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EL PREGÓ
Al bell mig del Turó, s’alça el barri de Can Peguera.
Com un collaret de perles blanques s’estenen les seves casetes.
Casetes blanques i fresques,
on hi viu bona gent, senzilla i honesta....
Veïns i veïnes:
Llega La Festa Major 2016. Un año más esta fiesta nos dará tiempo
de descanso, de disfrutar de compañía. En la que nuestros niños y mayores,
y por supuesto todas las mujeres y hombres de Can Peguera intentaremos
evadirnos de las múltiples dificultades que colman el Barrio. Pero este Año
también tenemos grandes cosas que celebrar, y otras que con la lucha decidida, pero sobretodo, con unidad podemos conseguir. Permitirnos invitaros
a la lectura de los diversos artículos de la Peguera, no solo al programa que
por supuesto recomendamos.
Por lo que respecta a la DESAFECTACIÓN del Plan General
Metropolitano, los asistentes habituales a los Consell de Barris así como a
las Asambleas de Barrio, ya saben que es un hecho. A pesar de ello, posiblemente una gran parte de los vecinos no estén enterados. Tras 40 años de
unidad, protestas y asambleas los vecinos, conjuntamente con la AVV, han
conseguido que las casas de nuestro Barrio sean las únicas, de los 4 Grupos
del Patronato Municipal de la Habitación que fueron construidas hace más
de 80 años, que no sean demolidas.

AVV Can Peguera

Vilaseca 1D - 933571333
avvcanpeguera@gmail.com
Organitza

Ass Cultural La Cosa Nostra
Ass Cultural Matissos
Ass Juvenil Tronada
A.VV Can Peguera
Dones de Can Peguera i més
Penya Blaugrana Can Peguera
Pla d’Acció Comunitaria Can Peguera

Col·laboren

Una vez conseguido este hecho histórico, ahora toca conseguir un
Barrio en condiciones de habitabilidad dignas, para ello está el PLAN DE
FUTURO, como veréis en el artículo de esta revista, ya hemos tenido la
reunión con el Ayuntamiento y existe la previsión de que para el próximo
Enero o febrero tengamos la primera Asamblea de barrio, para esta contaremos con el soporte de una arquitecta desde la FAVB.
El Plan de Acción Comunitaria tiene que ser la herramienta para
mejorar nuestra precaria situación Socio-económica. Unido a los Casales de
Cosa Nostra y el de Gent Gran. Como sabéis el PAC está trabajando desde
hace más de un año, en el asesoramiento de inserción laboral, pero ahora se
nos abre la posibilidad de poder influir en la colocación de parte de nuestra
gente en paro para los planes de barrio.
Pero ahora toca que lo peques se lo pasen pipa con los inflables la
espuma, nuestros abuelos con su más que merecido homenaje, los jóvenes
con los conciertos y TODOS compartiendo nuestras tortillas y el “morapio”
pero sobre todo nuestras ganas históricas de conseguir entre todos un Can
Peguera mejor en una sociedad más Libre, Igualitaria y Fraternal
VISCA LA FESTA MAJOR VISCA CAN PEGUERA

... Quan fa sol i calor, els veuràs asseguts fent gresca,
jugant a cartes i dient la seva.
Autora de la canço: Encarna Espallargas Ariño
2 LA PEGUERA

Celebrada la reunió per A
fer realitat el “PLA DE FUTUR”
El passat 26 d’abril, a la seu del Districte de Nou Barris, es van reprendre
els treballs de la comissió de seguiment per a la consolidació del Barri
de Can Peguera, el que entre nosaltres anomenem popularment “Pla de
Futur”. A la reunió van assistir totes
les parts implicades en aquest ambiciós projecte: Districte, Patronat, les
diverses Àrees de l’Ajuntament de la
Ciutat i les entitats i associacions del
barri, encapçalades per l’Associació
de veïns i veïnes.
Abans de comentar el resultat de la
reunió, cal recordar, de forma resumida, en quin punt ens trobem.
Criteris generals per a la redacció de la modificació del pla general metropolità
- Preservar el barri de Can Peguera
en el seu conjunt, respectant amb la
màxima cura la seva actual fesomia i
millorant la qualitat de vida dels seus
veïns i veïnes.
- Millorar la qualitat dels habitatges de Can Peguera, estudiant possibles actuacions que optimitzin el seu
manteniment i conservació.
- Millorar les connexions del barri
de Can Peguera amb els gran espais
verds que l’envolten (Parc Central de
Nou Barris i Parc del Turó de la Peira), així com amb la zona d’equipaments de la zona nord del barri.
- Pacificar els carrers del barri, reordenar l’aparcament i guanyar espai
per els vianants.
- Augmentar l’espai verd del barri i
aplicar els criteris de sostenibilitat a
tot el procés de planificació del barri.

