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1. El Pla de Barris a 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. 
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2.El Pla de Barris de Can Peguera i el Turó de la 
Peira 
 
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...). 
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3.Procés participatiu per l’elaboració del Pla de 
Barris del Turó de la Peira i Can Peguera 
 

 

L’objectiu del procés participatiu és recollir la visió de la ciutadania dels barris del Turó de la Peira i Can 
Peguera, per tal d’elaborar conjuntament el Pla de Barri 2021-2024. 
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4.Sessions, entrevistes i punts mòbils 
 

Infància i joventut 

24 de novembre de 2020 17:30-19:30 A través de la plataforma de videoconferència Zoom 

Núm participants 

26 

Entitats participants 

Salut Pública de l’ASPB, Suport Ampas 9 barris – 
Escola El Turó, AVV Turó de la Peira, Espai Jove Les 
Basses, Treballadora social de l’EAP, Conseller del 
districte Can Peguera, Serveis Socials – Projecte APC – 
CSS, Projecte Acció Comunitària Can Peguera, ONG 
EnriquezArte, Ampa Escola Turó, Escola El Turó, Espai 
Joves les Basses, Club Futbol Turó de la Peira 
 

Principals temes tractats 

Els principals temes tractats són: 1) Promoció d’oportunitats de feina pel jovent. 2) Espais públics pel lleure 
familiar i dels adolescents i joves, visibilitzant-los i prevenint els discursos xenòfobs. 4) Atendre les 
situacions de reagrupament familiar després d’anys de separació. 5) Lleure educatiu per a Joves i famílies, 
especialmente a l’estiu. 6) Bretxa digital que el context covid ha augmentat tant dins com fora l’àmbit 
educatiu. 7) Segregació escolar que facilita l’abandonament escolar. 8) Problemes de salut emocional en 
infants i consums en joves del barri.  
 

Convivència 

1 de desembre de 2020 17:30-19:30 A través de la plataforma de videoconferència Zoom 

Núm participants  

22 

Entitats participants 

Serveis Socials de Turó de la Peira i Can Peguera, 
Associació veïnal de Can Peguera , ONG EnriquezArte, 
Pla de desenvolupament comunitari Can Peguera, 
Ampa Escola Turó de la Peira, Club de Fútbol Turó de la 
Peira,  Associació veïnal Turó de la Peira, Associació de 
comerciants del Turó de la Peira, Tècnic del Pla 
comunitari de Can Peguera, Consellera del districte de 
Can Peguera i veïnes que participen a títol individual. 

 

Principals temes tractats 



     

 
6 Procés participatiu Pla de Barris de Can Peguera i el Turó de la Peira 

21 de desembre de 2020 

Els principals temes tractats són: 1) La promoció del comerç de proximitat, aprofitant que el districte és seu 
de Barcelona Activa per donar empenta al comerç i a l’emprenedoria. 2) Millora de la participació i la relació 
entre veïns i veïnes. 3) Potenciar una major relació entre Can Peguera i Turó de la Peira generant un relat 
comú i potenciant sinèrgies. 4) Millorar l’entesa intercultural i l’acceptació de la diversitat cultural potenciant 
discursos positius envers la diversitat cultural i d’origen. 5) Treballar en la millora de la gestió de la salut 
mental i el benestar a nivell emocional, especialment en contextos socials de pandèmia i crisi. 6) Fer 
efectives les mesures per a l’accessibilitat. 7) Eliminar les desigualtats socials centrant-se especialment en 
en el gènere i l’origen o context sociocultural de les persones. 8) Passar dels prejudicis "uns contra al tres" a 
l’acceptació de la diversitat “orgull de barri”. 9) Que l’espai públic sigui font de convivència. 10) Tenir un 
comerç de barri fort. 11) Aconseguir la participació  i la implicació de tothom. 
 

Entrevistes a agents clau del territori 

1 d’octubre – 15 de desembre A través de la plataforma de videoconferència jit.si 
i presencial 

Núm d’entrevistes 

13 entrevistes, grupals i individuals 

Entitats participants 

26 d’octubre    EnriquezArte 

27 d’octubre    Associació Veïns i Veïnes del Turó de la Peira. 

9 de novembre 
AVV Can Peguera i Casal de Barri La Cosa 
Nostra 

9 de novembre Associació Tronada 

11 de novembre TASC-Turó acció social i cultural 

19 de novembre Associació de Dones Dominicanes 

25 de novembre Associació de Comerciants 

26 de novembre Equip tècnic Associació La Cosa Nostra 

26 de novembre 
SGC. Servei de Gestió de Conflictes. Ajuntament 
de Barcelona 

2 de desembre 
Associació Veïns i Veïnes del Turó de la Peira i 
Can Peguera. 
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4 de desembre Equip del Pla Comunitari 

9 de desembre Associació El Casalet 

9 de desembre Espai Jove Les Basses 

 

 

 

Punts mòbils d’informació 

Dates Ubicacions Núm persones 
informades 

14 de desembre Passeig Urrutia amb C/ Pedret 138 

14 de desembre Escola Turó i Plaça les Basses 112 

TOTAL  250 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

5.Propostes recollides per àmbits temàtics 

RESUM PROPOSTES 

ÀMBIT TEMÀTIC NÚM PROPOSTES 

Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària 74 

Educació i Salut Pública 31 

Espai públic i accessibilitat 66 

Habitatge 13 

Ocupació, impuls econòmic i economia sociaL 27 

Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica 10 

TOTAL 221 
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Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària 
CIUTADANIA 

Drets Socials, Equitat de gènere i 
Acció comunitària 

Les AVV de Can Peguera i del Turó de la Peira presentem les següents propostes: Facilitar la connexió 
entre els projectes d’intervenció comunitària existents als dos barris. Importància de no duplicar 
processos ni projectes. Viabilitat d’unificar en un projecte d’acció comunitària conjunt als dos barris. 
Formació per a les professionals en acció comunitària, per tal d’incorporar aquesta 
metodologia/perspectiva als projectes i serveis que es desenvolupen als barris. Formació per a les 
professionals en incorporació de la perspectiva de gènere, per tal de tenir un marc de referència 
compartit alhora d’intervenir als barris. Impulsar la creació d’una taula de convivència a partir dels tècnics 
d’acció comunitària, de gestió de conflictes, i la creació d’un equip de mediadors socials, que promoguin 
la participació ciutadana posant en valor la diversitat del veïnat. Treballar per a seguir vinculant a la 
ciutadania al espai de participació de la xarxa de suport. Fer d’aquest espai un espai de relació i 
participació ciutadana estable i sostenible. Crear una cartera de serveis de suport i cures a col·lectius 
vulnerables, amb especial atenció a gent gran i famílies en situació de vulnerabilitat. 

