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La mujer de mis sueños anda descalza
Sus pies tienen hambre de grandes caminatas
No tiene miedo a volar
A lo alto de la montaña
Como un aguila
Siempre me dice que le coja de la mano
Para meterme en el agua
Con ella y jugar con las olas
O con las piedras de los arroyos
Alla en lo alto
Donde nacen las hadas
Cuando el sol sale
Ella duerme
Cansada de la noche estrellada
Del baile de sus caderas
Al amparo de una fogata

AVV Can Peguera
Vilaseca 1D - 933571333
avvcanpeguera@gmail.com

Organitza

Ass Can Ensenya
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
URC Pi i Molist

Col·laboren
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Su risa es libre
A veces son carcajadas
Que me levantan del suelo
Y me llevan corriendo
Al cielo de su mirada
Cientos de pajaros verdes y rojos
Le traen cantos de amor
Penas que ella destruye
Con sus manos levantadas

						 Jordi Medina

UN BARRI QUE ES MOU.
Can Peguera és un barri actiu, un barri amb inquietuds i
amb gent que es preocupa i treballa per millorar-ho cada
dia.
El Pla d’Acció Comunitària té com a objectiu principal
impulsar totes les iniciatives que sorgeixin de veïns/es i
entitats per millorar la realitat i les capacitats del nostre
barri i les condicions de vida de les persones que hi viuen.
Per això, us presentem algunes de les accions que s’han
posat en marxa o es posaran en breu a les que esteu convidats/des a col·laborar.
Estàs buscant feina i necessites connectar-te a internet
per enviar currículums? VINE A L’ESPAI LABORAL!
Un espai obert per aquelles persones que es trobin en un
procés de recerca activa de feina. Dóna accés a l’ús d’ordinadors i ofereix informació i derivació a serveis d’inserció laboral.
La teva salut ens preocupa i ens importa molt! TALLA més orienta sobre com adaptar el teu currículum a les ER DE SALUT I CUINA
ofertes que busques.
Taller per aprendre hàbits de vida saludable i reaprofitConeixes el projecte que porta mig any picant a les nost- ament d’aliments. Xerrades de salut i consells d’econores portes? CONEIX L’A-PORTA!
mia domèstica.
Projecte que apropa els serveis al veïnat detectant, per a
prevenir, aspectes que tinguin a veure amb la seva qualitat i condicions de vida (la salut, la pobresa, la violència
masclista, la immigració,etc.). Arribant a les famílies, creant vincles, informant, donant suport, i empoderant a les
persones.

Encara que en aquest país no necessitem motius per
muntar una festa, que el PAC compleixi anys sempre és
motiu de celebració. FESTA DEL PAC
Anualment fem una festa al barri per celebrar l’acció
comunitària. Pots participar aportant idees o venint a
gaudir amb els teus veïns i veïnes.

T’animes a fer un voluntariat social al barri? APUNTA’T
A L’ORT COMUNITARI!
Esport, convivència, diversió ... no t’ho perdis! CAMINADA POPULAR
Comptem amb un hort urbà de titularitat municipal i
volem dur a terme un projecte perquè els mateixos veïns Volem fer una marxa esportiva i de convivència que
i veïnes el treballin per proveir tant al Taller de Cuina, ens portarà a conèixer llocs propers i convidar a l’activcom a veïns i veïnes grans amb dificultats en l’accés a al- itat física i la vida saludable i comunitària.
iments frescos.
NO ET QUEDIS PARAT/DA!
Tens un nen/a de nys de 3 anys? ET PRESENTEM L’ESPAI FAMILIAR COMPARTIT “TRÈVOL”!
A més, et proposem algunes altres maneres de particiProperament s’obria un espai al barri dedicat a les famílies par. T’animes?
amb nens i nenes de 0 a 3 anys, per a tractar temes del seu
interès i gaudir de moments d’afecte i joc compartits, en Si tens dubtes i inquietuts sobre com ajudar al barri,
companyia d’altres famílies i d’un equip educatiu.
vine al PAC i pregunta’ns! Som al carrer Vila-seca 1D.
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PLA DE FUTUR DE CAN PEGUERA.

