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Veïns i veïnes:
Un cop més ens disposem a celebrar plegats uns dies de germanor
i diversió. Però no volem començar sense fer, com cada any hem fet, un
breu repàs als fets que com veïns i veïnes ens han ocupat el darrer any i el
que ens proposem fer endavant. Us invitem a llegir atentament aquesta
“PEGUERA” que teniu a les mans i feu vostres les propostes i, com sempre,
col•laboreu amb nosaltres.
No més quatre pinzellades:
Acabem de celebrar les eleccions municipals. Tot i que al moment
de redactar aquestes línies, no en sabem els resultats, si sabem el que no
desitgem. Pensem que no seria bo pels nostres barris, repetir la situació del
darrer mandat, on la comunicació, la participació ciutadana i el diàleg amb
el govern han sigut nul•les, com es ve denunciant reiteradament des de la
Plataforma “NOU BARRIS CABREJAT DIU PROU”, de la que formem
part. Volem que a partir d’ara, sigui possible que les Audiències Públiques,
Plenaris i Consells de Barri, siguin realment òrgans de participació dels ciutadans en la pressa de decisions d’aquells afers que els hi afecten i no caricatures de una participació que realment no es dóna.
D’altra banda, us animem a participar del “PLA D’ACCCIÓ COMUNITARIA” que hem posat en marxa, a partir del estudi sobre la pobresa
que es va realitzar al barri. Fins ara ja s’han engegat dues taules de participació; la de salut - gent gran i la de inserció laboral.
No podem deixar de comentar per la seva transcendència, la desafectació del PGM. Com ja us vam informar, en diferents assemblees, el barri
s’ha deslliurat del perill d’enderroc que li amenaçava des de fa 50 anys. Ara
cal començar a desenvolupar el PLA DE FUTUR DE CAN PEGUERA, del
que també us hem informat reiteradament.
Per finalitzar aquest breu repàs, ens sembla important fer menció
de la gestió cívica dels equipaments del barri. Com ja sabeu, actualment gestionem el Casal de Barri “LA COSA NOSTRA”. Un cop finalitzen les obres
de remodelació del local de “TRONADA”, aquesta associació del barri, es
farà càrrec de la seva gestió cívica, amb el recolzament de la resta d’entitats.
També optarem a la gestió del Casal de Gent Gran, actualment en mans
d’una empresa. Estem absolutament convençuts de que la gestió cívica es
la millor eina per apropar la cultura, la educació i la participació als veïns i
veïnes, més enllà de la mera celebració d’activitats lúdiques i festives, sense
treure la importància que això te per si mateix.
Sens dubte, tot això que ens proposem seria inviable sense la col•laboració de tots els veïns i veïnes que col•laboren en el dia a dia del barri.
Ara toca passar-ho be, durant la festa major, compartint les truites
en el sopar de germanor, prenent cremat a les havaneres, que els nostres
avis i avies gaudeixin de la seva festa i que els nens i nenes s’ha passin “pipa”
amb els inflables i la escuma... En fi, que gaudim tots plegats, ja que ens
espera un any ple de reptes i lluites.

Situació de la gestió cívica dels
equipaments........................................ 8

AVV Can Peguera
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avvcanpeguera@gmail.com
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Ass Cultural La Cosa Nostra
Ass Cultural Matissos
Ass Juvenil Tronada
A.VV Can Peguera
Dones de Can Peguera i més
Pla d’Acció Comunitaria Can Peguera

Col·laboren

... la que per Sant Joan es crema,
la que compta per dansar,
la que se’m gira d’esquena
i la que em dóna la mà.
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Un pla per paliar la pobressa i millorar la vida dels veïns

El pla d’Acció Comunitària
de Can Peguera es presenta
Durant els mesos de juny al setembre
de l’any passat, es va fer un estudi sobre la situació econòmica de les famílies del barri. Aquest treball, fruit de les
successives denúncies que un conjunt
d’associacions, entitats i veïns i veïnes
a títol individual, han estat fent durant
molt de temps per reclamar accions
decidides que garanteixin els drets més
bàsics de les persones. Un acord entre
l’anomenada Comissió contra la pobresa de Can Peguera, que agrupava
les entitats abans esmentades, i el Districte de Nou Barris. Es van fer entrevistes a un total de 285 llars del barri
i els resultats van ser, malauradament,
els previstos, fins i tot pitjors en algunes àrees.
Alguns dels resultats de l’informe:
• Un 30% de les llars tenen tots els
seus membres a l’atur (56% de persones en edat activa resten aturades).
• El 42% de les llars del barri tenen
uns ingressos econòmics mensuals inferiors a 800€
• Per a més del 50% de les famílies
el cost de la factura energètica (aigua,
llum i gas) influeix en la seva alimentació (un 35% no pot fer front a les factures).
• Un 36% de les famílies viuen en
situació de privació material severa.
• Fins a un 40% s’ha apropat als
Serveis Socials en els últims mesos, la
majoria dels quals per necessitats econòmiques.
Altres resultats que s’han de tenir en
compte són l’alt nombre de persones
grans que viuen al barri, moltes d’elles