Ayudas a adolescentes 17-18 años 
para la práctica de Fútbol 

El Ayuntamiento de Barcelona provee de ayudas para la práctica de deporte fuera del horario escolar. 
Estas ayudas son hasta los 17 años. De los 17 a los 18 años, nuestros adolescentes se encuentran 
desvalidos sin poder acceder a jugar a Fútbol u otro deporte. Estos adolescentes no pueden competir y 
si no se les ayuda a que puedan hacer deporte hasta su mayoría de edad, la alternativa es que esten en 
la calle. Se necesitan ayudas para cubrir este año deportivo a los adolescentes 17-18 años.   

Espai de trobada a l' Espai Jove Les 
Basses 

Des de Les Basses , volem fer possible un espai de trobada , on els joves del barri trobin el seu refugi, 
on puguin relacionar-se amb altres joves i socialitzar . Proporcionar un espai en el que es sentin lliures i 
acompanyats al mateix temps. Un espai en el que puguin donar la seva opinió i proposar nous tallers i 
dinàmiques. Des de les Basses oferim la terrassa durant els mesos de calor , i diferents sales i espais de 
l’equipament durant els mesos de fred. Per a poder oferir aquest servei d’espai de trobada , és necessari 
poder comptar amb un o dos responsables, que es facin càrrec de la dinamització d’aquests espais . 
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AJUNTAMENT 
Infants i joves Promoure i donar suport a projectes per a infants i joves.   

Diverstiat cultural i d'origen Treballar per a la inclusió i reconeixement de la diversitat cultural i d’origen.   
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ENTREVISTES 
Potenciar les activitats sociolaborals, socioeducatives 
i de lleure de l’Espai Jove Les Basses 

L’Espai Joves Les Basses té projectes importants en aquests tres àmbits i el Pla de Barris 
podria servir per enfortir-los i repensar-los per millorar-los, si s’escau.  

Espais de trobada dinamitzats a l’Espai Jove Les 
Basses 

Manquen espais de trobada per als joves i es proposa generar diferents espais 
dinamitzats pels propis joves a l’Espai Jove Les Basses. 

Programes per millorar la vida de la gent gran Realitzar més seguiment, cura i acompanyament a la gent gran del barri per tal de millorar 
les seves condicions de vida i realitzar suport emocional.  

Potenciar la participació ciutadana a través de la 
Xarxa de Suport mutu a Can Peguera i Turó de la 
Peira 

Enfortir la Xarxa de Suport mutu, des de la perspectiva de la diversitat de la participació i 
el disseny de projectes amb la ciutadania. 

Incorporació d'un tècnic especialista en convivència a 
l'espai públic 

Valorar la creació d’un tècnic especialista que abordi temes de convivència, basant la 
seva mirada en l’atenció dels Joves a l’Espai Públic.  

Habilitar un punt de trobada per joves Habilitar un punt de trobada per joves  

Promoure el Casalet de tardes a Can Peguera Casalet de tardes; actualment és un servei econòmicament no viable. 

Potenciar espais participatius per infants Potenciar espais participatius d’infants, per exemple en el disseny d’àrees infantils.  

Projecte educatiu per millorar la convivència a Can 
Peguera 

Projecte educatiu per millorar la convivència a Can Peguera (educadors de carrer) per 
arribar a la gent que normalment no s’apropa als espais comunitaris.;  

Millorar els espais esportius del Balcó d'equipaments Mentre no comenci el Pla de futur, habilitar i millorar els espais esportius dels Balcó 
d’equipaments.  

Recuperació dels Búnkers de Can Peguera Recuperació dels Búnkers de Can Peguera  

Programa per afavorir l'esport femení  Programa per fer arribar l’esport a les noies. Promoure els esports perquè també el 
practiquin les noies.  

Programa per facilitar l'accés dels joves als espais 
esportius 

Programa perquè els i les joves puguin accedir els espais esportius existents (piscina per 
exemple) tenint en compte les seves característiques econòmiques, maduratives i 
dificultats socials.  

Ampliar els espais esportius a Can Peguera Ampliar els espais esportius, tenint en compte esports no majoritaris (escalada, 
bàdminton ...). Promoure’n aquests esports minoritaris. Potenciar esport a l’aire lliure a 
diferents franges d’edat. Potenciar altres esports com la natació.;  

Promoure el lleure familiar a Can Peguera Activitats gratuïtes per a les famílies, perquè puguin compartir temps de qualitat amb els 
seus fills i filles.  

Creación de un grupo de mediación comunitaria 
dominicana 

Crear un grupo mediación comunitaria dominicana  
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Políticas de empoderamiento de las mujeres Empoderamiento colectivo de mujeres-asociación de mujeres dominicanas  

Ayuda y acompañamiento a personas sin 
documentación 

Ayudar a las personas sin documentación que no pueden acceder a trabajos y que tienen 
unas situaciones complicadas.  

Promoure activitats lligades a la fotografia Propostes en clau fotogràfica que permeti treballar amb població d’edats diverses. 
Seguint les experiències del projecte amb l’Aula d’Acollida de l’IES Barna-Congrés centrat 
en la fotografia (Línia del temps- tot el que deixaven, el que tenien i el que s’esperaven 
del futur); treball amb els instituts propers per a visitar exposicions + activitats i tallers al 
respecte; treball amb Casal Infantil per a l’elaboració de cartells.;  

Promoure la convivència i el sentiment de pertinença 
al barri del Turó 

Fer accions per crear un sentiment de pertinença i de coneixement del barri per part dels 
mateixos veïns i veïnes, com podria ser un trenet per passejar pel barri.  

Reforçar els equipaments del barri del Turó Reforçar i promoure el coneixement i la diversificació dels equipaments existents al barri 
(Les Basses i Can Basté).  

Reforç dels programes socioeducatius que es porten 
a terme al barri del Turó de la Peira 

Reforçar els programes socioeducatius que porten a terme des del Club, així com millorar 
les instal·lacions per poder desenvolupar aquesta activitat allí mateix. (Ara per ara fan 
classes de reforç escolar en un local fora del camp, si es fes al mateix camp es podrien 
acollir a més nens i nenes)  

Suport i acompanyament als joves per accedir a 
l'esport de competició 

Fomentar ajuts perquè els joves puguin accedir a esports de competició. Des del club 
se’ls ajuda com es pot, però no és suficient i molts joves s’acaben perdent per no tenir 
cap oportunitat.  

Promoure espais d'oci saludable Promoure més espais d’oci alternatiu i saludable pel jovent.  

Coordinació amb la Taula Social del Pla de Futur La Taula Social del Pla de Futur, encarregada de fer la diagnosi social del barri, podria 
ser inclosa com a un espai generat en el marc del Pla de Barris. 