Una vegada més passem a explicar-vos la situació en que el que també es facilitarà l’accés a persones amb mobilitat
reduïda.
es troba el desenvolupament del Pla de Futur del barri.
Recordem que està dividit en dues fases, que encara que
avancen en paral•lel, no ho fan al mateix temps. La primera fase, més avançada , es la que hem anomenat “Balcó
d’equipaments”. La segona, que es troba força enrederida, i es la que contempla habitatge, espai públic i mobilitat, també ha començat, concretament per aquest últim
apartat.
BALCÓ D’EQUIPAMENTS.
Es van presentar al concurs convocat per l’Ajuntament de
Barcelona i BIMSA, un total de 13 projectes que tenien el
compromís de incloure les propostes dels mateixos equipaments, les entitats i veïns participants del grup motor i
les recollides en les assemblees i Consells de barri.

• Es mantenen els ascensors d’accés al Casal des de Biure/
Cornudella i el de Vila-seca a Biure. La tanca i la pista
esportiva del antic col•legi, es traslladaran cap l’edifici,
deixant més espai al carrer Biure i creant un nou accés a
les escales existents.
• El edifici de “Can Ensenya” es trasllada a una nova
ubicació per permetre la creació del carrer de vianants
que comentàvem abans. El nou emplaçament d’aquest
equipament, compartit amb un antre entitat, possiblement l’Associació de veïns , seria al carrer Darnius, amb
entrades tant per aquest carrer com per la part de dalt i
contempla la creació d’un nou ascensor, des de la planta
situada al carrer Darnius, fins a la balconada.

Es va formar un jurat per escollir la proposta guanyadora • El espai dels horts es modificarà adaptant-se a la nova
i afegir, si calgués, allò basic de les propostes recollides en situació de la balconada, creant una rampa amb accessibilitat per sobre del mur existent i una pèrgola que eviel procés participatiu realitzat.
taria la visió dels habitatges per les persones que facin
Esquemàticament, els eixos principals del projecte, i so- servir els horts, així com les continues agressions incíviques que es produeixen actualment en aquest punt.
bre els qual s’articulen tots el demés, son:
• La obertura d’un carrer de vianants, amb accés permès MOVILITAT.
de vehicles d’emergències i serveis, des de Beret fins a Hem posat a debat en la comissió diferents aspectes:
Fabra i Puig.
• La modificació del recorregut de la línia 122 per adap• L’accés principal al balcó es farà per mitja d’un ascensor, tar-la a les necessitats reals dels veïns i veïnes de barri.
per accedir al carrer Beret, des de el carrer Vila-seca; amb • La creació de tres eixos cívics nous entre el parc cen-
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tral de nou barris i el balco d’equipaments i el parc del
Turó, que s’afegiran al ja existent del carrer Darnius. Els
de nova creació, serien els dels carrers Pedret, Montagut
i Cabanelles. Aquest darrer, contempla la obertura amb
sortida al passeig Urrútia.

• No s’ha debatut encara la problemàtica referent a la proliferació d’obstacles de tot tipus, que impedeixen transitar amb
comoditat pels nostres carrers. Entenem que tota la xarxa
aérea de llum, telefonia, i alumenat públic, s’haurà de soterrar.

