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Informe de resultats

1. El Pla de Barris de Barcelona
L’objectiu del Pla de Barris és revertir les desigualtats mitjançant l'aplicació de noves
polítiques públiques; implicant a la ciutadania en el desenvolupament de projectes
dinamitzadors dels seus barris i amb un pressupost assignat extraordinari i intensiu
durant el període 2021-2024.

2. El Pla de Barris de Turó de la Peira i Can Peguera
El Turó de la Peira i Can Peguera són dos barris fronterers ubicats al districte de Nou
Barris que comparteixen i es comuniquen a través del Parc del Turó de la Peira. Malgrat
són barris veïns, cadascun té les seves característiques particulars, marcades també
per la pròpia història i constitució. En el cas de Can Peguera, per la peculiaritat de ser
l’únic barri de les anomenades “cases barates” que perviu a Barcelona, i com a parc de
cases de protecció oficial. El Turó de la Peira, per la seva banda està marcat per la seva
expansió urbana tot i l’alta densitat dels blocs, la seva interrelació amb el parc que dona
nom al barri, el fa un barri especial.
Can Peguera és un barri totalment marcat per la seva constitució com a cases barates i
on cal ressaltar la seva rica i vital vida associativa, malgrat ser un barri petit. I on cal
destacar el seu paper amb llarga lluita per aconseguir la modificació del Pla General
Metropolità que va permetre eviatar l’enderrocament i desaparició del barri, i per tant la
possibilitat d’un projecte per mantenir-ho i millorar-ho.
El Turó de la Peira també es caracteritza per tenir una vida associativa històrica
relacionada amb les reivindicacions de per la millora del barri i les denúncies per les
irregularitats comeses en la construcció d’aquest per part de la constructora; així com
per la millora de l’entorn i de les condicions de vida del veïnat en general.
A nivell social, l’índex de Renda Familiar Disponible (RFD) estableix com a referencia la
mitjana de la ciutat de Barcelona que és 100. D’acord a les dades de 2017, Turó de la
Peira (51,9) i Can Peguera (51,5) formen part dels barris situats a la franja molt baixa
pel que fa aquest indicador. Indicadors com aquest justifiquen el desenvolupament d’un
pla de barris.
Alguns indicadors importants a tenir en compte per l’elaboració del Pla de Barri 2021 –
2024 són:
-

-

-

El percentatge de persones amb estudis universitaris als dos barris és
significativament menor que a la resta de ciutat.
Es detecten situacions de segregació escolar entre els centres educatius
Hi ha un percentatge significatiu de població de 65 o més anys que viu sola, en
relació a la mitjana de la ciutat, i un alt índex de sobreenvelliment al Turó de la
Peira.
Al Turó de la Peira destaca el percentatge de població estrangera arribada els
darrers 10 anys.
Al Turó de la Peira hi trobem una alta densitat d’habitatges, molts dels quals de
petites dimensions.
Estar previst desplegar el Pla de futur de Can Peguera que abordarà la
transformació del barri en els àmbits de rehabilitació de les cases, la mobilitat, la
dotació d’equipaments, l’ús de l’espai públic.
La renda disponible per família i per persona és molt menor que a la mitjana de
la ciutat i districte.
Es detecten diferents problemàtiques relacionades amb la salut i la qualitat de
vida (solitud, consum d’alcohol i estupefaents, salut mental...)

3. Procés participatiu per l’elaboració del Pla de
Barris de Turó de la Peira i Can Peguera.
L’objectiu del procés participatiu és recollir la visió de la ciutadania del barri de Turó
de la Peira i Can Peguera per tal d’elaborar conjuntament el Pla de Barri 2021-2024.

4. Sessió temàtica sobre Convivència
La sessió temàtica ha tingut una durada de dues hores i s’ha dividit en dues parts:
En la primera part la cap de projectes del Pla de Barris de Turó de la Peira i Can
Peguera ha presentat i contextualitzat:
1.
2.
3.
4.
5.

El Pla de Barris.
El procés de participació.
Dades sobre educació i cultura.
Objectius temàtics de l’àmbit.
Idees i projectes inspiradors

En la segona part les persones assistents van treballar en dos grups amb la dinàmica
proposada:
Sala Grup 1
Perfil de les persones participants:
-

Serveis Socials de Turó de la Peira i Can Peguera (2)
Asociació de veïns de Can Peguera
ONG EnriquezArte
Pla de desenvolupament comunitari Can Peguera (2)
Ampa Escola Turó de la Peira
Club de Fútbol Turó de la Peira (2)
Veïnes que participen a títol individual.
Cap de projectes del Pla de Barri de Can Peguera i Turó de la Peira
Cap de Pla de Barris
Districte Nou Barris

Sala Grup 2
Perfil de les persones participants:
-

Tècnica Pla de Barris.
Tècnica de barris del Districte de Turó de la Peira i Can Peguera.
Treballadora social del CSS del Turó de la Peira i Can Peguera. (2)
Associació de veïns Can Peguera
Associació de veïns Turó de la Peira (2)
Associació de comerciants del Turó de la Peira
Tècnic del Pla comunitari de Can Peguera
Consellera del districte de Can Peguera.