Millorar la intervenció comunitària als dos barris Repensar el model d’intervenció comunitària a tots dos barris.  

Reforçar l'esplai i les activitats per adolescents i joves Reforçar l’esplai i les activitats per adolescents i joves per tal de garantir relleu 
generacional a l’entitat així com persones que s’impliquen en el projecte. 

Suport i acompanyament a les entitats del barri Espai per treballar la formació i capacitació de les entitats en l’àmbit de la gestió. 

Millorar la governança comunitaria Millorar la governança comunitària del barri amb l'acompanyament i suport a les entitats 
per autorganitzar-se.  

Impulsar el voluntariat al barri Disposar d’un centre de voluntariat al barri que pugui canalitzar l’energia de totes aquelles 
persones que piquen a la porta amb voluntat de fer coses. 

Acompanyament a les persones nouvingudes al barri 
del Turó de la Peira 

Treballar per la integració de les persones vingudes d’altres països  
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Millorar la convivència al barri Millorar la convivència i el sentiment de pertinença al barri del Turó de la Peira.  

 

PUNT MÒBIL D’INFORMACIÓ 

Projecte de memòria històrica del Turó de la Peira. El barri té molta tradició de lluita veïnal, i cal posar-la en valor, a través d’un projecte de 
memòria històrica.  

Procés participatiu per al Parc del Turó de La Peira Iniciar un procés participatiu, incloent a totes les entitats, col·lectius i franges d’edat, per 
tal de repensar els usos del parc i dotar el projecte de legitimitat.  

Formacions obertes a persones que estan en situació 
irregular al Turó de la Peira. 

Realitzar formacions per tal de que persones que estan en situació irregular les puguin 
fer. És a dir, si una persona que no té el NIE no pot fer un curs d´ocupació. La proposta 
és promoure formació per gent que està en aquesta situació, que hi ha moltíssima al 
barri.  

Facilitar que la gent gran pugui baixar de casa seva al 
Turó de la Peira. 

Detectar edificis amb gent gran i fer-hi un ascensor, perquè puguin baixar al carrer, ja 
que, degut al gran número d’escales que hi ha, no poden baixar a passejar.  

Augmentar els recursos per la gent sense sostre a Can 
Peguera 

Al Centre d’acollida no hi ha suficient espai per tothom i fa molta pena. A l’estiu fins i tot 
hi ha tendes de campanya a fora. Això crea problemes de brutícia i inseguretat. Hi 
hauria d’haver més recursos per tal que aquest tipus de centres no generin 
desbordaments al voltant. (3 persones han realitzat aquesta proposta). Una altra 
persona proposa traslladar aquest equipament a un altre lloc.  

Millora de l'ús del menjador social  Degut al Covid-19, actualment no es pot dinar dins el Menjador Social del barri i als 
usuaris se’ls entrega el menjar en bosses. Això provoca que, al voltant del local, hi hagi 
sovint gran nombre de persones menjant a llocs que no són adients i, en conseqüència, 
la zona queda sovint molt bruta i passa molta estona fins que és netejada.; També, en 
moltes ocasions, hi ha baralles; entre aquestes persones, havent convertit aquella zona 
en un punt que molt ciutadans miren d’evitar apropar-s’hi. Comentat per 2 persones.  

Més presència policial a Can Peguera Més presència policial i seguretat en general. Sovint, grups de joves es queden fins 
molt tard fent molt soroll i impossibilitant el descans dels veïns (4 persones han realitzat 
aquesta proposta) Es dóna sobretot al Parc de Nou Barris, al Parc Central i a les Cases 
Barates és un històric.  
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Més control per les caques de gos a Can Peguera El barri està ple de caques de gos. És important incrementar la neteja i responsabilitzar 
els seus amos de la brutícia que deixen. Per exemple, al Parc de Nou Barris hi ha un 
pipican però tot el parc està ple de caques perquè la gent no el fa servir. (4 persones 
han fet aquesta proposta)  
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SESSIONS DE TREBALL 
Servei de suport i formació al teixit associatiu del 
Turó de la Peira i Can Peguera 

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.   

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

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

Projecte de suport  a l’organització i dinamització 
veïnal 

Facilitar l’organització i dinamització d'activitats al territori pels propis veïns i veïnes  

Projecte de suport  a l’organització i dinamització 
veïnal 

Facilitar l’organització i dinamització d'activitats al territori pels propis veïns i veïnes  

Implicar a famílies que reben ajudes socials amb 
el voluntariat 

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.   

Creació d'un Hostal Ciutadà 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 situació d’emergència habitacional.  

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

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.  

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.  

Establir punts de trobada per treballar la 
perspectiva intercultural 

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

 Més punts de wifi gratuït al barri La pandèmia ha posat més en evidència, però era una necessitat ja prèviament al Covid-19.  

Cicle d’activitats interculturals Impulsar un cicle d'activitats destinat a generar un discurs positiu vers la diversitat, afavorint la 
convivència intercultural. 
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Projecte de gestió de la diversitat cultural en 
l’imaginari col·lectiu a través de la memòria 
històrica: “Som del 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. 

Noves dinàmiques de convivència a l’espai públic 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.  

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

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

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

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. 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.  

Espai de trobada de famílies monoparentals Creació d’un espai de trobada i coneixença de famílies monoparentals.  

Taula de treball d’equipaments i serveis 
municipal per donar resposta a les necessitats 
dels infants i joves del barri 

Crear un espai de treball específic, una taula de treball que inclogui a totes les persones 
responsables d’equipaments i serveis per tal de construir un projecte integral que doni 
resposta a les necessitats dels infants i joves del barri.  

Activitats per a treballar la seguretat emocional a 
infants (i també les seves famílies) durant la 
primària 

Activitats per a treballar la seguretat emocional a infants (i també les seves famílies) durant la 
primària. A l’estiu s’ha programat quelcom similar al Casal d’El Turó, però caldria convertir-ho 
en activitat permanent. Augmentar l’autoestima dels joves, reconèixer le seves necessitats i 
aspiracions, millorar el seu paper i la seva integració en el dia a dia del barri. Cal crear espais 
que facilitin aquesta idea, o es sentin còmodes, i puguin participar en la vida del seu barri.   

Espais d’intercanvi d’experiències i de diàleg en 
la criança 

Crear espais d’intercanvi d’experiències i de diàleg en la criança, on famílies, infants i joves 
puguin compartir dubtes, temors, experiències  
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Explorar el potencial de nens i nenes, visibilitzant 
altres realitats que no són les seves quotidianes 

Obrir el món de possibilitats i explorar el potencial de nens i nenes, visibilitzant altres realitats 
que no són les seves quotidianes, explicant-los tot allò que hi ha i tot allò que poden fer com a 
oportunitat de futur.  

