os agraïm qual-
sevol suggeriment
També pots trobar-nos a:
Tel. 93 429 18 43 ( dimecres i divendres
tarda)
Mail: grupdedoneslacosanostra@hotmail.es
Facebook: dones de can peguera i mes
T’ ESPEREM
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Porque Tronada también está indignada. Porque las
injusticias sociales se ceban con l@s más débiles.
Porque l@s niñ@s siempre pagan el pato. 

Con el reciente movimiento de “l@s indignad@s”,
desde una asociación como la nuestra en continua
reinvidicación por los derechos de l@s niñ@s no
podíamos acercarnos a vosotr@s con otro tema.
Y así aprovechamos este espacio para expresar nues-
tra indignación por la pasividad de la administración
ante los temas que atañen a las niñas y los niños. L@s
grandes olvidados de nuestra sociedad, craso error
porque al dejarles de lado lo que realmente olvida-
mos es que son el futuro.

En las plazas de toda España se están recogiendo pro-
puestas para cambiar el sistema y lograr un gobierno
que nos represente a tod@s. Entre nuestras propuestas
defendemos el respeto a un documento ya redactado
y que con los años no  ha perdido fuerza. En noviem-
bre de 1959 Naciones Unidas aprobó la Declaración
de los Derechos del Niñ@, que dice lo siguiente: 

Art 1º. Disfrutará de todos los derechos enunciados en
esta declaración.

Art 2º. Dispondrá de protección, oportunida-
des y servicios para que pueda desarrollarse
física, mental, moral, espiritual y socialmente
en forma saludable y normal, así como en con-
diciones de libertad y dignidad.

Art 3º. Un nombre y a una nacionalidad.

Art 4º. Derecho a disfrutar de alimentación,
vivienda, recreo y servicios médicos adecua-
dos. 

Art 5º. L@s niñ@s con discapacidad deben
recibir el tratamiento, la educación y el cuida-
do especiales que requiere su caso particular. 

Art 6º. Deberá crecer en un ambiente de afec-
to y de seguridad moral y material.

Art 7º. Derecho a recibir educación que será
gratuita y obligatoria que favorezca su cultura gene-
ral y le permita, en condiciones de igualdad de opor-
tunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio indivi-
dual, su sentido de responsabilidad moral y social y
llegar a ser un miembro útil de la sociedad. Debe dis-
frutar plenamente de juegos y recreaciones.

Art 8º. Protección y socorro.

Art 9º. Protegido contra toda forma de abandono,
crueldad y explotación.

Art 10º. Debe ser educado en un espíritu de compren-
sión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fra-
ternidad universal.

Reivindicamos así el derecho a contar en la sociedad,
a ser tenid@s en cuenta como parte de la misma, como
personas de pleno derecho. Reivindicamos el derecho
a ser escuchad@s, porque l@s niñ@s tienen mucho
que decir y se les tiene que oír. Porque los recortes no
pueden afectar a cosas imprescindibles como la sani-
dad o la educación. Porque el bienestar no debe estar
sometido a los colores del gobierno. Porque la entida-
des hemos de tener cabida en las tomas de decisiones,
porque pisamos con los pies en la tierra pero volamos
muy alto. 

Y animamos a tod@s a protestar, a quejarnos cuando
algo no nos gusta, a poder decir que estamos hart@s.
Hart@s pero no agotad@s, nos queda cuerda para
rato y mantendremos nuestra lucha. Una lucha pacífica
en la que nuestra arma es el asociacionismo y trabajar
sin descanso para que “nuestr@s” niñ@s se conviertan
en adult@s responsables y luchadores/as que reduz-
can a la mínima expresión nuestros motivos para la
indignación. 

¡INDIGNAD@S!