soles i amb necessitats d’ajuda domiciliària o acompanyament o la desconnexió de les noves tecnologies i de Internet que moltes famílies han hagut de
realitzar.
Amb aquestes dades inacceptables, la
comissió contra al pobresa i el districte
de Nou Barris van arribar a un acord,
implantar al barri un pla d’Acció Comunitària a Can Peguera.
I què vol dir acció comunitària?
Bàsicament l’acció comunitària consisteix en crear espais i processos de
treball col•lectiu que pretén
1. Identificar i recollir les necessitats
del barri i de les persones que hi viuen
2. Proposar accions transformadores
amb la participació de veïnes i veïns,
entitats, equipaments i administració.
Què volem fer al barri?
Les entitats que recolzen el pla i el
Districte de Nou Barris van acordar
impulsar accions dins d’aquests quatre
eixos:
1. Promoure accions envers la cura
i atenció a la gent gran del barri.
2. Fomentar espais de participació
dels joves i de cura dels infants.
3. Promoure accions destinades a la
formació i ocupació.
4. Treballar per l’enfortiment de la
comunitat, la convivència i el bon veïnatge.
Hem engegat un nou espai d’ajuda a
la recerca de feina i de formació en informàtica (Espai Laboral) els matins de
dimecres i divendres al Casal de Barri, una Taula de Salut on exposar els
problemes de salut que ens afecten a

molts de nosaltres i on podem aprofitar els coneixements i l’experiència dels
professionals de la salut que actuen al
nostre barri, volem engegar un programa d’acompanyament en col•laboració
ambla fundació Amics de la Gent Gran,
i encara podem fer més amb la teva ajuda i participació.
Qui en forma part?
Tothom pot formar part de l’acció
comunitària, els últims dilluns de cada
mes ens reunim al local de l’A.V.V. de
Can Peguera, algunes de les entitats
participants són:
• AVV Can Peguera
• Grup de dones de Can Peguera
• Parròquia de Sant Francesc Xavier
• Penya Blaugrana de Can Peguera
• Associació soci cultural “La Cosa
Nostra”
• Associació infantil i juvenil “Tronada”
Com hi puc participar?
Ens trobaràs al local de l’A.V.V. de
Can Peguera, també pots preguntar
per nosaltres al Casal de Barri La Cosa
Nostra, als telèfons 931 656 768 / 601
28 25 29, al facebook: Can Peguera Acció Comunitària o ens envies un correu electrònic a pc.canpeguera@gmail.
com . T’hi esperem!!!
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FESTA MAJOR
13 Dissabte

15 DiLLUNS

EXPOSICIÓ 40 ANYS AAVV
Casal de Barri La Cosa Nostra
Fins dilluns 22 de juny

17:00 - 20:00h.
ACTIVITAT INFANTIL: INFLABLES
AL CASAL
Al Casal de Barri La Cosa Nostra

20:30h.
PREGÓ DE FESTA MAJOR
Desde el balcó de
la Cosa Nostra
21:00 - 23:00h.
SOPAR DE GERMANOR
Porta la carmanyola.
Al Casal de Barri La Cosa Nostra, c/ Biure,1
23:00 - 1:30h.
FESTA AMB ANIMACIÓ MUSICAL
Casal de Barri La Cosa Nostra

14 DiUMENGE
12:00 - 14:00h.
BOTIFARRADA POPULAR
+ BALLADA DE SARDANES
Al carrer Darnius amb Vilaseca.
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16 DiMARTS
18:30 - 20:30h.
BERENAR DE GENT GRAN
Les persones que celebrin 80
aquests any, s’han d’inscriure a
l’AVV o a la Cosa Nostra per
rebre un homenatge.