Eines i dispositius i coneixements per a 
minimitzar la escletxa digital 

Dotar d’eines i dispositius i coneixements per a minimitzar la escletxa digital, espais de reforç 
escolar per a infants i joves potenciant el component tecnològic (wifi potent, ordinadors en 
condicions)  

Acompanyament per les famílies per tal de poder 
realitzar els tràmits  

Crear un espai d’acompanyament per les famílies per tal de poder realitzar els tràmits 
necessaris per poder demanar beques, inscripcions, etc.  

Programa “de 10 a 1”, espai d’acció comunitària 
inclusiva de joves en entorns de complexitat 

Recuperar el programa “De 10 a 1”, que ha finalitzat aquest any. Es considera un espai que ha 
estat molt valuós en termes d’acció comunitària inclusiva de joves en entorns de complexitat , i 
que en tancar hi ha un gruix important de joves que es queden sense espai de trobada i on fer 
activitats diverses. En especial, els i les joves en situació administrativa irregular, ja que no 
poden cursar formacions reglades ni accedir a formacions ocupacionals. Cal trobar una 
alternativa per a aquest col·lectiu específic.  

Potenciar la participació de joves amb el treball ja 
des de la infància 

Potenciar la participació de joves amb el treball ja des de la infància, per a establir vincles amb 
les famílies i donar a conèixer tot allò que es fa des del teixit associatiu del barri.  

Nou espai de trobada per a joves de tot tipus, i 
programar una “Festa de la diversitat” a mode 
d’inauguració 

Identificar un nou espai de trobada per a joves de tot tipus, i programar una “Festa de la 
diversitat” a mode d’inauguració amb berenar, activitats i jocs. I que arrel d’aquesta festa 
l’espai quedi obert com a punt de trobada jove.;  
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Educació i Salut Pública 

CIUTADANIA 
Propostes sobre Educació i Salut Pública Les AVV de Can Peguera i del Turó de la Peira presentem les següents propostes: 

Acompanyar i reforçar les accions dissenyades i impulsades en el si de les taules 
comunitàries, promovent activitats de lleure i dinamització cultural des de les entitats del barri i 
fent ús tant dels equipaments com de l’espai públic. Especial atenció a les accions 
desenvolupades en el marc de les taules: Infància, Joventut, Gent Gran, Salut als barris. 
Enfortiment dels projectes d’atenció a la infància i les seves famílies que ja es desenvolupen 
als dos barris, promovent accions de salut comunitària a partir dels recursos existents: AFAs, 
Casals i recursos de lleure Infantil i juvenil, Projectes per a petita infància. Impulsar accions 
destinades a la prevenció dels consums de risc. Dissenyar accions destinades a garantir la 
continuïtat dels estudis post-obligatoris dels i les joves. (Seguint l’estil del Programa 
Prometeus, adaptant-lo a estudis de graus Formació Professional).Dotar els centres de 
educació formal dels recursos necessaris per al treball emocional i social amb els infants. 
Impulsar un pla de gestió cívica per a les pistes esportives existents als dos barris afavorint 
així l’ús divers d’aquestes. 

Educaciò i salut publica Promoure activitats de lleure i culturals els caps de setmana i les tardes entre setmana per la 
gent jove e infants del Barri (Casals, escola de musica, tallers ocupacionals, dansa, teatre, 
esports, jocs de taula, ... ) si no fomentem activitats de lleure el jovent te mes fàcil caure en 
delinqüència i estupefaents. Implicació dels joves en la millora del Barri. Aprofitar al màxim 
Can Basté i Les Bases com espais tos els dies de la setmana. La realització de les Palmeretes 
amb materials reciclats com a exemple d’educació social col·laborat iva, realitzat per un dels 
associats EnriqueArte  Promoure les AMPAS de les 2 escoles públiques del barri "escola Turo” 
i “Calderón". L'associació sempre ha donat suport i ha col·laborat quan s’ha demanat. 
Promoure un centre de senderisme a Turó de la Peira. Eliminació de la Droga dels nostres 
carrers i a les nostres finques, (narcotraficants, narcopisos, problemes de baralles, armes 
blanques e inclús de foc, tirotejos...).Volem un Barri Segur. Problemes de alcoholisme. Hi han 
una sèrie de persones al barri amb problemes d’alcoholisme que necessiten un seguiment 
psicològic, mèdic i social. Volem ajudar els nostres veïns amb aquests problemes a sortir-sen. 
Els carrers cada vegada estan mes plens de veïns amb aquesta problemàtica.   
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AJUNTAMENT 

Centres educatius Millorar els centres educatius que ho requereixin per donar-los impuls.  

Hàbits saludables Millora dels hàbits saludables i prevenció del consum de tòxics.  

Millorar l'oferta educativa Reforçar l’oferta educativa mitjançant programes innovadors dintre i fora escoles.  

 

ENTREVISTES 

Programes de reforç escolar a Can Peguera Programa de reforç escolar per assegurar i fomentar l’accés a cicles superiors i a la 
universitat (Ex.Programa Prometeus adaptat també a cicles superiors) 

Programes educatius i d'acollida per infants a Can 
Peguera 

Recurs educatiu i d’acollida per a famílies amb fills menors de 5 anys.  

Polítiques per lluitar contra la bretxa digital a Can 
Peguera 

Garantir la participació al pla de barris dels veïns i veïnes que degut a la bretxa digital, 
ara mateix no podran participar, i aquells que normalment costa arribar. Pensar alguna 
proposta per garantir la participació real dels veïnat Projecte ambiciós per reduir la 
bretxa digital dels veïns i veïnes que més ho necessiten, i assegurar punts de connexió 
gratuïts al barri. 

Programas de prevención del consumo A través de las propias familias, haciendo un enfoque específico a las características 
de cada colectivo según su origen, ayudar para que puedan afrontar el tema de la 
prevención o el abordaje del consumo de alcohol y tóxicos, y de la educación en 
valores de los hijos. 

Programas para disminuir la bretxa digital Disminuir la brecha digital. Explica que hay muchas personas que no saben cómo 
accedir a las ayudas, o hacer los trámites online.  

Educació nutricional Impulsar propostes en matèria d’educació nutricional. 

Impulsar els serveis d'acompanyament psicoeducatius Reforç escolar, i dotar al projectes de serveis d’acompanyament psicoeducatius que li 
donin valor i més potencia a les intervencions que realitzen (atenció psicòlogica, 
logopedes, etc.) 

