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ARRANCA DE NOU
EL PLA DE FUTUR
DEL BARRI
La vostra participació (com
sempre) és molt important.
Us esperem als Consells de
barri i a les Assemblees ,
per què l’Ajuntament hi actuï.
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PENYA BLAUGRANA
DE CAN PEGUERA
Som la Penya Blaugrana de Can Peguera.
Fa tretze anys ja, com molts sabeu, uns quant amics i veïns vam
fer realitat el nostre somni de constituir una penya del Barça al
barri, ho vam aconseguir i... aquí hi som, a Can Peguera !!!. Malgrat els mals temps que ens ha tocar viure a tots, per la pandèmia,
la crisi econòmica, etc. la nostra il·lusió per continuar es gran,
molt gran, i no defallirem.
Ens agradaria créixer més i augmentar el nombre de penyistes,
per això us convidem a fer-nos una visita i veure algun partit
amb nosaltres i, qui sap, potser més endavant, fer-vos socis de la
nostra/vostra penya. Som al carrer Vila-seca, 1-D, tots els dies de
partit oficial del primer equip. Els i les penyistes, fidels al nostre
projecte, ajudem dia rere dia a fer-ho possible; el sentiment barcelonista de tots el nostres “culers”, Junta, socis i sòcies i simpatitzants, ho fan possible.
El Club, a nivell econòmic ha passat i està passant moments complicats i al nostre primer equip masculí, se li està fent difícil tirar
endavant el projecte de renovació que es duu a terme, però de
segur ho aconseguirem. Tot el contrari que primer l’equip femení,
que partit rere partit dona més i més, igual que la resta de les
seccions.
El club te per endavant un gran compromís de cara a la seva massa
social i de seguidors arreu del món: La renovació del Nou Camp,
la construcció de l’espai Barça i del nou Palau, etc., son reptes immensos; des de la penya tenim confiança i estem convençuts que
continuarem sent EL MILLOR CLUB DEL MON.

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

Col·laboren

Arxiu Històric Roquetes Nou Barris
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
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Completament integrada al barri, la penya es partícip de tot allò
relacionat amb la comunitat veïnal. Com entitat estem implicats, participem i col·laborem amb l’Associació de veïns i veïnes,
el Casal de Barri “La Cosa Nostra”, el Pla de futur, el Consell de
Barri, la Festa Major... i amb tot allò relacionat amb la millora del
benestar del veïns i veïnes del nostre estimat “poble”, el barri de
Can Peguera.
Esperem tenir el plaer de rebre-us aviat a la seu de la Penya.
Junta directiva la Penya Blaugrana de Can Peguera.
Visca la Penya Blaugrana de Can Peguera !!!
Visca el barri de Can Peguera !!!

IMPLANTADA LA ZONA VERDA AL BARRI
GRACIES A LA SEVA PARTICIPACIÓ, EN EL PROCÉS DE CONSULTES I DEBAT, ELS VEÏNES I VEÏNES
ACONSEGUEIXEN MILLORAR LA PROPOSTA INICIAL PRESENTADA PER L’AJUNTAMENT I BSM
(Barcelona Serveis Municipals).
El passat 18 de juliol es van activar las places verdes
d’estacionat regulat per residents al barri, al mateix
temps que al barri veí de Turó de la Peira. Tots dos
barris formen part de l’anomenada zona 32 d’estacionament regulat per residents, juntament amb els barris
de Porta, Guineueta i Prosperitat. L’horari de funcionament és de dilluns divendres de 08,00 a 20,00 hores
i el preu de 0,20€ diaris per residents. La resta d’hores,
festius i caps de setmana, l’estacionament és lliure i
gratuït. En els períodes regulats, els no residents poden
aparcar un màxim de dues hores, pagant les tarifes
corresponents.
A diferencia del que ha passat a altres barris, on no hi
ha hagut debat, gracies a la participació veïnal en tot el
procés de consultes, els veïns i veïnes hem aconseguit
millorar la proposta municipal inicial. S’han celebrat diverses assemblees amb una important assistència, varies
d’elles amb la Consellera de Can Peguera i tècnics de
BSM, i el tema també es va tractar en el darrer Consell
de Barri. Cal recordar que aquella proposta preveia la
eliminació de totes les places d’aparcament a la part de
dalt de les escales, entre els carrers de Ribelles i Cornudella. Finalment la proposta aprovada en assemblea i