5. Reptes i propostes en l’àmbit de la Convivència
als barris de Turó de la Peira i Can Peguera.
Reptes en l’àmbit de la Convivència als barris de Can
Peguera i Turó de la Peira
Promoció del comerç
de proximitat

Millora de la
participació i la relació
entre veïns i veïnes

Aprofitar la seu de Barcelona Activa del districte per donar
empenta al comerç i a l’emprenedoria.
Fomentar la creació de llocs de feina vinculada als
comerciants del barri.

Participació del veïnatge, identificant problemes conjunts i les
necessitats compartides. Incorporar les diferents veus de
veïnatge de diferents orígens per tal de comprendre totes les
perspectives.
Aconseguir ampliar el coneixement de les diferents realitats,
ja que hi ha moltes persones a les que no s’arriba, i es dificulta
la detecció.
Generar canals i mitjans de suport que promoguin la mediació
en conflictes de convivència.

Potenciar una major
relació entre Can
Peguera i Turó de la
Peira

Els dos barris tenen realitats diferents, i formes de participar
diferents. Però es considera que cal generar un relat comú i
potenciar sinèrgies, ja que els equipaments de tots dos barris
són utilitzats en general per veïns i veïnes de tots dos barris.
Les dinàmiques d’un i altre barri podrien aportar sinèrgies

potents. Es destaca que hi ha molta gent que no coneix la
línia divisòria dels dos barris, especialment la gent que no hi
ha nascut.

Millorar l’entesa
intercultural i
l’acceptació de la
diversitat cultural

La diferència es pot veure com una amenaça, crea distància
i genera prejudicis. Cal potenciar accions que generin
discursos positius envers la diversitat cultural i d’origen, ja
que es detecta un creixement de discursos xenòfobs que cal
combatre.
Treballar el respecte i el coneixement des de les escoles i
totes les entitats dels dos territoris.
Cal dissenyar projectes inclusius on tots i totes es sentin part.
Es considera que l’esport és un bon mitjà per a promoure la
inclusió i el respecte a la diversitat.

Salut mental i
emocional

Treballar en la millora de la gestió de la salut i el benestar a
nivell emocional, especialment en contextos socials de
pandèmia i crisi. Es tracta d’un repte universal, que es fa més
evident en barris com CP i TP

Millora de l’espai
públic i pensar de
manera col·lectiva els
usos de l’espai públic

Promoure actituds respectuoses a l’espai públic per tal que
tothom se’l pugui sentir com a propi

Incorporar la
perspectiva de gènere
en tots els projectes

Tenir especial cura en els projectes esportius i en la gestió
dels usos de l’espai públic

Fer efectives les
mesures per a
l’accessibilitat

Afavorir l’accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda i
gent gran, a través d’escales mecàniques per connectar el
barri amb el CAP, al camp de futbol i la resta del districte.
Facilitar que la gent vingui als comerços del barri del Turó.

Eliminar les
desigualtats socials

Amb especial atenció a dos eixos de desigualtat com son el
gènere i l’origen o context sociocultural de les persones.
Aquest és el principal repte que s’hauria de marcar el Pla de
Barris de Turó de la Peira i Can Peguera. Si s’assoleix aquest
repte será més fácil assolir la resta de reptes que es marquin.

Pensar en clau juvenil i pensar en espais adequats a les
necessitats d’aquest col·lectiu.

Passar dels prejudicis
"uns contra altres" a
l’acceptació de la
diversitat “orgull de
barri”

Treballar per eliminar prejudicis de "uns contra altres", en
funció del questions culturals, de procedència, etc.
La diversitat sociocultural al barri no sempre es viu de forma
positiva ja que hi ha instaurat un discurs xenòfob i
d’estigmatització.
Que la diversitat sociocultural existent al territori no sigui
només una etiqueta, sino que es visqui amb orgull.
Actualment no hi ha suficients espais de trobada i relació des
dels quals pensar un discurs compartit de pertinença al barri,
una història creada per totes. Afavorir la participació de tots
els col·lectius.

Que els usos de l'espai públic no siguin font de conflicte, sino
de convivencia
Els (pocs) espais públics de trobada i relació estan sobreocupats, amb usos diversos. Aquests usos diversos són
sovint font de conflicte.

