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Per fi s’ha fet realitat una antiga reivindicació del 
barri: L’arribada d’una línia d’autobús que ens 
uneix amb la majoria d’equipaments del districte i 
ens permet, gràcies a la tarifa integrada, desplaçar-
nos fins al centre de la ciutat sense haver de pagar 
dos cops. 
 Cal mencionar que aquesta és un línia de 
circumval·lació i que, per tant, a l’arribar a la 
parada del ambulatori del Turó, NO ÉS 
NECESSARI TORNAR A PAGAR NI BAIXAR 
DEL BUS, només cal esperar-se uns minuts, quan 
sigui necessari per a que es compleixi l’horari 
establert. El bitllet dóna dret a una volta sencera 
sense necessitat de pagar per segona vegada. 
 Amb aquesta línia només es veu complerta una 
part de les peticions que l’Associació planteja des 
de fa anys. No cal oblidar que la prolongació de la 
línia 34 ,que actualment finalitza el seu recorregut a 
la plaça de Virrei Amat, fins a la zona alta de Nou 
Barris (Canyelles, Roquetes...), pujant per Fabra i 
Puig, encara és pendent. 



No es tracta d’una innocentada feta amb retard. Efectivament, aquest és el nom amb el que 
han decidit anomenar a la nova entitat creada, les associacions que tal com ja informaven en 
el número anterior, gestionen les instal·lacions del antic col·legi. 
Segons el diccionari una “Cosa”, és allò que te entitat ja sigui natural o artificial. I és 
“Nostra” perquè sempre ha estat un lloc al servei del barri com a equipament, i ara el 
tindrem per fer-ho servir per a altres necessitats   
Una vegada finalitzada la primera fase de les obres de rehabilitació, la “Cosa” ha començat a 
estructurar-se, a dotar-se d’organismes de gestió i participació i a oferir un seguit 
d’activitats, modest encara, que significa un primer pas cap a la plena utilització dels locals. 
Val la pena anomenar el curs de balls de saló i el festival CREA (Centro de Resistència 
Escénico Artística). 
De cara al proper any, es comencen a esbossar les següents activitats conjuntes; 
independentment de les que es promoguin de forma particular per cada entitat: 
 

•  Participació en “LA CULTURA VA DE FESTA” 
•  Accions reivindicatives i festives per aconseguir l’arranjament del parc del Turó de la 

Peira. 
•  Celebració del Carnestoltes. 
•  Celebració de torneigs de futbol sala. 

 
En aquest punt voldríem que les infrautilitzades pistes serveixin per a que la gent del barri 
pogués fer esport ( futbol sala , bàsquet, gimnàs etc.) seria bó especialment per als més joves 
que no tenen espais per practicar-los , es podrien auto-organitzar per mitjà de l’Associació de 
Veïns i el Centre de Dia i podrien utilitzar-ho. Des de l’Associació de Veïns estem estudiant 
com portar aquest projecte a bon port. 
Des de l’Associació fem una crida a tots els veïns i veïnes a apuntar-se a participar en 
aquesta iniciativa que ha de servir per dotar al nostre barri i el seu entorn d’una oferta lúdica 
i participativa força completa i interesant.. Com les dues activitats que anunciem a 
continuació: 

L’Associació de veïns i venies fa una crida a la calma. Mentre, des de la Junta, en 
declaracions fetes per una portaveu qualificat s’afirma: “QUE NINGÚ S’ESVERI; NO 
ÉS EL QUE POT SEMBLAR PEL SEU NOM”. 

 Nou CURS DE BALLS DE 
SALÓ .  S’imparti ran els 
Dilluns, Dimarts i Dimecres a 
les 19,30 hores. L’inscripció es 
GR A TUÏ T A.  In t e r e s s a t s 
adreceu-vos els dies i hores 
senyalats.  

Nous TORNEIGS DE FUTBOL 
SALA  de la “Cosa Nostra”.   
Us podeu inscriure a partir d’avui, 
adreçant-vos a:  

VICTOR: 627283590  ALBERT: 677831027 



SANT FRANCESC XAVIER 

Després de la inauguració del passat 26 de gener, sembla que el Districte ha donat per 
finalitzades les obres de remodelació de la plaça de Sant Francesc Xavier. 