amb el vist i plau municipal, ha significat que hi hagin,
aproximadament, unes 100 places més de les previstes,
en el conjunt de la barriada.
També es va demanar i aconseguir pintar una zona
groga (graelles), davant de les portes dels habitatges,
en els carrers amb voreres més estretes, per facilitar-hi
l’accés de persones, mobles, electrodomèstics, carrets de
la compra o de nadó i cadires per persones amb mobilitat reduïda.
Un altre tema a destacar és la provisionalitat de la implantació, que s’haurà de sotmetre al que en referencia
a la mobilitat de persones, vehicles i transit rodat es
contempli en el Pla de Futur de Can Peguera.
En el moment d’escriure aquest article, quan fa dos mesos de la posada en marxa de la zona, l’A.VV., juntament amb veïnes i veïnes, estem treballant en la recollida
de propostes i opinions, amb la intenció de corregir
els errors o mancances detectats, que no són pocs, i ja
hem demanat una trobada amb l’Ajuntament, oberta a
tothom que vulgui assistir, per comunicar-li. Per tant,
hores d’ara, el tema no està ni molt menys tancat.
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SOBRE EL PLA DE FUTUR
Pasados 3 años sin la publicación de La Peguera y, por
lo tanto, sin poder comunicarnos con el Barrio, especialmente con los no asiduos a las asambleas y Consells
de Barri, desde la Asociación de Vecinos, a través de
este medio, creemos necesario poneros al día y al corriente de los tres temas que se están realizando en tan
necesarios proyectos.

vehículos de urgencias y servicios, desde Beret a Fabra
i Puig y viceversa.

Hay que recordar que en Asamblea se tomó el acuerdo
de comenzar por dicha fase. Pues, mientras se realizaban los trabajos se podían seguir realizando las reuniones previas para la tan necesaria rehabilitación de
las viviendas de nuestro Barrio. Pues bien, la primera
Antes que nada, y creemos que no es excusa, los prim- se celebró el pasado día 21 de octubre, lo que, sin duda,
eros 2 años de la maldita pandemia impidieron cele- provocará más retrasos.
brar reuniones con las Administraciones sobre dichos
temas, ni siquiera por las conocidas reuniones “on- LA NECESARIA REHABILITACIÓN
line”, cosa que sí se realizó para otros temas menores. Recordar que, en diferentes asambleas, realizadas hace 7
Y también, por qué no decirlo, por el conocido retraso años, se acordó la actuación global de las obras. Se reprovocado por la entrada del nuevo Equipo de Gobi- alizaron los estudios necesarios sobre las graves defierno del Distrito y las demás Administraciones: Ayun- ciencias que sufre nuestro barrio: humedades, goteras,
tamiento, Institut Municipal de l’Habitatge, etc
filtraciones térmicas, problemas con desagües, raíces de
árboles, etc.
Primera Fase del Balcó de Equipaments
Este proyecto se retrasó 2 años por el problema ante- Tras tener los diferentes estudios, la comisión del Pla
riormente comentado. Está previsto su final para el mes de Futur, formada por: las administraciones, entidades
de marzo próximo. Esta fase consiste en una sustancial del barrio, con la gran aportación de nuestra amiga Lisa
mejora en el Casal, en el espacio de entrada por la calle Marrani, arquitecta de la FAVB y una comisión de veciBeret, la colocación de un nuevo ascensor, que nos per- nas y vecinos, comenzó un largo proceso de llevar estos
mitirá acceder al Parque más cómodamente, así como al acuerdos a la realidad del barrio. No se trataba de un nueCasal y teniendo una parada en Centro de Día Pi Molist; vo y vacío barrio, sino al contrario de uno que necesitconvertir la calle Biure en una nueva plaza, realizar el aba una rehabilitación a fondo. Teniendo en cuenta que
cambio de las escaleras actuales, desde calle Vila-seca a viven familias, a las que por encima de todo se les tenían
calle Biure por unas más cómodas para nuestros may- que respetar sus derechos, lamentablemente casi al final
ores, similares a las realizadas en Vila-seca-Beret. Así de estas sesiones de trabajo, los representantes técnicos
como la adecuación de la zona alta para, en un futu- de la Administración mostraron su propuesta de remodro crear un vial por el que únicamente podrán circular elación, donde se reducían a una sola habitación las casas
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más pequeñas, las del tipo B, y el más numeroso de Can
Peguera. Evidentemente nuestra comisión se opuso y
propuso la posibilidad de las remontas en todas ellas. Se
llevaron a cabo diferentes reuniones donde fue convocado todo el barrio, dando el visto bueno al trabajo realizado.
SITUACIÓN ACTUAL .
El pasado 21 de octubre se realizó, como comentamos anteriormente, la primera reunión para desencallar
las obras de mejora del interior de las viviendas. Como
prueba piloto se empezarán por el tipo A. Se realizará
bajo los criterios llevados a cabo para concretar los males
estructurales aplicados en diferentes ocasiones. El coste
para los vecinos será cero euros y todos volverán a sus
respectivos domicilios. Estas viviendas continuarán con
las tres habitaciones actuales, cocina, cuarto de baño
completo y comedor y mientras se realicen las obras las
familias tendrán vivienda provisional en Can Peguera.
Según nos comentan desde el Ayuntamiento, se está gestionando una modificación que permitirá la construcción de las remontas también en las del tipo B.
Bien, parece que al fin se desencalla el Plan de Futur, pero
recordemos la cercanía de las Elecciones Municipales y,