PUNT MÒBIL D’INFORMACIÓ 
Projecte d’escoles enriquides al Turó de la Peira. Iniciar el procés d’incorporar perfils professionals socials als claustres de les escoles.  
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Programes educatius per als i les joves de Can Peguera Que els i les joves del barri puguin tenir locals o espais on realitzar cursos i tallers  

Escoles públiques a Can Peguera Un grup de joves trasllada la necessitat que hi ha d’una escola pública per als més 
petits del barri i evitar així que moltes famílies hagin de desplaçar-se a altres zones de 
la ciutat per a completar l’ensenyament dels seus fills.  

 

SESSIONS DE TREBALL 

Suport al reforç escolar Impulsar projectes que ja estan implantats en el barri i que funcionen bé, com el reforç 
escolar  

Projecte d’hàbits de de higiene personal Promoure el treball encarat als hàbits de d’higiene personal.  

 Programes i activitats d’informació en relació als 
consums inadequats 

Per tal d’afrontar el problema del consum, cal apostar per programes i activitats 
d’informació en relació als consums inadequats  

Educació emocional en els centres educatius Introduir nous perfils professionals en els equips dels centres educatius del barri, 
especialment en relació a l’educació emocional (psicòlegs, educadors, etc).  

Educar als pares mitjançant els nens. Educar als pares mitjançant els nens. En aquest sentit, es proposa potenciar projectes 
comunitaris adreçats als infants i les seves famílies, per tal d’involucrar-los en la 
comunitat.  

Institut-escola El Turó En relació a l’escola El Turó, es considera que cal invertir en un institut-escola per a 
l’ESO, per tal d’evitar un canvi de centre educatiu en l’entrada a secundària. Es 
considera que aquest plantejament pot evitar moltes situacions de desarrelament 
juvenil, absentisme o abandonament escolar.  

Millorar de manera intensiva l’espai de l’Escola El Turó Millorar de manera intensiva l’espai de l’Escola El Turó. Es tracta d’un referent educatiu 
al barri, amb una proposta pedagògica molt potent, però l’estat precari de les 
infraestructures i els diferents espais (especialment de l’AMPA) no permeten una 
programació d’activitats adequada, especialment pel que fa a les activitats 
extraescolars. Actualment hi ha menys inscripcions (infraestructures, tema econòmic, 
tema salut covid, tema implicació famílies). Es considera que una reforma pot afavorir 
també una major implicació de les famílies amb el projecte educatiu i amb la tasca de 
l’AMPA. Cal incorporar mesures d’accessibilitat per a alumnes amb diversitat funcional. 
Cal prioritzar la comoditat de l’alumnat i les seves famílies.  
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Espai de criança del Pla de Barris Espai de criança del Pla de Barris de (Besòs) incorporar-lo també a les escoles bressol 
del barri del Turó de la Peira, per a enfortir vincles entre famílies i centres, i facilitar el 
pas a les escoles d’infantil i primària. 

Ampliar l’oferta de lleure, especialment a l’estiu i per 
adolescents i joves 

Ampliar l’oferta de lleure, especialment a l’estiu i per adolescents i joves. Pensar en 
activitats que els interessin com, per exemple, formació en difusió per streaming, etc.  

Millorar l’accés dels joves a l’esport federat i de 
competició 

Millorar l’accés dels joves a l’esport federat i de competició. Molts joves nouvinguts es 
troben amb moltes traves burocràtiques que els impedeixen poder jugar en 
competicions  

Nous espai infantils Millorar els espais infantils actuals i crear-ne de nous  

Processos de mentoria individual, per vincular l'alumnat 
de primària al territori  

Estudiar necessitats no cobertes des dels equips educatius de les escoles de primària, 
per poder aplicar processos de mentoria individual, vinculant-los al territori i promovent 
l'enxarxament i l’arrelament d’aquestes joves amb situació administrativa irregular al 
territori.  

Patis oberts de les escoles Obrir més patis d’escoles, per suplir una manca d’espais que pateixen els i les joves. 
Juguen i es troben en llocs on no correspon. Es detecta que les escoles són en general 
reticents a obrir patis per una manca de personal que pugui responsabilitzar-se de 
l’espai. En aquest sentit es considera que cal fer responsables dels espais als mateixos 
joves, que obrin i tanquin de manera responsable, apaguin les llums,... Es faran 
responsables si se’ls encarrega la responsabilitat i se’ls dóna la confiança. 

Subvencionar la formació en el lleure Subvencionar la formació en el lleure per a joves del barri  

Promoure la participació activa en el lleure educatiu a 
totes les famílies 

Promoure la participació activa en el lleure educatiu a totes les famílies que no poden 
pagar les activitats de forma periòdica a través d’un sistema de beques.  
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Espai públic i accessibilitat 

CIUTADANIA 
Ocupació del Parc Central de Nou Barris pels 
gossos 

M'agraden els gossos, i em fa feliç que puguin gaudir d'aquest parc, i del barri en general, amb 
més espais verds que altres barris.  Però no em sembla just que tot el parc sigui territori lliure 
per ells, perquè fan pipi i caca a tot arreu. És molt poc agradable intentar estirar-se a la gespa, 
perquè sempre fa olor d'excrements. Crec que també ha de ser un parc per les persones. Fa 
poc es va habilitar una zona tancada per als gossos, però els seus amos segueixen portant-los 
a tot arreu.  

Coloms sota el pont de Fabra i Puig A sota el pont de Fabra i Puig - Passeig Urrútia (costat mar), hi viu una gran colònia de 
coloms. Els veïns que passem diàriament per sota el pont ens arrisquem molt a que ens caigui 
una caca de colom. El terra n'està ple. A més, fa molta pudor. Penso que a la banda muntanya 
no hi ha aquest problema perquè hi ha unes xarxes a les bigues del pont per impedir que hi 
visquin els coloms. S'hauria de fer el mateix a la banda mar.  