Què l’espai públic
sigui font de
convivència

Un comerç de barri fort

Aconseguir la
participació i la
implicació de tothom

El comerç de proximitat dels dos barris està patint d’una
manera molt severa davant les restriccions del COVID19 i
davant la competència ferotge de les grans distribuidores de
comerç on line i davant les grans superfícies comercials. S’ha
de treballar i generar conciencia entre el veïnat per revertir
aquesta situació i generar uns eixos comercials potents als
dos barris
A través de la implicació veïnal, el treball en xarxa i l’acció
comunitària es pot aconseguir que les diverses realitats i
diversitats dels dos barris tinguin cabuda i protagonisme en
les dinàmiques comunitàries

Propostes en l’àmbit de la convivència als barris de Turó
de la Peira i Can Peguera.
Títol de la
proposta

Descripció

Adequar els usos esportius que es donen
en punts concrets del parc, i reduir els
mals usos que no faciliten una bona
convivència.

Repte

Interculturalitat
Aprofitament dels
espais públics

Repensar el parc
del Turó de la
Peira

Generar que les pistes esportives es
puguin utilitzar, mitjançant una gestió o
dinamització cívica per part d’alguna
entitat, per a desenvolupar activitats de
caire inclusiu i de promoció de la
diversitat.

Sentiment de
pertinença

Treballar en un procés participatiu
integral i inclusiu per a construir un parc
entre tothom i per a tothom.

Aparells de
gimnàstica al Parc
del Turó de la
Peira

Es necessiten més espais per practicar
l’esport al aire lliure dins el parc, com per
exemple amb la col.locació d’aparells de
gimnàstica al llarg de tot el Parc del Turó

Dinamització de
l’espai públic del barri

Millora de la
il.luminació del
Parc del Turó de
la Peira

Més fanals i millora de la il.luminació
existent al Parc del Turó per garantir una
sensació de seguretat i de tranquilitat del
veïnat quan hi va de nit.

Dinamització de
l’espai públic del barri

Tancament
nocturn del Parc
del Turó de la
Peira

Proposta de que el parc estigui tancat a
la nit

Dinamització de
l’espai públic del barri

Pista
poliesportiva al
Turó de la Peira
on hi ha la
petanca en desús

La pista de petanca que no s’utilitza i està
feta malbé es podria convertir amb una
pista de futbol sala o posar una altre
cistella.

Dinamització de
l’espai públic del barri

Repensar l’espai
al costat de
l’Escola El Turó,
per tal de
convertir-lo en un
espai de
convivència
veïnal.

Plantejar un projecte comunitari d'usos a
l’espai que hi ha al costat de l'Escola El
Turó, on es puguin realitzar trobades i
activitats de convivència comunitària i
veïnal per les tardes.

Millora de l’espai
públic i la
compatibilització dels
seus usos

Dinamització de
les pistes
esportives

Dinamitzar en clau juvenil els espais
disponibles als barris per canalitzar el
lleure juvenil i poder treballar altres
qüestions transversals.

Millora de l’espai
públic i la
compatibilització dels
seus usos

Casal de Joves
del Turó de la

Construir un Casal de Joves o habilitar
algun equipament municipal del Turó de
la Peira o Can Peguera

Millora de l’espai
públic i la

compatibilització dels
seus usos

Peira i Can
Peguera

Rehabilitació de
les pistes
esportives que hi
ha enfront del
casal de Barri de
Can Peguera

Rehabilitació de les pistes esportives al
voltant del casal de Barri de Can Peguera.
És una reivindicació histórica del barri.

Millora de l’espai
públic i la
compatibilització dels
seus usos

Remodelació
integral de l’espai
públic de Can
Peguera per
afavorir la trobada
i la interrelació
veïnal

Remodelació de l’espai públic (parcs,
places, carrers voreres, etc) al barri de
Can Peguera per fer-lo accesible a
tothom i per promoure la trobada
interrelació veïnal.

Millora de l’espai
públic de barri i la
compatibilització dels
seus usos

Dotar dels recursos necessaris a la xarxa
d’educadors de carrer per tal que es
puguin alinear amb entitats i ciutadania a
l’hora de dinamitzar els diferents espais
públics del barri.

Dinamització de
l’espai públic de barri

Més presència i
coordinació dels
educadors/es de
carrer amb les
entitats de barri

Promoure la
gestió de les
pistes esportives
per a l’ús esportiu
de joves

Noves dinàmiques
de convivència a
l’espai públic

Detecció coordinada
de necessitats

Es considera que la figura dels educadors
de carrer o agents de convivència poden
fer molta detecció de situacions diferents
(discriminacions,
absentisme
escolar,
contextos
familiars
vulnerables,...). Poden fer una tasca molt
valuosa a nivell intergeneracional, no
només per a joves.