 
Diem sembla, per que, de moment no totes les peticions fetes pels veïns i veïnes han rebut 
resposta. No més promeses de solucions, que ja veurem si es compleixen. 
Malgrat que el districte va informar del projecte a l’Associació de veïns i veïnes, no és de 
rebut acceptar que això vulgui dir: “els veïns ja estan informats”, com argumenten des del 
Districte. Cal recordar que la responsabilitat informativa, en aquest casos correspon a la 
administració municipal. No obstant, acceptem las crítiques rebudes i entonem el “mea 
culpa”, ja que segurament la informació publicada en el butlletí del mes de juny del 2002, 
va ser insuficient i s’haurien pogut fer altres coses, com por exemple, convocar una reunió 
de la que sortís una 
comissió de seguiment de 
les obres. Prenem bona 
nota per a que no es torni 
a repetir en el futur  
 En relació al projecte 
inicialment presentat, cal 
dir que les diferències 
eren minses. El que passa, 
és que una vegada 
finalitzat, ens adonem de 
les seves mancances. 
Manquen bancs per 
seure; els joc infantils 
són insuficients; les 
zones de sorra s’han 
convertit en un “pipi-
can”... Sobre aquest 
aspecte cal fer una reflexió... ¿No penseu que és molt trist que s’hagi de tancar als nens per 
preservar-los del risc d’infeccions, etc.? El més adient seria que els tancats fossin els gossos 
a l’hora de fer les seves necessitats. Per això ja n’hi ha un lloc destinat a la part de darrera 
de l’església...El problema només té una solució: l’educació dels amos i que s’acostumin a 
portar els seus animals al “pipi-can”. No obstant, si això no és possible, haurem d’acceptar 
les tanques... En relació al tema dels pins, posats en contacte amb Parcs i Jardins de 
l’Ajuntament, ens informen que l’apuntalament és una mesura provisional, fins que es 
produeixi l’assentament definitiu de terres, moment en que es retiraran els puntals. 
El passat 28, a la que es va inaugurar la Plaça, on vam poder veure els nous bancs i el 
tobogan. Aquesta petita festa, el Districte a través del Regidor Manolo Pérez, va desmentir 
públicament els rumors de la desaparició del nostre barri.   
 



Per problemes d’agenda per part del Districte, la reunió a la que s’ens havia convocat el passat dia 12 
de desembre, es va celebrar el 24 de gener. A aquesta, el Districte va reconèixer no haver pogut 
complir la totalitat de les actuacions previstes i va acceptar incloure a l’ordre del dia de la propera 
reunió el tema de la mobilitat i l’ordenació del trànsit en el barri. Els temes més destacats pel proper 
mandat són: 
 

REORDENACIÓ DEL TRÀNSIT: Donada la complexitat d’aquest tema i tenint en compte les 
properes obres de construcció de l’aparcament previst al carrer de Borgonya; se celebrarà una 
reunió especifica a finals de febrer, per començar a elaborar un pla de mobilitat. Des de 
l’associació animem a tots els interessats a participar en l’el.laboració de la nostra proposta. 
Podem avançar que es contempla la creació de nous carrers per vianants, es a dir lliures de trànsit 
rodat. 
 
CASERNA: Es proposa la realització d’un estudi, que donada la manca d’equipaments per a  la 
gent gran, sigui el primer pas per a que en un futur aquest edifici pugui ser un centre de dia i 
casal pels nostres avis i àvies. 
 
CARRER DE VILASECA: Aviat començaran obres de substitució dels bancs i pilons fets mal 
bé, per d’altres de nous. Cal veure que es fa amb l’arbrat. Els oms són ja grans i les seves arrels 
estan aixecant el paviment. Potser es farà necessari, d’acord amb Parcs i jardins, la seva 
substitució per exemplars d’altres espècies.  
 
LA COSA NOSTRA: Faran una prova de càrrega per comprovar la resistència del pis superior. 
En funció del resultat, que esperem sigui positiu, podrem ampliar l’oferta d’activitats que es fan 
des d’aquesta associació. 
 