como siempre, los largos periodos de inactividad que se
producirán hacia los acuerdos con los barrios, mientras
dure el periodo pre y post electoral..
LA REMODELACIÓN DEL PARQUE .
El conocido Parque del Turó, para los antiguos vecinos de Can Peguera, Los Pinos o la montaña, tras un
proceso participativo, tendrá también una remodelación. Se crearán nuevos espacios de recreo y picnic
para nuestros mayores, más áreas de juegos para la infancia y circuitos para hacer ejercicios con elementos
gimnásticos. Pero tiene que ser un lugar que no sea de
unos pocos, que todos lo sintamos nuestro, y la seguridad sea total. Si es necesario, cerrándose por las noches.
Donde nadie, sea quien sea, crea que es su propiedad
para hacer en él lo que le venga en gana sin el respeto
debido a ese maravilloso espacio natural. Nuestra montaña.
LA HISTORIA DE CAN PEGUERA NOS DEMUESTRA QUE SOLAMENTE CON LA LUCHA Y PARTICIPANDO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE DECISIÓN SE CONSIGUEN LAS COSAS ¿Tú qué harás?
Si quieres un Barrio digno, ¡¡¡Participa!!!
AVV Can Peguera
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Arxiu Históric de Barcelona (AHB)

REFUGI 647
Quan el dimecres dia 27 de juliol ens van cridar des de
l’AVV de Can Peguera, per comunicar-nos que havien trobat 3 forats a l’enderrocament d’un mur que
hi havia a l’antiga escola Giner de los Rios i després
de Ramiro de Maeztu, el van tindre des de principi molt
clar: havien trobat la sortida que comunicava a l’antiga
escola, i que hi havien buscat durant molt de temps, i
que habia estat cegada darrere un mur.
Aquest refugi és molt documentat a l’Arxiu Contemporani de Barcelona i d’altres serveis en línia que té l’Ajuntament de Barcelona en l’actualitat. El que ha servit per
popularitzar aquest i avançar en la seva investigació i a
la vegada preservació.
Aquest refugi és u dels més grans que hi ha al districte
construït pel veïnat i l’assessorament de l’Ajuntament. Si bé hem de tindre en compte l’Aqüeducte Alt de
Montcada que travessa tot el districte per la seva part
alta, tenim entrades a Trinitat Nova, Mina de la Ciutat i
Canyelles, sent habilitat com a refugi, i aquest sí que va
ser el més gran, però del que no tenim molta informació
sobre aquesta utilització durant la Guerra Civil.
El refugi de les Cases Barates es va reobrir després de
ser tapiades les seves sortides anys després de la guerra, per primera vegada l’any 2005 amb motiu de la
passejada dita “Camins d’aigua” organitzada per l’Arxiu
Històric de Roquetes Nou Barris i l’AVV de Can Peguera, i que per primera vegada van poder veure l’interior en grups reduïts pel veïnat que va assistir a aquesta.
Més tard l’any 2006, es va repetir l’experiència amb una
nova activitat, que va permetre veure novament l’estat en què es trobava aquest. Finalment l’any 2012 es va
fer l’última entrada, ja aquesta vegada de forma reduïda per documentar i fer fotografies d’aquest refugi.
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Així veiem que l’estat d’aquest refugi est precari, amb
enfonsaments del sostre i troços de paret sense terminar de bastir. Trobem a faltar objectes al seu interior
de l’època, ja que com comenta el veïnat del barri van
estar les entrades molt de temps obertes i això va afavorir el saqueig i pèrdua d’objectes, com si s’han trobat
en altres refugis del districte.Segons documentacions,
aquest es va començar a construir l’any 1937, ja quan es
va veure que la guerra duraria més temps de l’esperat.
Hem de tindre també en consideració, que aquest barri
era una part de la zona amb molta densitat demogràfica
en comparació de la resta del sector, el que va fer que
aquest tingués unes dimensions considerables, hem de
tindre en compte que el fet de fer-lo aprofitant el mur
que hi havia on es va afavorir la seva construcció.
Un barri destacat pel seu tarannà anarco sindicalista. A
més fàcil de localitzar per l’aviació nacional, ja que es
troba al costat de la muntanya del Turó de la Peira i
es distingeix perfectament des del cel, va aconsellar al
veïnat de fer-lo per a protegir-se d’aquests, atacs, si bé
no hi ha constància de bombardeigs de l’aviació nacional al sector.
Així veiem com aquest ha tornat a tindre relevancia
mediática al nostre districte.
La nova entrada, en realitat tres, al pati de l’escola,
es fa suposar que hi havia una principal i després es
van fer 2 més en previsió de poder fer una evacuació
més ràpida de la canalla de l’escola. Com van comentar va quedar atapeït darrere d’un mur, que amb les
obres és quedar al descobert.No van poder entrar dintre per inspeccionar, ja que això no és possible fins que
no tinguem l’autorització del cos de Mossos d’Escuadra,
que són els encarregats de la valoració dels perills que
pot comportar aquest túnel.
Arnaldo Gil.
Arxiu Històric de Roquetes Nou Barris