Criteris generals per l’habitatge
a Can Peguera
- Millorar els habitatges des de diferents perspectives: redistribuir
espais, renovar instal•lacions, substituir fusteries, arranjament de cobertes, aïllament tèrmic, etc.
- Estudiar processos de millora en
el manteniment dels habitatges que
permeti actuar amb criteris comuns
i agrupant zones d’habitatges per reduir-ne el cost i millorar els resultats
de la intervenció.
- Preservar el caràcter i ambient
urbà del barri de Can Peguera, mantenint els elements formals i estètics
propis dels seus habitatges.
Criteris generals per l’espai públic a Can Peguera
- Permeabilitzar les vores del barri
de Can Peguera, resolent la trobada
amb el passeig de Fabra i Puig i l’accessibilitat als gran espais verds que
envolten el barri, a la zona d’equipaments.
- Projectar una nova urbanització
dels carrers, que prioritzi els vianants respecte dels vehicles, reordeni
l’aparcament i millori la relació dels
habitatges de planta baixa amb l’espai
públic.
- Millorar els serveis i subministraments del barri.
- Augmentar els espais verds. Substituir l’arbrat que genera problemes
en el subsòl.
Criteris generals pels equipaments a Can Peguera

- Estructurar la peça d’equipaments
a la vora del parc del Turó de la Peira com a conjunt. Millorar la relació
entre els diversos equipaments, donar-los una millor visibilitat i relacionar-los amb el parc.
- Millorar l’accessibilitat als equipaments des del barri.
- Mantenir un procés de diàleg amb
les entitats dels barri per definir les
necessitats i prioritats d’equipaments
al barri de Can Peguera.
Dels resultats de la reunió abans
mencionada, cal citar la creació de
dues comissions de treball: “Habitatge”, que abordarà els criteris generals
per l’habitatge a Can Peguera i “Espai
urbá”, que abordarà la resta d’àmbits.
Cal, a partir d’ara,per tant, treballar
pel compliment estricte dels compromisos de cada una de les parts implicades. No oblidem que, com veïnes
i veïnes, no som subjecte passiu del
procés. Hem de ser, heu de ser, protagonistes i part activa, participant
activament de les comissions de seguiment que es puguin anar creant.
En aquest sentit, contarem amb l’ajut
i participació d’una companya arquitecte, de la Federació d’associacions
de Veïns i Veïnes de Barcelona, que
ja s’ha posat a treballar.
Preveiem que al mes de gener o febrer propers, ja podrem convocar
una assemblea general per presentar
les primeres conclusions.
Finalment, fer una crida a recuperar
la il•lusió, si algú l’havia perdut, i a
la participació, per construir, entre
tots, el barri que volem.

LA PEGUERA 3

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

13 DiLLUNS
17:30 a 20:30h.
TORNEIG DE VOLEIBOL
Per a joves de 13 a 18 anys.
Inscripcions de l’1 al 8 de Juny
(Equips de 5)

15 DiMECRES
17:30 a 20:30h.
TRIATLÓ JOVE
Per a joves de 13 a 18 anys.
Inscripcions de l’1 al 8 de Juny
(Equips de 3)
18:30h.
TALLER DE BIODANZA
Activitat per a dones.
Organitza: Grupo de Dones
Al Casal de Barri La Cosa Nostra

16 DiJOUS
18:30 a 20:30h.
TALLER D’ESCALADA
a partir de 10 anys
22:00h.
CINEMA A LA FRESCA
Portar l’entrepà
Davant del Casal de Barri

17 DiVENDRES
14 DIMARTS
17:30 a 20:30h.
TORNEIG DE BALDUFES
Per a joves de 9 a 14 anys.
Inscripcions de l’1 al 8 de Juny
(Equips de 3)
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16:30 a 19:30h.
BALL POPULAR
Casal de Barri La Cosa Nostra
17:30 a 20:30h
TORNEIG DE PING PONG
I DOMINÓ
Totes les edads
Inscripcions de l’1 al 8 de Juny.