17 DiMECRES
18:00-19:00h.
FESTA DE L’ESCUMA
a Darnius amb Vilaseca.
22:00-24:00h.
CINEMA A LA FRESCA
Casal de Barri La Cosa Nostra

CAN PEGUERA 2015
18 DiJOUS
17:30 - 20:30h
BALLS I DANSES DEL MÓN
+ ARMARI SOLIDARI
Al Casal de Barri La Cosa Nostra

19 DiVENDRES
19:00 - 21:00h
BALL POPULAR PER A GENT GRAN
Al Casal de Barri La Cosa Nostra,
20:30 - 23:30h.
SOPAR JOVE DE GERMANOR
+ DISCOTECA
Porta la carmanyola.
Al Casal de Barri La Cosa Nostra
22:00 - 24:00h.
HAVANERES I ROM CREMAT
AMB EL “ GRUP XARXA”
A la plaçeta Josep Maria Jaen

20 Dissabte
11:00-14:00h.
CAMPIONAT DE BOULDER
Al Casal de Barri La Cosa Nostra
22:30h.
CONCERT JOVE DE RUMBA
amb Drumba2
i Roger Lozano y Elisabet Catena
Casal de Barri La Cosa Nostra

22 DiLLUNS
18:30 - 20:00h.
TEATRE-FORUM
“Rizomes” a càrrec de la
compañía Ass. Marabal
Al Casal de Barri La Cosa Nostra

23 DiMARTS
21:00 - 3:30 h.
REVETLLA DE SANT JOAN
Amb sopar de germanor
i orquestra
Pista de baix de la Cosa Nostra
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Del Pla anterior l’unic que s’ha començat es la reforma de espai Juvenil Tronada

El PAM, PRESENT I FUTUR
El Pla d’actuació Municipal (PAM),
és un acord entre el Districte - Ciutat
i les ciutadans; allò que l’administració
municipal es compromet a fer en els
quatre anys de mandat.
Com ja sabeu els que heu assistit
als Consells de Barri, així com els que
heu llegit anteriors exemplars de “LA
PEGUERA”, els incompliments han
sigut absoluts. Per aquest motiu, les
nostres propostes, que son les mateixes que fa quatre anys, les incorporarem
com eixos integradors al Pla de Futur
que estem realitzant.
Anteriorment, amb el govern
“tripartit”, un cop aprovat el PAM,
s’obria una fase de discussió, execució
de les obres i seguiment. El seguiment
es duia a terme amb reunions semestral, al llarg del quatre anys de mandat.
Durant el govern de CiU, no tan sols
s’ha suprimit aquest organisme de
participació, si no que, ni tan sols s’ha
discutit en els plenaris. Esperem que
amb el proper govern es recuperin i
millorin aquest i d’altres processos de
participació democràtica.
Incompliments del PAM de Can
Peguera.
Entre les propostes del PAM 201115, recollides pel districte al primer
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Consell de Barri de excepció era la
recuperació del refugi antiaeri 647,
que es troba al carrer Cor-nudella, i
s’endinsa al Turó de la Peira. Aquest
punt no s’ha complert, perquè hi vam
renunciar, valorant que els recursos
econòmics que es podrien destinar era
millor que es dediquessin a d’altres
necessitats de tipus social.
L’espai juvenil - infantil de Tronada ja neix petit. Una tercera part dels
nens es quedaran fora de les places
que podrà acollir l’espai. Les obres van
començar la primera quinzena d’abril
enguany. El projecte inicial era tres
vegades més gran que l’actual, amb
tres plantes: un centre de dia obert,
un esplai diari i un espai familiar per a
més de 90 nens.
Temes pendents. Propostes PAM
2015-2019.
• Continuar amb l’elaboració del
Pla de Futur de Can Peguera, amb
l’objectiu de la seva conservació i
millora.
• Continuar i millorar el Pla d’Acció Comunitària del Barri.
• Aconseguir la gestió cívica de
l’espai infantil i juvenil Tronada i del
Casal d’avis, que actualment es troba
en mans d’una empresa privada.