CARRER DE RIBELLES: Accepten que la barana s’ha d’enderrocar i fer tota nova. Però, de 
moment, i cap el mes d’abril, es farà una reparació provisional consistent en l’enderroc dels 
trossos fets mal bé i la col·locació d’una barana metàl·lica. 
 
RAMBLA ENTRE PARCS: Es tracta de connectar el Parc del Turó de la Peira amb el nou Parc 
Central, obrint un passadís verd i lliure de trànsit rodat en el que és avui el carrer i la Plaça 
Darnius. Aquests és un projecte antic que caldrà veure com es concreta i que s’haurà de 
relacionar amb el pla de mobilitat del barri. 

 
 A mode de exemple del “humor” dels membres del Districte, a la reunió van succeïr aquestes 
situacions:  

 
Quan es parlava de l’antiga caserna de la Guardia Civil i al fer constar que actualment hi ha 
algunes persones vivint, un del presents per part del Districte va manifestar: “Més val això, que 
no que entrin “okupes”, (com per exemple els de Can Masdéu, que per part nostra serien molt 
benvinguts, per  la tasca positiva i necessària que desenvolupen). Per rematar, un altre del 
representants del districte, va preguntar: “De quina raça són?”. (¡¡¡Com si això tingues la més 
mínima importància.!!!) 
Al parlar dels arbres del carrer de Vilaseca, un altre dels representants municipals va manifestar: 
“No es podem aplegar a tots, com els jueus, i ficar-los a la cambra de gas. Haurem de buscar 
una altra forma d’eliminar-los”. (Genial comparació). 
 

A pesar que ens prenem aquests comentaris com una mostra d’un “humor molt negre”, els de la junta 
no creiem que siguin únicament “políticament incorrectes”, sinó que pensem que diuen molt sobre 
qui les pronuncia i ens fan dubtar sobre la qualitat moral i ètica d’algunes de les persones en les que 
els ciutadans i ciutadanes hem delegat la responsabilitat de governar-nos. 



 La Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (Favb) està convençuda que el Fòrum 2004 
és el pretext per impulsar unes reformes urbanístiques que són molt discutibles i que contribueixen a 
imposar un model de ciutat que no compartim. Malgrat tot, algunes d’elles, com la reforma de la Mina, 
mereixerà la nostra aprovació si serveixen per acabar amb la marginalitat d’aquest barri de Sant Adrià. 
 
 Més enllà de l’urbanisme, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Govern espanyol 
insisteixen a justificar el Fòrum 2004 com a espai de debat sobre la diversitat cultural, la pau i la 
sostenibilitat en abstracte, sense concretar-ne els continguts ni les formes. Des de principis de l’any 2001 
la Favb ha insistit reiteradament en què la participació popular al Fòrum 2004 estava molt lligada a la 
creació d’una consciència ciutadana que pogués debatre els continguts del Fòrum amb total llibertat i 
suficient antelació a la celebració dels actes oficials. 
 
 La bona disponibilitat mostrada últimament per l’equip impulsor del Fòrum 2004, amb Jaume Pagès al 
capdavant, no ha estat suficient per mantenir-nos engrescats en la nostra proposta. És més, les institucions 
que avalen el Fòrum 2004 (Ajuntament, Generalitat i Govern central) fan poc creïble que els objectius de 
pau, sostenibilitat i diversitat cultural siguin assumits de forma autocrítica pel mateixos que els posen a 
debat. Si, a més a més, tenim en compte que una tercera part dels 319 milions d’euros pressupostats pels 
continguts del Fòrum han de venir de promotors privats, creiem que difícilment aquests permetran que els 
actes tinguin un contingut que qüestioni o faci perillar els seus interessos.  
 
Així mateix, ens preocupa també que alguns espais que el Fòrum 2004 vol potenciar --i que tenen a veure 
amb el diàleg, la reflexió, la diversitat, la creació, l’intercanvi, la solidaritat, el treball en xarxa i 
l’educació-- puguin ser instrumentalitzats pels qui precisament no creuen en ells. 
 
 Finalment, volem fer notar que els mitjans econòmics destinats al Fòrum 2004 (319 milions d’euros pels 
continguts i 1.740 milions d’euros per les infrastructures) assenyalen una desproporció difícilment 
explicable si es comparen amb el recursos que les administracions públiques empren per solucionar els 
problemes d’habitatge, equipaments, educació i convivència que té la nostra ciutat.  
 