CAN PEGUERA 2016
17 DiVENDRES
22:00 a 24:00h.
HAVANERES I ROM CREMAT
AMB EL “ GRUP XARXA”
A la plaçeta Josep Maria Jaen
22:30h.
CONCERT JOVE
D-Rumba 2 i grup convidat
Casal de Barri La Cosa Nostra

19 DIUMENGE
10 a 19h.
MERCAT ARTESANES,
INTERCANVI I SEGONA MÀ
Plaça Cèsar Vallejo
12:00 - 14:00h.
BOTIFARRADA POPULAR
Plaça Dr. Jaén

20 DiLLUNS
17:00 a 20:00h.
INFLABLES AL CASAL
Casal de Barri La Cosa Nostra

21 DIMARTS
18:30 a 20:30h.
BERENAR DE GENT GRAN
Amb GRUP DE SHOW CASAL JOAN
VARELA i GRUP DE VARIETATS
DEL CASAL
Les persones que celebrin 80 aquests
any, s’han d’inscriure a l’AVV o a la
Cosa Nostra per rebre un homenatge.
Abans del 11 de Juny

22 DiMECRES
17:30 a 20:30h.
TARDA DE BALL
I DANSES DEL MÓN
Casal de Barri La Cosa Nostra

23 DIJOUS
18 a 19h.
FESTA DE LA ESCUMA
Carrer Darnius amb Vilaseca
21 a 2h
REVETLLA DE SANT JOAN
Porta el sopar
Amb orquestra
Pista de futbol del Casal de
Barri La Cosa Nostra
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Celebració del primer aniversari del Pla de Futur

1 ANY D’ACCIÓ COMUNITÀRIA
18 mesos han passat ja des de la
posada en marxa de l’acció comunitària a Can Peguera. No és massa
temps per avaluar l’impacte del treball
col•lectiu i comunitari que té una
mirada llarga i estratègica. En aquest
temps hem aconseguit aplegar tot
un seguit d’agents i serveis públics
(CAP’s, farmàcies, equipaments, BCN
Activa, entitats i col•lectius del barri,
Ajuntament i Districte...) al voltant
d’una taula amb l’objectiu de treballar per millorar la vida dels veïns
i veïnes del barri sobre tres temes
principalment: la salut i la formació i
la creació d’ocupació.
Aquesta feina s’ha traduït en un
parell de projectes estables: l’Espai
Laboral que obrim els divendres al
matí al casal de Barri La Cosa Nostra
i el Taller de Cuina Saludable que ja
va per la segona edició i que encetarà
la tercera a l’Octubre d’aquest mateix
any. A banda d’això, s’han organitzat
diferents actes i xerrades informatives diverses: Mites i creences sobre
la salut mental, prevenció contra
l’onada de calor, campanya de la grip,
furts i estafes, com entendre les factures de la llum etc...
A banda d’això també hem pogut
6 LA PEGUERA

participar de altres espais col•lectius
a nivell de districte com els successius
debats de l’elaboració del PAD o a la
Xarxa d’Inserció Laboral de 9 Barris
on s’han produït debats molt interessants sobre les polítiques públiques
al voltant de l’ocupació i una revisió
crítica del paper dels professionals de
serveis públics, entitats i programes
que treballen en l’àmbit de la inserció
laboral.
Tot i així no hem pogut fer tota la
feina que voldríem, cal parlar i actuar
envers la cura de la gent gran del barri, per assolir un envelliment digne,
actiu i participatiu. També per garantir espais on els joves tinguin accés a
un oci i lleure saludable i alternatiu
als missatges i cànons televisius,
superficials i consumistes amb els
que són bombardejats contínuament.
Espais autogestionats on puguin
donar sortida a les seves inquietuds i
interessos, mostrar-se, esdevenir allò
que lliurement decideixin.
Volem també oferir suport i
acompanyament a aquelles mares i
pares joves per criar i veure créixer
els seus fills, i a aquells pares i mares
no tan joves amb els seus fills i filles
adolescents, sabem que la criança mai