Trèvol – Espai Familiar de Petita Infància
Just fa cinc anys, que va començar aquest projecte de
Petita Infància, adreçat a famílies amb infants entre
els 0 i 3 anys. Va sorgir, arrel del treball comunitari i
de relació entre entitats del territori, al barri de Can
Peguera l’any 2018.
Durant aquest temps Trèvol ha crescut i evolucionat, i
ho segueix fent, gràcies a la participació de les famílies
que han passat per aquí i també de les persones i entitats que d’alguna manera s’han relacionat amb l’espai
familiar.
Però què és Trèvol-Espai Familiar?

• És, sobre tot, un espai de trobada per a famílies que
vulguin compartir les seves experiències sobre la criança dels seus fills i filles.
• És un lloc privilegiat i adequat per a que les famílies
puguin dedicar un temps a jugar, observar i gaudir de
l’evolució i els interessos dels infants.
• És un espai tranquil que acull el vincle entre la persona adulta i l’infant. Un oasis on desconectar del que
tenim fora (obligacions, presses,..), per dedicar-ho als
més petits i petites.
• És un espai d’acompanyament i suport on les persones adultes poden expressar els seus dubtes i opinions sobre la criança, amb llibertat i confiança.
Com funciona?

• És fa una única inscripció, gratuïta. L’infant sempre
ha de venir acompanyat d’una persona adulta.
• Les famílies es trobem amb el seu grup i l’educadora
un o dos cops per setmana, segons l’edat de l’infant, i
durant dues hores i mitja.
• Les famílies van arribant a Trèvol, on hi ha una sala
de joc organitzada per racons i adaptada al moment
evolutiu dels infants. Aquest es poden moure amb
llibertat i jugar segons els seus interessos.

Després es fa una rotllana per saludar-nos, cantar
una cançó de bon dia i presentar la proposta del matí.
Aquesta no és obligatòria. És respecta l’interès de l’infant que pot seguir amb el joc lliure si ho vol.
A meitat de sessió es fa l’esmorzar i tanquem la sessió
amb la recollida de la sala i la cançó de comiat.
Què fem?

• És fa una única inscripció, gratuïta. L’infant sempre
ha de venir acompanyat d’una persona adulta.
• Les famílies es trobem amb el seu grup i l’educadora
un o dos cops per setmana, segons l’edat de l’infant, i
durant dues hores i mitja.
• Les famílies van arribant a Trèvol, on hi ha una sala
de joc organitzada per racons i adaptada al moment
evolutiu dels infants. Aquest es poden moure amb
llibertat i jugar segons els seus interessos. Després es
fa una rotllana per saludar-nos, cantar una cançó de
bon dia i presentar la proposta del matí. Aquesta no
és obligatòria. És respecta l’interès de l’infant que pot
seguir amb el joc lliure si ho vol.
A meitat de sessió es fa l’esmorzar i tanquem la sessió
amb la recollida de la sala i la cançó de comiat.
Raons per venir:

• Gaudir d’una estona tranquil·la i relaxada amb el
vostre fill o filla.
• Conèixer altres famílies i compartir experiències i
moments divertits.
• Descobrir noves propostes i jocs educatius en l’entorn familiar.
• Conèixer activitats, entitats i recursos educatius,
culturals i de lleure, del barri i del territori.
Ens podeu trobar a:

C/ Beret, 83 Tel. 644.170.540
Recinte del Casal de Barri La Cosa Nostra,
a l’Edifici Tronada.
US ANIMEM a compartir amb nosaltres aquesta experiència!!

LA PEGUERA 7

8 LA PEGUERA