•Reparació i posada en funcionament de les pistes esportives
del barri situades a l’antiga escola
Ramiro de Maeztu. Actualment són
utilitzades amb una esti-mació d’uns
300 nens i joves a la setmana.
• Escola bressol. Situada al
costat de l’espai de Tronada. Va ser
aprovada al darrer mandat del PSC
i ICV - EUiA. En l’actual mandat no
només no s’ha avançat sinó que ha
caigut de la llista de escoles bressol
previstes a la ciutat.
• Renovació de l’arbrat, especialment al carrer Vila-se¬ca, on els
arbres actualment aixequen els carrers i taponen les sortides d’aigües i
lavabos. Altres punts on els arbres
es troben en males condicions són el
carrer Riells, la plaça Sant Francesc
Xavier i el carrer Espinauga.
• Continuar amb l’eliminació de
la xarxa aèria, facilitant l’alliberament d’espais a les voreres. Moltes
de elles tenen 60 centímetres d’amplada i els pals són al mig d’aquestes,
cosa que les fa intransitables per a
qualsevol persona que vagi amb un
cadira de rodes o tingui problemes
de mobilitat.

Les reformes hauràn de complir el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE)

EL PLA DE FUTUR DEL BARRI
El passat dia 21 d’abril, van celebrar
una reunió de treball, per començar a
posar el fil a l’agulla en els aspectes del
Pla de Futur que són competència del
Patronat Municipal de l’Habitatge. En
aquesta reunió van assistir, a banda de
membres de l’Associació, el Delegat
d’habitatge de Barcelona, Sr. Antoni
Sorolla i el gerent del Patronat, Sr. F.
Xavier González.
Donada la proximitat de les eleccions municipals, els representants del
Patronat no van voler assumir gaires
compromisos, donat que, com ja sabem, aquest càrrecs estan estretament
lligats al govern de la Ciutat. No obstant això, es van esbossar a grans trets
diferents punts al voltant d’un dels temes més importants del Pla; el tema
de la millora i conservació dels habitatges del barri i el compromís de traspassar els temes ja encetats als nous
responsables, si fos que es produís un
canvi de direcció en el Patronat.
Des de l’Associació, vam posar sobre la taula el canvi que representa la
desafectació del P.G.M, que obra la
possibilitat de millores estructurals
en els habitatges, com ja hem informat en diferents assemblees i que, a

partir d’ara, les rehabilitacions que es
facin ja s’ha adaptin a les propostes del
Pla de Futur. També vam proposar
trobar fons econòmics procedents no
tan sols del Patronat, si no també de
les Administracions Central, Autonómica i Europea.
Per realitzar les millores estructurals que comentem, el Patronat haurà
de complir el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), que és el marc normatiu
que estableix les exigències que han de
complir els edificis en relació amb els
requisits bàsics de seguretat i habitabilitat establerts en la Llei 38/1999 de
5 de novembre, d’ordenació de la edificació (LOE). El CTE pretén donar
resposta a la demanda de la societat
pel que fa a la millora de la qualitat de
l’edificació alhora que persegueix millorar la protecció de l’usuari i fomentar el desenvolupament sostenible.
S’aplica a edificis de nova construcció,
a obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació i a determinades
construccions protegides des del punt
de vista ambiental, històric o artístic.
Les exigències bàsiques de qualitat que
han de complir els edificis es refereixen a matèries de seguretat estruc-