ha estat fàcil ni mai s’ha desenvolupat de forma tan aïllada socialment, l’educació i el benestar de
nens i joves és una responsabilitat
compartida.
Per acabar, ara s’obre una nova
finestra d’oportunitats anomenada
«Pla de futur» que implica la rehabilitació dels habitatges que conformen el casc antic del barri així com
altres espais i zones. La voluntat
de les entitats i col•lectius que
estan darrere del pla és que aquesta
rehabilitació serveixi per donar
oportunitats de feina i formació per
a la gent del territori però perquè
això pugui esdevenir una realitat us
necessitem. L’acció comunitària per
a que sigui tal, necessita de la participació dels veïns i les veïnes, la
TEVA participació, tant en la presa
de decisions com en les posada en
marxa de les mateixes.
Per això us convidem a formar-ne part, passant per l’AVV de
Can Peguera, participant del grup
motor que es reuneix l’últim dilluns
de cada mes o bé en les diferents
activitats que oferim. Salutacions i
VISCA LES FESTES MAJORS!!

Els nois del grup de reforç escolar fent manualitats

EL PITJOR ENEMIC D’UN GOVERN
CORRUPTE ÉS UN POBLE CULTE
“Quan un neix pobre, estudiar és el
més gran acte de rebeldia contra el sistema. El coneixement trenca les cadenes de
l’esclavitud”
Tomás Bulat
L’atac, en forma de retallades sistemàtiques dels recursos materials i humans (drets laborals inclosos) que està
patint l’educació pública d’aquest país,
tant per part de l’administració central com de l’autonòmica, no és fruit
de cap necessitat econòmica. És una
qüestió purament ideològica.
La lògica econòmica que es va imposar després de la caiguda del Mur,
impulsada des de l’època de Reagan
i Thatcher, exigeix que tot el que és
susceptible de generar negoci deixi de
ser gestionat des de les administracions, privatitzant-lo. D’aquí que s’estigui desballestant el sistema del benestar (que a Espanya i Catalunya estava
molt poc desenvolupat en comparació
amb la resta d’Europa), educació in-

closa. No és que sigui deficitari econòmicament. No és que sigui impossible
gestionar correctament els recursos
des del sistema públic. És que hi ha
grans corporacions i empreses que
guanyaran molts diners si la xarxa pública es redueix a la mínima expressió.
Les retallades i l’atac mediàtic que pateix el sistema públic d’educació també
formen part d’aquesta estratègia. Han
de provocar que funcioni malament
per a convèncer-nos que la gestió privada és l’única via possible.
D’altra banda, privatitzant-lo controlen la pròpia educació. L’accés a la
cultura, l’educació, és una eina carregada de futur. Una persona formada és
una persona crítica, una persona que
qüestiona i contrasta les informacions
que rep. Una persona difícilment manipulable. Controlant l’accés i el procés educatiu, eviten una societat lliure.
En el moment en que ens volen fer
creure que la crisi és deguda als drets
aconseguits al llarg dels anys de lluites

enlloc de a l’estafa organitzada des de
les corporacions financeres, un poble
culte, un poble format, és perillós.
Necessiten que els fills i les filles de la
classe treballadora acceptin un futur
lligat a feines precàries i sense drets laborals perquè “millor això que no res”.
I, per tant, també millor si no accedeixen a estudis superiors o a qualsevol
altre font de cultura no fos cas que comencin a pensar i a decidir.
Les elits continuaran portant els
seus fills i filles a les escoles de sempre,
on perpetuaran el pensament únic i el
model social, on els educaran per a
dirigir-nos i mantenir-nos en el camí
correcte... per a ells.
Montse Terrones
“El secret de la llibertat rau en educar
a les persones, mentre que els secret de la
tirania rau en mantenir-les ignorants”
Robespierre
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mercaDO dE artesania, intercaMBiO Y segUnDa mANO.
Como ya sabéis, del 11 al 23 de
junio celebramos las fiestas mayores del barrio. Como siempre, unas
fiestas cargadas de actividades para
todos, pequeños, jóvenes y adultos.
Este año, hemos organizado una nueva actividad que esperamos que tenga
continuidad durante muchos años: El
mercado de artesanía, intercambio y
segunda mano de Can Peguera (domingo 19 de junio de 10 a 14 horas*
en la plaza Cesar Vallejo).
Queremos que sea un espacio que
favorezca el comercio local y de proximidad, por eso hemos organizado
este mercado conjuntamente con el
colectivo de artesanas Art 9Barris.
Pero también queremos dedicar un
espacio al intercambio donde estarán
los colectivos La Troca de 9Barris
y L’Armari del Casal de Barri Cosa
Nostra. ¡Ah, y lo más importante!!
reservaremos espacio para que todos
aquellos y aquellas que lo deseéis
participéis en el mercado, ¿cómo lo
podéis hacer? Muy fácil:
Ven al mercado y trae aquellos
objetos, libros, utensilios de cocina,
ropa, aparatos electrónicos, trastos
etc...** que no uses e intercambialos
por otros que necesites o te interesen
con otros vecinos y vecinas del barrio.
!!!