No podem desaprofitar l'oportunitat d'agrair a totes
les entitats del barri i especialment a l'Associacio de
Veïns/es de Can Peguera, pel premi que varem reco-
llir de mans del Districte de Nou Barri “Premi Nou Barris
2011” per la nostra trajectoria que anem mantenint
des de l'any 1993. Aquest premi ens dona alè per con-
tinuar lluitant per millorar la nostra feina que no és
altre que millorar la qualitat de vida dels infants del
barri; la qual cosa no seria possible sin el vostre suport. 
Aquest premi es una mica de tots/es. Moltes gràcies
però també enhorabona!
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Somos del casal de la gent gran de Can Peguera ,
somos una generación , que ha sufrido ,
unos la guerra y otros la posguerra.
Pero hoy somos privilegiados!!
Mujeres y hombres , que han sufrido 
sin haber cogido jamas un fusil.
Nuestro sufrimiento fue , el tener que levantar ,
a nuestras familias.
Formar a unos hijos , que hoy son nuestro orgullo.
Hoy nuestra Cataluña y nuestro municipio ,
nos han premiado , con un casal para nosotros ,
la gent gran de Can Peguera!
Situado en la calle Camos nº 1.
Un nombre muy corto , pero un camino muy largo
el que recorreremos juntos con toda la gent gran del
casal de Can Peguera.
Grandes como la vida misma , como la vida que
hemos dado ,a unas pequeñas parcelas,
dando vida a una tierra seca.
Lucharemos como la gran familia que queremos ser ,
haciendo 
todas las actividades que esten en nuestras manos ,
manos cansadas pero llenas de vida e ilusiones ,
que compartiremos con toda la gent gran.
Os esperamos a todos , para que esta familia ofrez-
ca actividades e ilusiones ,
y que sea tan grande como nuestros corazones.
Nos merecemos y conseguiremos la felicidad que
juntos forjaremos ,
con nuestras risas , bailes , actividades .......
Os esperamos en el casal de gent gran de Can
Peguera!

NUESTRO CASAL
Un cop més el nostre barri ha tornat a votar majori-
tàriament ”esquerra progressista”, però també es
cada vegada més alta la abstenció, prop del 62%.
Això sens dubte es una derrota per la democràcia
formal. Ens hem de plantejar si la democràcia no
s’ha quedat insuficient, i qüestionar-nos si la demo-
cràcia real es anar a votar cada quatre anys o ser
partícips dia a dia de tot allò que afecta al barri i
al ciutadà. Creiem que no es suficient escoltar les
propostes dels politics si no nosaltres també dir la
nostra, perquè som nosaltres els veïns qui realment
sentim i patim els dèficits de tot tipus que te la nos-
tra classe obrera i el nostre barri. Per aquest motiu,
no es de estranyar que quan ens criden a votar molts
optin per no anar, perquè de vegades no es veu la
diferencia entre els politics que defensen les posi-
cions més progressistes i aquells altres que defensen
sense dubte els interessos del més poderosos. 

Ara s’obren quatre anys que des de la associació de
veïns contemplem con molt durs, només em de veure
qui acabarà manant: fan retallades sanitàries i edu-
catives, i a la vegada defensen l’anulació d’impostos
que graven més a qui més te. Tots sabem que allò
que anomenem benestar social només es pot coste-
jar amb diners públics, si tallem la font d’ingrés no
podrem tindre totes aquestes necessitats cobertes:
educació, sanitat, suport a dependents,... Per això
ara més que mai caldrà recolzar-nos els uns amb els
altres, tornat a ser rics en allò que sempre hem sigut
rics: la solidaritat entre nosaltres. Fer mobilitzacions
si fan falta per impedir que un veí sigui desnonat de
la seva casa, si la causa es no poder pagar el llo-
guer degut al atur. Que totes les politiques socials
que els veïns hem anat creant al voltant dels casals
de barri, es puguin ampliar en diferents possibilitats
com podrien ser: Àpats compartits al Casal de gent
gran, Xarxes d’intercanvis de coneixements o
Cooperatives de solidaritat.

Es molt possible que si els partits de “esquerra”, des-
près de aquestes derrotes electorals, són capaços de
fer una seriosa reflexió de perquè han perdut, i es
plantegen un política més propera al ciutadà de
aquí quatre anys els resultats electorals siguin uns
altres. Si no es així des de les entitats del barri, con-
tinuarem lluitant en front de qui sigui, per tot un
seguit de millores socials, juntament als indignats.

SOBRE LES ELECCIONS