Propostes sobre Espai Públic i Accessibilitat Les AVV de Can Peguera i del Turó de la Peira presentem les següents propostes: Estudi i 
disseny de les millores a desenvolupar al Parc del Turó de la Peira mitjançant un procés de 
participació ciutadana que estableixi com ha de ser la reforma integral del Parc. Reactivar el 
procés de reurbanització dels barris a partir de la participació de la ciutadania en les següents 
fases. Impulsar la execució de la fase 1 del Pla de Futur de Can Peguera que ja està aprovat: 
urbanització del tram final del carrer de Beret que connecta amb el carrer de Vila-seca, 
incloent la instal·lació d’un ascensor públic, i arranjament de la pista esportiva. Avançar amb 
l’estudi de les següents fases previstes. Impulsar la execució del nou equipament previst a la 
Illa. Incloure l’arranjament del Passeig de la Peira dins del procés participatiu de reforma del 
Parc del Turó de la Peira. Estudi del projecte d’un nou Institut-Escola que substitueixi l’actual 
Escola El Turó, incloent un equipament d’ús comunitari. Realització de les millores 
d’accessibilitat previstes al carrer de Matagalls. Estudi de la reurbanització de l’interior i els 
voltants de l’illa delimitada per els carrers Sant Iscle, Travau, Montsant i Pedret.</li></ol>  

Reparación de la malla de contención de la 
montaña 

Es necesario reparar gran parte de la malla de contención de la montaña por el peligro que 
tiene el desprendimiento en algunas zonas. Tambien seria conveniente cambiar el cierre 
perimetral de las instalaciones y realizarlo con algun otro método más efectivo que la red 
metálica que rompen con facilidad.  
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Mejoras en las instalaciones municipales Camp 
del Turó de la Peira 

Al igual que el resto del barrio, las instalaciones municipales del Turó de la Peira necesitan 
una serie de mejoras para el uso y disfrute de sus jugadores, que son en su mayoría vecinos 
del Turó. Seria conveniente hacer una nueva grada con el objetivo de ampliar los 
equipamientos que nos son tan necesarios debido a la falta de espacio, tal como 4 vestuarios 
para jugadores,  2 vestuarios de árbitros, sala de Fisio ,almacén de ropa, sala de lavadoras, 
local social, servicios, etc. Desde que se juega Fútbol 7 , Fútbol Femenino y el arbitraje mixto, 
nos encontramos que con solo 4 vestuarios no podemos cubrir las necesidades actuales. 
además de tener duchas compartidas cada 2 vestuarios. Tambien seria conveniente 
reemplazar las puertas actuales de acceso a las instalaciones, Las actuales están oxidadas y 
en muy mal estado. Cambio de césped del terreno de juego. El actual se puso hace 10 años 
por lo que tiene muchas deficiencias peligrosas para la práctica del fútbol.   

Espai Public i Accesibilitat  millora accessibilitata tot el barri. (maxima prioritat) Tenim unes pujades molt empinades 
(exemple els carrers Teide, Travau, Beret, Pedret) per connectar el barri amb passeig Urrutia, 
la Seu del Districte, zona de Verdum, metro;L5 Vilapiscina, passeig Fabra i Puig, el Mercat de 
la Mercè, Col·legis, Institut de secundaria, camp de Futbol, i sobretot la connexió amb el Parc 
del Turó, un dels pulmons verds urbans mes importants de la ciutat de Barcelona, etc. Per 
accessibilitat s’han d’instal·lar escales mecàniques, ascensors, cintes transportadores, ... 
Escales mecàniques, Tres zones preferents marcades en plànol adjunt;(de Iscle a Montsant/ 
de Beret a Passatge Urrutia/ etc). Per tal de millora l’accessibilitat al barri, i sobretot la 
connexió d’aquet amb la ciutat i amb els equipaments propers (Biblioteca, Seu del 
Districte/Ajuntament, Mercat, etc..),;es proposaran una sèrie d’eixos de connexió que 
disposaran d’escales mecàniques o ascensors, (hem de tenir en compte que hi ha molta gent 
gran al barri amb problemes de mobilitat). Es proposa en una fase inicial demanar la 
subvenció per realitzar un estudi/projecte urbanístic enfocat amb aquets dos temes, 
accessibilitat i connectivitat i una segona fase realitzar es obres de millora de l’accessibilitat. 
Aquestes serien unes propostes segons converses amb els veïns:  

Cierre perimetral del Parque del Turó de la Peira Creemos que el Parque tendria que ser un espacio seguro por lo que  seria conveniente cerrar 
las puertas de acceso a una hora prudente, seria necesario que hubiera vigilancia presencial 
dentro del Parque y  más señalización que indicaran  todo los puntos de interes (campor de 
Fútbol, pipican, la Cruz, parques infantiles, espacios de ocio.....).  
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Renovación del mobiliario El mobiliario del Parque del Turó de la Peira está muy deteriorado, si queremos que sea un 
punto de encuentro de familias y vecinos, se necesitan habilitar espacios funcionales y 
sostenibles. Así mismo una mejora de los diferentes parques infantiles ya que los actuales 
estan muy estropesdos y sucios. Las mesas actuales de picnic, centro de reunión de nuestros 
mayores, no son las adecuadas. Acondicionar espacios para nuestras mascotas con una 
seguridad de limpieza regular.   

Pistas polivalentes La idea es aprovechar espacios libres como punto de encuentro de la juventud. Cabria la 
posibilidad de crear una pista polivalente de Basket y Fútbol 5. La posibilidad de habilitar un 
espacio para la práctica de Skate. Posibilidad de crear un Rocódromo al aire libre.   

Mejoras en la iluminación del Parque del Turó de 
la Peira 

Se necesita una renovación y mejora en la iluminación general del Parque del Turó de la Peira 
con el objetivo de alargar el espacio de paseo, ocio,... sobre todo en invierno. Para la 
sostenibilidad y contaminación seria conveniente cambiar las lamparas actuales por luces Led. 
Con más iluminación conseguiremos más seguridad y que los vecinos  puedan disfrutar más.  

Gimnasio al aire libre en el Parque del Turó de la 
Peira 

Se necesita este tipo de actividad para las personas del barrio que no tengan recursos para ir 
a un gimnasio, puedan hacer deporte, y así dar la oportunidad de que se inicien en esta 
práctica Tambien dar la oportunidad a nuestros mayores de que puedan hacer ejercicio al aire 
libre con maquinas especificas para ponerse en forma  

Millora accesibilitat Donada la configuració de carrers empinats al barri (Teide,Travau,Beret,Pedret) per connectar 
el barri amb passeig Urrutia, la Seu del Districte, zona de Verdum, metroL5 Vilapiscina, 
passeig Fabra i Puig, el Mercat de la Mercè, Col•legis, Institut de secundaria, camp de Futbol, i 
sobretot la connexió amb el Parc del Turó, un dels pulmons verds urbans mes importants de la 
ciutat de Barcelona, etc. Per millorar aquesta accessibilitat s’han d’instal•lar escales 
mecàniques, ascensors, cintes transportadores. Proposem escales mecàniques, Tres zones 
preferents marcades en plànol adjunt;(de Iscle a Montsant/ de Beret a Passatge Urrutia/ 
etc).Per tal de millora l’accessibilitat al barri, i sobretot la connexió d’aquet amb la ciutat i amb 
els equipaments propers (Biblioteca, Seu del Districte/Ajuntament, Mercat, etc..),;es 
proposaran una sèrie d’eixos de connexió que disposaran d’escales mecàniques;o ascensors, 
(hem de tenir en compte que hi ha molta gent gran al barri amb problemes de mobilitat). 
També seria bo revisar a xarxa de bus del barri. Es proposa en una fase inicial demanar la 
subvenció per realitzar un estudi/projecte urbanístic enfocat amb aquets dos temes, 
accessibilitat i connectivitat i una segona fase realitzar es obres de millora de l’accessibilitat.  