No te lo pienses !! Ven y participa

* Art 9Barris mantendrá el mercado
hasta las 20:00 horas.
** Es obligatorio llevarse todo lo que
se baje el mercado.

Plaça de la República

NUESTRO PASADO REPUBLICANO
Se dice que quien pierde los
orígenes pierde la identidad. Nuestro barrio, Can Peguera, nace con la
República y sus hombres y mujeres
mayoritariamente nos hemos posicionado, a veces sin saberlo, en la defensa
de los ideales que la sustentan. Hablemos del por qué.
Posiblemente el primer colegio público del distrito hoy conocido como
Nou Barris, fue nuestro Hermenegildo
Giner de Los Ríos. Donde los chicos
y chicas se empezaron a formar en la
total IGUALDAD, no separándose por
razón de género.
Siendo lo principal la enseñanza por la asimilación didáctica de
lo expuesto por el maestro y no la
repetición memorística de lo que los
libros recogían. Durante esta época,
aumentó el número de escuelas y en
ellas se guardaba un gran respeto por
los maestros, ya que sólo la cultura nos
hace LIBRES.
Las mujeres consiguieron unos
derechos y unas cotas de IGUALIDAD
hasta entonces nunca vistas. No sólo
lograron el derecho al voto (1931)
sino también el derecho a poder ser
elegidas. Se adoptó el cooperativismo
como modelo diferente de las relaciones laborales, algo que actualmente
pretendemos fomentar en nuestro
barrio. Nacieron todo tipo de entidades culturales, como los Ateneos
Populares. En materia de sanidad
pública se alcanzó un nivel superior al
del actual estado del bienestar.
Esto, entre otras cosas, fomentó el
alzamiento nacional, que no fue otra
cosa que una guerra cruel contra el
propio pueblo en defensa de los inte-
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reses de los que querían que los miembros clase obrera continuaran siendo
poco más que maquinas. Ayudándose
para ello en la ayuda de la Alemania
nazi y la Italia fascista. Nuestros vecinos desde el principio se organizaron
en defensa de los ideales republicanos
de una manera FRATERNAL. Se creó
un Comité de Defensa del Barrio, una
Casa del Pueblo, se tuteló a las familias
que tenían miembros en el frente y se
construyeron los refugios antiaéreos.
La situación actual tiene ciertos
puntos de similitud a las consecuencias de la guerra. Los recortes de todo
tipo han venido provocados por las
conocidas corruptelas de políticos y de
la Casa Real, unidas a una crisis que la
clase trabajadora de ninguna manera
hemos ocasionado, pero sí que la sufrimos. El resultado ha sido el agrandamiento de las desigualdades sociales,
mientras en determinados Distritos
de la ciudad no ha parado de crecer la
renta per cápita, en otros como en el
nuestro ha caído en picado.
Como consecuencia la cantidad de
desahucios en nuestra ciudad sigue
siendo terrible, el número de usuarios
de los bancos de alimentos continúa
subiendo, las colas en urgencias cada
día son más largas y las necesidades
escolares continúan sin paliarse. Ante
este panorama, si queremos un barrio
y una sociedad que se base en los valores de la LIBERTAD, la IGUALDAD y
la FRATERNIDAD, tendremos mirar
a los orígenes de nuestro pasado. Por
lo que para nosotros tiene que ser un
orgullo que la petición de La Taula de
Nou Barris per la Republica, tras años
de actos de todo tipo, consiga el cambio de nombre de la Plaza Llucmajor
por el de Plaza de la REPÚBLICA.