• La transformació total de les zones d’aparcament, amb Volem deixar constància del endarreriment que porta la
la creació de nous carrers de vianants, i d’una o varies elaboració del conjunt del projecte del PLA de Futur. Endarreriment que ens preocupa, donada la proximitat de les
zones d’aparcament en zona verda per residents.
properes eleccions municipals, previstes a mitjans del proper 2019 i la possibilitat de que no doni temps a ser aprovat
HABITATGE.
Com ja sabeu, s’han efectuat, tres estudis, a càrrec de tres en ple municipal. Al ritme actual, degut a que precisament la
empreses contractades pel l’Ajuntament per elaborar una part mes complicada, que es el habitatge no s’ha començat,
diagnosis complerta de l’estat de conservació dels habi- entenem que difícilment arribarem a temps de finalitzar-ho
i sigui aprovat en Plenari. Demanem al districte que faci
tatges. Aquesta diagnosis es divideix en tres camps:
partícips dels projecte al conjunt de les forces politiques de
l’Ajuntament per que aquestes assumeixin i facin seu el pla
• Diagnosi constructiva i estructural.
de Futur que estem elaborant.
• Diagnosi socioeconòmica
Finalment, demanar-vos un cop més, des de el grup motor i l’Associació de veïns el vostre recolzament, sobre tot
• Diagnosis tipològica.
de forma activa, amb la vostra presencia en les assemblees,
Estem a la espera de rebre els resultats, per començar Consells de barri, fent difusió entre els veïns i veïnes i inel debat en comissió i elaborar les propostes per la re- tegrant-vos especialment al grup motor, per participar de
habilitació integral dels habitatges. Cal dir que aquesta una forma més activa en les diferents tasques del projecte.
comissió porta, a l’hora d’editar aquesta revista, un retard No més amb la vostra participació aconseguirem els nostres
objectius.
de dos mesos.
ESPAI PUBLIC.
• S’ha elaborat la proposta de carrers de vianants i de plataforma única i els quatre eixos cívics mencionats abans.

JA HEM SALVAT EL BARRI DE LA PIQUETA, ARA
VOLEM UN BARRI DIGNE,
AVV Can Peguera
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TRONADA 25 ANYS FENT HISTÒRIA!
En guanyfem 25 anys, un quart de segle, quí ho diria.
Tants anys plens d’aventures i aprenentatge, que ens han
servit per veure créixer a mil infants com a poc, on hem
augmentat la saviesa, valors i tècniques gracies a moltíssim/es voluntaris/es que han passat i deixat petjada en
aquesta història que ara escrivim.
Som una associació juvenil plena d’energia, amor e
il•lusió, que mitjançant el voluntariat sempre hem treballat per aportar als infants i joves un espai on gaudir i
aprendre com a nens i nenes.
Com va dir un doctor en neurociències:
- El cerebro solo aprendre si hay EMOCIÓN.
Per això a TRONADA en el projecte de centre diari les
educadores treballen amb els nens i les nenes un reforç
escolar mitjançant el joc. Així aprenen, practiquen i reforcen tots els aprenentatges de l’escola a través dels diferents racons educatius, plens de materials i jocs adaptats
a les necessitats de cadascú/na i etapes educatives, així tot
és més significatiu i divertit.
Eduquem als infants sobre tot en els valors, valors com:
- La igualtat de créixer diferents.
- El valor de les coses, fent manualitats per recaptar diners i destinar los a fer activitats per a ells/es, i veure com
a la gent gaudeix amb l’esforç que tan dediquen a la feina
ben feta.
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- L’empatia amb altres col•lectius com LGTBI,
DUCHENNSOMRIURESVALENTS, ELS/LES REFUGIATS/DES, mitjançant xerrades, activitats i recollida de
materials.
- La importància de cuidar, estimar i respectar el medi
ambient, amb el repte de crear un hort on han plantat
diverses hortalisses i plantes per després gaudir d’allò que
ha crescut.
- Ensenyem que NO ÉS NO! Que s’han de respectar els
uns als altres, per crear un món de persones lliures.
Avui en dia treballem tots/es junts per portar en davant
els projectes d’esplai,centre obert, joves i petita infància,
aquest últim es un nou repte que comencem amb molta
il•lusió per crear un espai infantil de 0 a 3 anys .
Aprofitem les activitats que es fan al nostre voltant, per
fer caliu amb altres entitats i famílies com ho som nosaltres.
Donem les gràcies a totes aquelles persones i entitats que
col•laboren en que tot això que té nom propi (TRONADA) i molts anys a l’esquena, pugui seguir en davant amb
esforç, dedicació, amor i molta força per continuar lluitant i que tot sigui encara millor. Però sobretot donem les
gràcies als nens, nenes i familiars que gaudeixen i confien
en el nostre treball.