tural, contra incendis, i d’utilització;
i habitabilitat, salubritat, protecció
contra el soroll i estalvi d’energia. El
CTE també s’ocupa de l’accessibilitat
com a conseqüència de la Llei 51/2003
de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat
universal de les persones amb discapacitat, (LIONDAU).
Les millores previstes en el Pla són:
• Reparació d’instal•lacions, fusteries i humitats.
• Aïllaments tèrmics i acústics.
• Ampliació de les superfícies de
ventilació i il•luminació de les estances.
• Redissenyar els espais d’autoconstrucció als terrats (“colomars”) dels
habitatges.
• Regularitzar el tractament de cobertes, cornises i encontres verticals
de les edificacions.
Com es costum en el nostre barri,
totes aquestes propostes seran presentades i debatudes en tantes reunions com siguin necessari, doncs ara
el que toca es millorar el nostre barri.
En aquest sentit l’Associació vol ser la
portantveu de tots els veïns i veïnes.
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ELS COMPTADORS
DEL AIGUA I EL SEU
PROBLEMA.
En la darrera reunió mantinguda
amb el Patronat, vam tornar a plantejar la possibilitat de la instal•lació
de comptadors d’aigua en tots els habitatges. Com es ben sabut, una bona
part de les nostres llars encara mantenen el sistema de facturació anomenat d’aforament. Ens sembla que
aquest sistema es radicalment injust,
donat que no contempla el consum
real d’aigua, si no que està basat en
uns càlculs efectuats fa molts anys
segons els habitants de cada casa.
Es evident que, avui en dia, moltes
de les famílies que mantenen aquest
sistema de facturació, han disminuït
els seu numero de membres. Això
provoca que aquestes paguin més,
independentment del consum, que
famílies formades per quatre, cinc o
més persones.
També es dona la casuística de que
aquestes famílies “perjudicades”, son
formades per persones d’edat avançada amb baix poder adquisitiu. També
hauríem de tindre en compte, que
per formalitzar el nous contractes de
lloguer, el Patronat es veu obligat a
complir el Codi Tècnic de la edificació i per tant, instal•lar comptadors
en tots els habitatges de nova adjudicació.
La proposta ha sigut que, aprofitant la rehabilitació de qualsevol
habitatge, en la que es fa un cofret per
el comptador nou, s’aprofiti per instal•lar el comptador del habitatge veí,
reduint per tant amb molt els costos.
Cal recordar que el preu de mercat de
la instal•lació d’un comptador nou, al
voltant d’uns 1.500 €, totalment fora
de l’abast dels nostres veïns. Amb
la proposta, el veí antic només hauria d’assumir el cost del comptador,
estalviant-se els costos de connexió
a la xarxa general: aixecament de la
vorera, col•locació d’un nou cofret,
etc. Fent un càlcul ràpid basat en el
consum real de l’aigua i no en l’aforament, amb aquesta quantitat, es
podria pagar el consum d’uns quant
anys. D’altra banda, el sistema d’aforament no permet acollir-se als ajuts
que la companyia de l’aigua dona a les
famílies amb poc recursos econòmics.
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Inauguració del Builder de la Cosa Nostra

SITUACIÓ DE LA GESTIÓ CÍVICA
DELS EQUIPAMENTS
Des de l’associació sempre hem
apostat per la gestió cívica dels equipament públics, per ser aquesta la manera més clara d’apropar-los als ciutadans
i que els facin seus. El nostre model
permet la gestió administrativa i organitzativa i també, i això es fonamental
i tan o més important, la participació
dels usuaris (veïns, veïnes i entitats),
en la presa de decisions de les que
es fan corresponsables. No tant sols
oferim serveis de tota mena (esbarjo,
formació, cultura, esport...) a totes les
franges d’edat, si no que afavorim la
participació , a traves de les entitats
sòcies i les assemblees de usuaris i
voluntaris. El model de gestió cívica
com podem comprovar, no es tal sols
un joc d’esbarjo, si no sobretot un lloc
de trobada on plantejar les situacions
de greus problemes socials lligats a la
nostra situació socioeconòmica, doncs
es permet compartir i fer tota mena de
acció solidaria per a poder ajudar-nos
els uns als altres, sense més ànim lucratiu que la millora del nostre entorn.
A Can Peguera ja comptem amb
la gestió del Casal de Barri, que duu
l’Associació Soci Cultural “La Cosa
Nostra” i l’equipament per infància i
joventut, que per cert ara s’està rehabilitant amb la intenció de dotar-lo del

necessari per la implantació d’un centre obert, que duu l’Associació Infantil
i Juvenil “Tronada”.
El nostre model de gestió és a les
antípodes del que se’ns proposava des
de l’Ajuntament, basat en la gestió privada per part d’una empresa, com és el
cas del Casal d’avis de Can Peguera.
Conjuntament amb la resta de gestors cívics del Districte, vam impulsar la
creació de la Plataforma de Gestió Cívica de Barcelona. Durant tres anys hem
estat creant un marc de gestió, consensuat amb l’Ajuntament i que s’aplica a
nivell de la ciutat en la renovació dels
contractes. Malgrat això, les dates de
renovació a Nou Barris, que eren el 31
de desembre de 2014, en un casos i el
31 de gener de 2015, en la resta, s’han
incomplert, com es costum habitual per
part del govern de la ciutat. Actualment
ens trobem havent tingut de signar una
prorroga d’un any de l’antic contracte,
sense cap mena de millora, ni social ni
econòmica. Hem de tindre en compte,
que això escanya molt la gestió, doncs
a l’any 2011 ens van rebaixar el pressupost de gestió en un 3%, i s’han acumulat tota una sèrie de costos suplementaris inassolibles, que no podem pagar
amb la aportació dels veïns per la seva
situació econòmica.