Escales mecàniques a Matagalls La meva proposta és la instal·lació d’escales mecàniques als dos trams del passatge de 
Matagalls: de Fabra i Puig al carrer de la Vall d’Ordesa i del carrer de la Vall d’Ordesa a 
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Travau.  

Proposta escales mecàniques Aquetes serien unes propostes segons converses amb els veïns. Eix Aneto: connectant per 
carrer Beret el Parc del Turó de la Peira amb el Passeig de Fabra i Puig, Mercat de la Mercè, 
Centre Cívic Can Basté, etc. Eix Montagut: connectant la Seu de Districte, Biblioteca, 
Barcelona Activa amb el Parc del Turó de la Peira. Eix Darnius: Connectant per carrer Darnius 
el Parc del Turó de la Peira amb el Parc Central de Nou Barris. Eix Teide/Canfranc: 
Connectant per carrer Teide o Canfranc, el Parc del Turó de la PEIRA amb el Passeig de 
Fabra i Puig, metro L5 Vilapicina.   

Accesibilidad al parque del Turó de la Peira Muy necesario accesibilidad al Parque del Turò de la Peira, escaleras mecánicas desde Fabra 
i Puig hasta la entrada del Parque. 

Accesibilitat barri 1.1;;Millora de les voreres ;del carrer Montsant entre els carres Travau y Pedret son molt 
estretes, fa 90 cm d'amplada, no pot passar una cadira de rodes. 1.2 millora de la il·luminació 
dels carrers. canvi de fanals dels carrers, que il·luminin les voreres com cal (les actuals no 
il·luminen les voreres, il·luminen la calçada).  1.3 El cable elèctric de tota l’illa entre carrers 
Montsant, Travau, Sant Iscle i Pedret són a vista i pengen de les façanes. 1.4 Canvi de tipus 
d'arbres, els actuals són molt bruts, a la primavera deixen anar borrissol que es fica per tots els 
racons, després cauen unes boletes amb resina, s'enganxen a la sola de les sabates (els 
vianants rellisquen), a la tardor les voreres són veritables catifes de fulles. 1.5 Millora de la 
neteja dels carrers. Estan plens de defecacions de gossos, orins, brutícia. Neteja diària dels 
carres amb aigua y algun tipus de desinfectant. Campanyes de educació social per respectar 
la neteja de les voreres i elements comuns, multes als infractors,... agents cívics. 1.6 Millora de 
la seguretat sobretot a partir de les 18 hores de la tarda en endavant. Acció de agents cívics i 
molta mes presencia de policia.  1.7. Millora del parc del Turó. Il·luminació, zones de lleure, 
zona esportiva, vegetació, seguretat, ...   
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AJUNTAMENT 

Intervenció al Parc del Turó de la Peira Intervenció integral al Parc del Turó de la Peira (urbanística, social, educativa…)   

Espai públic Millores a l’espai públic dels dos barris.   
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PUNT MÒBIL D’INFORMACIÓ 
Rehabilitació i millora del parc Olof Palme Millora del parc en general, i afegir elements adaptats a infants amb diversitat funcional al parc 

per fer-lo més inclusiu  

Més aparcament per gent amb mobilitat reduïda 
al Turó de la Peira. 

Manca aparcament per la gent amb mobilitat reduïda, ja que, en general, no tenen lloc per 
aparcar.  

 Pacificar els carrers del Turó de la Peira, 
almenys al cap de setmana 

Fer peatonals alguns carrers del Turó de la Peira, com el carrer Fabra i Puig o almenys 
recuperar aquesta acció tots el caps de setmana.   

Escales mecàniques des del c. Vilaseca fins al 
c.Beret 

Degut a que el barri hi ha molta gent gran, es demana fer unes escales mecàniques que 
podrien anar des del carrer Vilaseca fins el carrer Beret.  

Carril bici des de Fabra i Puig fins la Meridiana Es proposa habilitar un carril bici que vagi des de Fabra i Puig fins a la Meridiana, per 
descongestionar i facilitar mobilitat sostenible.  

Posar un autobús més gran a la ruta 122 L'autobús número 122 es fa insuficient ja que tan sols hi ha 6 seients. La gran majoria de 
persones que agafa aquest bus son mares amb cotxets i gent gran i molts no poden seure. 
Necessiten un bus una mica més gran, amb més seients.   

Millora del pipican de Turó de la Peira La proposta és arreglar el pipican que ja existeix al Turó de la Peira  

Augmentar i millorar els parcs infantils al Turó de 
la Peira. 

La falta d'espai fa que el parc on van els nens petits sigui insuficient, ja que és molt petit i no 
tenen gaire bé rés per jugar.  

 Pista poliesportiva oberta i dinamitzada al Turó 
de la Peira. 

Es proposa habilitar algun espai del barri per poder construir una pista poliesportiva d’accés 
lliure perquè la gent jove pugui fer esport sense haver de marxar del barri.   

Posar una rampa a les escales de Can Travau 
amb c/Sant Iscle 

Als edificis d’aquesta cantonada hi ha unes escales que impedeixen baixar de casa seva a 
persones amb mobilitat reduïda.  

Reurbanitzar el descampat del carrer Nil  Aquest descampat està ple de cotxes i està molt brut, a més, a la nit hi ha baralles i com que 
és un pati interior, fa molt soroll. S’hauria de transformar en un parc verd. (dues persones 
realitzen aquesta proposta)  

Regular l’ús de les bicicletes al Parc Natural de 
Collserola  

Ara hi ha moltes bicicletes a Collserola i ocupen els camins on la gent hi passeja.   

Actuació a l’arbrat de Can Peguera Ens demanen s’actui amb molta més freqüència que actualment sobre els arbres del barri. No 
es poden les branques quan cal, el que provoca que hi hagi moltes branques caigudes a les 
voreres i, sobretot, presència d’insectes que entren a les vivendes per les finestres (sobretot a 
l’estiu). Comentat per 4 persones.  

Soterrament del cablejat a Can Peguera Substitució dels pals elèctrics i dur a terme el procés de soterrament del cablejat del barri. Hi 
ha punts on és perillós l’estat actual en que es troben.  
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Piscina municipal a Can Peguera Varen treure la piscina d’Horta i la zona s’ha quedat sense piscina.  

Pistes de petanca al Parc Central a Nou Barris Les que hi ha al Turó de la Peira estan molt lluny.  

Reurbanització del Parc de Nou Barris El parc necessita ser arreglat ja que el paviment està aixecat per les arrels dels arbres.   