Ass Juvenil Tronada

Grup de Dones “la Cosa Nostra” de Can Peguera

Hola vecinos,
Desde el grup de dones siempre estamos dispuestas
para añadir nuestro granito de arena a cualquier causa
que lo requiera,
Esta vez, a raíz de la sentencia pronunciada por los
jueces correspondientes al tema de “La Manada”, nos
sentimos solidarizadas con la víctima y también con
todas las demásvíctimas de violencia y vejaciones.
Dicho juicio, se ha saldado con una condena “solo”
por abuso sexual, y no por violación, como pedía la
acusación.
! ESO ES IMPERDONABLE SEÑORES Y SEÑORAS!
¿Que pasaría si fuera su hija?
¿Sería la misma condena?

Las mujeres no provocamos, son los hombres como
los de “La manada” los que con sus mentes retorcidas
se creen con derecho a todo.
Las mujeres tenemos todo el derecho a salir y disfrutar
sin tener miedo.
La violencia contra las mujeres solo desaparecerá
cuando cambie la educación, que deje de ser sexista y
que tanto niños como niñas tengan un presente y un
futuro con las mismas posibilidades.
Desde el “Grup de Dones de Can Peguera” gritaremos
siempre: NO ES NO.

CAN PEGUERA DE CARA AL FUTURO
El futuro de Can Peguera lo estan construyendo sus
propios vecinos, luchando dia dia por un barrio digno por un barrio donde la solidaridad entre todos haga
posible una convivencia que ha sido y es ejemplo de una
lucha por una manera de vivir .
Nuestra asociacion primero como club literario namaste y despues como asociiacion sociocultural matissos , se ha visto integrada en el barrio y surgiendo del
club social del centro de dia pi I molist ha echado a volar siempre teniendo la sede en la asociacion de vecinos
compartiendo ese espacio asi como el del casal la cosa
nostra, hemos compartido con el barrio celebraciones
y eventos y tenemos un vinculo con el y con su futuro
el cual no no es ajeno y del cual participaremos como
vecinos que nos sentimos y nos sentiremos.

Associació Cultural Matissos
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programació festa majOr 2018
DiVENDRES 15 de Juny
22h a 1h

Concert Blues & Rock
Jam Session amb Tuesday Blues
Lloc: Casal de Barri La Cosa Nostra

DISSABTE 16 de Juny
21h

Sopar Espectacle a càrrec del
Grup de Dones i Teatre
El Grup de Dones i Teatre vendrà
entrepans amb l’objectiu d’obtenir
beneficis per comprar material de
Teatre.
Lloc: Casal de Barri La Cosa Nostra

DILLUNS 18 de Juny
10h

Decorem la
Plaça St. Francesc Xavier
a càrrec del Grup de ganxet del
Casal de Gent Gran
Lloc: Plaça St. Francesc Xavier

17 a 20h

Tarda Infantil amb Inflables
Lloc: Casal de Barri La Cosa Nostra

DIMARTS 19 de Juny
18:30 a 20:30

Berenar de Gent Gran
Lloc: Casal de Barri La Cosa Nostra

DIUMENGE 17 de Juny

DIMECREs 20 de Juny

9h

18 a 19h

Mercat Artesanes
Lloc: Plaça Cèsar Vallejo

12h

Botifarrada a càrrec de l’ AAVV
Lloc: Plaça Dr. Jaen
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Tarda Infantil amb Escuma
Lloc: Plaça Dàrnius

22h

Cinema a la fresca
Lloc: Casal de Barri La Cosa Nostra

DIJOUS 21 de Juny
18 a 21h

Danses del Món
Lloc: Casal de Barri La Cosa Nostra

DIVENDRES 22 de Juny
17 a 21h

Tarda Jove a càrrec de la
Taula Jove Zona Sud 9B.
Lloc: Casal de Barri La Cosa Nostra
i Les Bases

22 a 24h

Havaneres
Lloc: Plaça Dr. Jaen

DiSSABTE 23 de Juny
21h

Revetlla de Sant Joan
Sopar de germanor i revetlla de Sant
Joan amb orquestra
Lloc: Pista de futbol del Casal de
Barri La Cosa Nostra