 És per tot això que, sense haver rebut una resposta negativa als nostres plantejaments, hem decidit no 
insistir més en la proposta d’articulació popular i debat previ del Fòrum 2004 a nivell ciutadà. A 
aquestes alçades, i tal i com s’estan desenvolupant les coses, la veiem inviable. I, en conseqüència, la 
Favb fa pública la decisió de desvincular-se de la preparació del Fòrum 2004.  
 
 No dubtem que el Fòrum 2004 pot ser un èxit d’espectacle i propaganda, sobretot si els mitjans de 
comunicació s’hi aboquen, però nosaltres optem pel treball quotidià i més proper a les persones que ens 
envolten. En qualsevol cas, respectem l’opció que altres entitats i organitzacions prenguin de cara al 
Fòrum 2004, i amb la mateixa llibertat opinarem nosaltres sobre tot el que es vagi fent. 
 
 Les associacions de veïns i veïnes seguirem treballant per millorar la convivència als nostres barris, per 
assolir els objectius de l’agenda 21, per reclamar un model de ciutat on les persones estiguin per sobre 
dels interessos privats, pel dret a un habitatge digne, per la igualtat de drets de totes les persones i per la 
solidaritat entre els pobles. I ho farem perquè creiem en la capacitat de la ciutadania a respondre als reptes 
de la globalització, com es va posar de manifest durant la cimera de la Unió Europea a Barcelona, el març 
passat; i com es pot veure en el creixent moviment contra la guerra a tota Europa i en la preparació del 
Foro Social Europeu d’aquest novembre a Florència. 
 

FAVB. Federació d’Associacións de Veïns i Entitats de Barcelona 
Obradors, 6-8/ 08002 Barcelona NIF:G08508186 Tel. 934127600 Fax 934125888 

e-mail: <favb@lafavb.com> <favbcn@confavc.org> 
  



Últimamente en los medios de comunicación prensa, radio, y televisión uno de los más preocupantes 
y a la vez más constantes es la preparación de una guerra, que como si se tratara de las películas del 
Señor de los Anillos nos quieren vender como un enfrentamiento  del “Bien” contra el llamado “Eje 
del mal.” 
Desde la Asociación de Vecinos y siendo conscientes que ni siquiera somos una gota de agua en un 
gran Océano, creemos que los verdaderos motivos por los que el “ Sr.” Bush y sus aliados están dis-
puestos a provocar la más grave aberración que la clase humana es capaz de ejecutar. Sus  intereses 
no son tanto los de terminar con otro dictador llamado Saddam (que por otro lado no les seria dema-
siado difícil si encargaran esa “faena” a cualquier sicario), sino la situación geopolítica de Iraq con 
sus ricos yacimientos de petróleo y gas natural, así como la necesidad de “engrase” de la maquinaria 
militar de los USA. (no olvidemos que la industria armamentista  sigue siendo uno de los mayores 
negocios mundiales). 
Seguro que podríamos encontrar muchas más razones para posicionarnos en contra de esta y cual-
quier otra guerra, pero no olvidemos la principal, y es que en cualquier enfrentamiento bélico los que 
siempre padecen más son las clases más humildes, es decir vecinos y vecinas como nosotros. 

El Presidente Aznar por 
pasiva y activa ha decla-
rado que España estará al 
lado de Estados Unidos 
en estas nuevas cruzadas 
(como si fueran guerre-
ros de la Edad Media, 
donde una vez más éstos 
serán hijos del pueblo), y 
nos preguntamos si en un 
auténtico Estado Demo-
crático no se le debería  
consultar a los ciudada-
nos su voluntad o no de 
entrar en esa confronta-
ción con todas sus conse-
cuencias. 