Pensar la manera de poder obrir més
espais per a la pràctica esportiva de
joves, dinamitzats per entitats, per
educadors de carrer o pels mateixos
grups de joves interessats.

Dinamització de
l’espai públic de barri

Identificar les dinàmiques "que no sumen"
i treballar per capgirar-les, en el sentit
d'oferir noves maneres de relacionar-se i
d’ús de l’espai públic, per exemple: nous
models d'usos, nova dinamització d'aquell
espai, etc
Dinamització de l'espai públic (potser cal
incloure-hi
nous
dissenys),
compatibilitzant els usos i amb propostes
socioeducatives per a tots els col·lectius.

Dinamització de
l’espai públic de barri

Projecte de gestió
de la diversitat
cultural en
l’imaginari
col·lectiu a través
de la memòria
històrica: “Som
del barri”

Cicle d’activitats
interculturals

Més punts de wifi
gratuït al barri

Estirant del fil de la memòria dels
processos migratoris, molt presents en el
barri des dels 60’s, plantejar un projecte
sensibilitzador i de foment de la
convivència intercultural.
Projecte des del qual compartir històries
de vida, iniciatives i accions que
permetin generar un discurs conjunt de
les diverses formes de ser del barri.
Promoure la participació ciutadana a
partir de les pròpies vivències.

Interculturalitat

Impulsar un cicle d'activitats destinat a
generar un discurs positiu vers la
diversitat, afavorint la convivència
intercultural.

Interculturalitat

La pandèmia ha posat més en evidència,
però era una necessitat ja prèviament al
Covid-19.

Sentiment de
pertinença.

Bretxa digital

Establir punts de
trobada per
treballar la
perspectiva
intercultural

A través de la dansa i altres activitats
artístiques intentar conectar contextos
culturals diversos

Interculturalitat

Pla educatiu amb
tots els centres
educatius del
territori en lleure
cultural

Treballar
coordinadament
per
tal
d’incorporar la mirada intercultural també
de les escoles per tal que siguin els
centres educatius pols d’unió cultural i
comunitària, i alhora combatre la
segregació escolar.

Interculturalitat

Iniciatives per
fomentar
l’ocupabilitat de
persones en
situació d’atur

Cal afrontar a nivell social les
conseqüències de la crisi originada per la
pandèmia, que tot just està començant.

Ocupabilitat

Futbol solidari
amb beques per a
joves sense
recursos

Finançar un equip de nens 17-18 anys
que no tenen accés a beques ni recursos
i que el futbol pot ser la possibilitat de no
estar al carrer.

Eliminar les
desigualtats socials

Restaurant
comunitari i
sostenible

Hostal ciutadà

Implicar a famílies
que reben ajudes
socials amb el
voluntariat

Amb menús sostenibles i interculturales,
a la vegada que es formarà i es donarà
eines a les persones usuàries per poder
menjar d’una manera saludable i
econòmica.

Interculturalitat

Habilitar un hostal adreçat al turisme
solidari, que estigui gestionat per
persones que estiguin en situació de
vulnerabilitat. També es pot fer una
reserva
d’habitacions
per
allotjar
temporalment a famílies en situación
d’emergència habitacional.

Eliminar les
desigualtats socials

Les persones o famílies que rebin ajuda
social es poden comprometre com a
voluntaris per ajudar en la mesura del
que puguin a les entitats del barri, com
per exemple en el mateix banc
d’Aliments en el repartiment o la
coordinació.

Eliminar les
desigualtats socials

Projecte de suport Facilitar l’organització i dinamització Millora de la
d'activitats al territori pels propis veïns i participació i la relació
a l’organització i veïnes
entre veïns i veïnes
dinamització
veïnal
Programa
formatiu per a
comerciants

Pla de civisme i
convivència del
Turó de la Peira i
Can Peguera

Servei de suport i
formació al teixit
associatiu del
Turó de la Peira i
Can Peguera

Formacions a l’hora de dinar dels
comerciants. Mentre es dina el
comerciant pot rebre una xerrada o una
formació específica. La formació s’ha de
programar segons les necessitats dels
comerciants.

Ocupació

Implementar
mesures
desde
la
Administració per, conjuntament amb els
veïns i veïnes, erradicar el incivisme i
aconseguir augmentar la consciència i el
respecte envers els altres i lo púbic.

Millora de la
participació i la relació
entre veïns i veïnes

Capacitar al teixit associatiu sobre noves
fórmules d’organització, de gestió i de
participació.
Oferir també un recurs de dinamització,
d’acompanyament i suport a les entitats,
col.lectius i altres iniciatives comunitàries
dels dos barris.

Millora de la
participació i la relació
entre veïns i veïnes

Número total de propostes
pels de Turó de la Peira i
Can Peguera.
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