En el Pleno del Distrito celebrado el día 28 de Enero se aprobó un manifiesto en contra de la Guerra 
con la adhesión de todos los Partidos exceptuando el PP (¡¡¡faltaría más!!!), cuyo representante de-
fendiendo cuestiones de estado provocó lo que posiblemente pasaría a nivel nacional  si el “Sr.” Az-
nar se atreviera a plantear un plebiscito sobre la guerra: un rechazo total. 
Las ultimas manifestaciones del “Amo del Mundo” (Bush) no pueden ser más elocuentes, pese a que 
la comisión de investigación de la ONU descarte, de momento, ninguna prueba de las supuestas Ar-
mas en Iraq, él continua asegurando que existen. Y da un breve plazo para encontrarlas. Mientras, 
como si se tratara de una partida de ajedrez, él va colocando sus tropas para el jaque-mate 
Por todas estas razones que hemos expuesto os invitamos a que participéis en todo tipo de actos pací-
ficos que a nivel de distrito o de la ciudad se convoquen. COMO LA MANIFESTACIÓN QUE SE 
REALIZARÁ EN EL CENTRO DE BARCELONA, EL DÍA 15 DE FEBRERO, Y A LA QUE, CO-
MO SIEMPRE, LOS DIFERENTES BARRIOS DE NUESTRO DISTRITO BAJARÁN JUNTOS 
HASTA EL INICIO DE ESTA CONCENTRACIÓN. INFÓRMATE EN LA A.VV. DE LA HORA 
DE  ENCUENTRO DE ESTA CITA PREVIA. 



Datos Bancarios 
Banco o Caja..................................................................................................................................................               
Agencia................................................................................................................................................................ 
Sres.  
Les pedimos que, hasta nuevo aviso, se sirvan  remitir a la cuenta que consta al pie los recibos a nombre 
de ....................................................... que seran presentados por la Asociación deVecinos Can Peguera. 
Atentamente        Firma 
 
 
Codi Compte Client   

Sres, 
Les pido que me inscriban como socio de la Asociación de Vecinos. Les autorizo a presentar los recibos correspondientes a 
las cuotas de socio en la cuenta bancaria especificada más abajo. 

   Can Peguera-Nou Barris, a ........de.....................del 200_ 
Firma: 

Nombre y Apellidos................................................................................................................................................................... 
Dirección.................................................................................................................................................................................... 
Código Postal y Población..........................................................Teléfono............................................................................... 
Nacido en..................................................................................................el día........................................................................ 
Profesión............................................................................................DNI................................................................................. 

Datos Bancarios 
Banco o Caja.............................................................................................................................................................................. 
Codi Compte Client                    
Agencia....................................................................................................................................................................................... 
Número Cuenta.......................................................................................................................................................................... 
Titular de la Cuenta................................................................................................................................................................... 

Als números anteriors de la Peguera vam anunciar activitats que es realitzaven als 
barris propers al nostre, però per fi, ja compten amb noves activitats pròpies al barri, 
com les de la “Cosa Nostra” o del CREA, han aparegut noves activitats que esperem 
que vagin en augment. 

CREA Centro de Resistencia Escénico Artística 
VIERNES 21 FEBRERO 
Apertura de puertas a las 21 horas. Actuaciones 22 horas. 
 

-PERFORMANCE: LAURA. Atrévete a mirar, detrás de nuestros hábitos cotidianos, cómodos e 
incuestionables, se esconde un inmenso sufrimiento animal. 
-CABARET: MARIA SOLA SOLA. Una fada madrina en període de practiques entra en crisi 
vocacional per culpa de la Loli. 
-CLOWN: PALLASSA GURB. Una gallina amb talons, totalment desequilibrada, tracta de desa-
fiar la llei de la gravetat a sobre d'una cadira coixa de naixement. 
-CUENTO: LAURA i MALLOL. Una bona passejada pels contes del món ens portarà des d'una 
posta de sol a Austràlia fins als secrets de les mil i una nits. 
-CANTAUTORA: MERITXELL NARANJO. La vida es una broma de algún dios idiota. 
-PERFORMANCE: OTTO MONCLOA 
-EXPOSICION: FOTOGRAFIAS de MELANIE. El desierto de la carne. 
 
 MANUAL DE USO DE CREA 
-La entrada cuesta 2,50 euros. 
-CREA abre el segundo viernes de cada mes, a las 21 horas.. El resto de viernes está cerrado. 
-Móviles en estado de silencio. 
-Respetar el descanso de los vecinos. 
-No se admiten animales de compañía ni objetos de percusión. 