Rehabilitació i manteniment dels edificis a Can 
Peguera 

Els edificis del barri són molt antics i poc eficients, necessiten rehabilitar-se per dins, posar 
calefacció per tal de millorar el confort per les persones que hi viuen.  

Ampliar les voreres del c. Montsant Al C/ Montsant, dues persones reclamen que es pugui fer més ample, doncs han de caminar 
pel carrer cada vegada que es creuen amb algú.  

Reparació de l’asfaltat i les voreres de Can 
Peguera 

8 persones comenten que és necessari reparar els nombrosos forats a les voreres així com les 
zones on el ferm és irregular per culpa de les arrels dels arbres. Com per exemple, les 
llambordes no estan fixades des de c. Pedret fins a Pi Molins i al c/Montagut i c/Bordils les 
arrels entren a les cases.   

Lavabos públics a Can Peguera A Can Peguera hi ha persones que viuen al carrer i també pels nens i persones grans aniria 
molt bé tenir lavabos públics gratuïts 

Arreglar el clavagueram de Can Peguera Hi ha moltes rates i s’hauria d’arreglar 

Més neteja al barri de Can Peguera En general el barri està brut i s’ha de netejar més. (6 persones han realitzat aquesta proposta) 
Una ha especificat que el parc Central de Nou Barris està ple de rates i cuques a l’estiu i molt 
brut; una altra que els contenidors del c/ Cadí es desborden 
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SESSIONS DE TREBALL 
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 accessible a tothom i per promoure la trobada interrelació; veïnal.  

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 històrica del barri.  

Casal de Joves del Turó de la Peira i Can 
Peguera 

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

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.  

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.  

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.;  

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.  

Tancament nocturn del  Parc del Turó de la Peira Proposta de que el parc estigui tancat a la nit  

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 tranquil·litat del veïnat quan hi va de nit.  

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  

Repensar el parc del Turó de la Peira Adequar els usos esportius que es donen en punts concrets del parc, i reduir els mals usos 
que no faciliten una bona convivència.; 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.; Treballar en un procés participatiu 
integral i inclusiu per a construir un parc entre tothom i per a tothom.  

Millorar i adaptar el Parc del Turó per a que 
esdevingui un espai obert i punt de trobada 

Millorar i adaptar el Parc del Turó per a que esdevingui un espai obert i punt de trobada pel 
barri. Cal incentivar-ne el seu ús posant en valor el seu element natural i recuperant espais en 
desús.  
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L’ esplanada situada al costat de l’institut Josep 
Pla com a pistes esportives 

Utilització de l’esplanada situada al costat de l’institut Josep Pla com a pistes esportives on 
treballar amb projectes d’intervenció socioeducativa integral i inclusiva a l’espai públic (lleure, 
esport, interculturalitat, etc).  

Accions per a posar en valor la diversitat dels 
barris en l’espai públic 

Programar un conjunts d’accions per a posar en valor la diversitat dels barris en l’espai públic 
amb mirada jove: intervencions artístiques per a treballar la diversitat i la interculturalitat de 
manera quotidiana (grafitis, performances, teatre,...) amb l’espai públic com a espai 
d’intervenció educativa.  

Mapejar espais i racons del barri que es prestin 
per a la creació artística 

 Mapejar tots aquells espais i racons del barri (persianes de negocis, equipaments,...) que es 
prestin per a la creació artística jove a través de graffitis, murals,... per tal de posar en valor 
l’espai públic i visibilitzar la presència de joves.   
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Habitatge 
 

CIUTADANIA 
Propostes sobre Habitatge Les AVV de Can Peguera i del Turó de la Peira presentem les següents propostes: Acompanyar la 

participació de les veïnes i veïns dins del Pla de Futur de Can Peguera. Realitzar la revisió i diagnòstic de 
l’estat dels habitatges rehabilitats al Turó de la Peira, amb una freqüència màxima de 10 anys. Realitzar 
les ITEs pendents per problemes econòmics del veïnat, prioritzant les famílies llogateres i petits 
propietaris en situació de vulnerabilitat. Promoure una zona lliure de HUT que afecti als nostres barris, per 
tal de garantir que l’habitatge existent es dediqui a solucionar la manca de recursos per a accedir a un 
habitatge digne. 

Habitatge al barri Realitzar les ITES que falten per problemes econòmics de veïns. Per tal de poder realitzar la inspecció 
tècnica dels edificis d'habitatges (ITE) en els edificis que a dia d’avui encara no s’ha pogut realitzar 
(finques d’alta complexitat econòmica, més vulnerables i amb més necessitats de renovació), es proposa 
posar a la seva disposició un ajut per a la rehabilitació d’aquets d’edificis per a les comunitats, destinant 
un pressupost inicial d’un 50% del pressupost de les obres (PEC) i l’acord o facilitat de 1.1 pagament amb 
el temps de la resta de quotes que tenen que pagar els veïns/propietaris. 1.2 Col·laborar amb 
l’habitabilitat dels pisos existents. Aquest punt va lligat a la possibilitat de realització de la ITE, es en la 
inspecció quant es poden detectar mancances en l’habitabilitat o salubritat dels habitatges, em de tenir en 
compte que el barri del Turo i Can Peguera es situen a la falda de la muntanya del Turo de la Peira, i per 
tant existeixen molts torrents i per geometria edificacions encastades al terreny, en conseqüència, hi ha 
molts problemes de humitats/salubritat. Es proposa destinar una part de l’ajuda a aquestes 
obres/reparacions enfocades en la impermeabilització dels soterranis i plantes baixes.;   

Fora ocupes del Barri, Volem 
seguretat! 

Eliminació del GREU problema del moviment ocupa del barri, principalment provocat per la droga i les 
màfies del narcotràfic. Dotar de seguretat als veïns del Barri No volem tenir por a les nostres llars i als 
nostres carrers. PROU de passivitat i recolzament per part de la administració publica   

Habitatge al barri Eliminació del moviment ocupa del barri i/o la seva reducció. Per tal d’eliminar el moviment ocupa del 
barri, tasca de molta complexitat, es proposa destinar una part del pressupost de l’ajuda del Pla de Barris, 
a realitzar un estudi social/arquitectònic de la situació actual del barri, del pisos okupats i sobretot del “per 
què”, tipus d’okupació, són famílies/persones necessitades, xarxes de màfies, immigració, narco pisos, 
etc... Aïllaments interiors. Aquest punt es resoldria amb l’aïllament exterior, SATE, de les finques que 
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encara no en tenen, caldria fer una revisió de les mancances. Seria convenient treballar amb la 
rehabilitació dels terrats/cobertes, ja que es la part de l’envolvent més exposada als agents atmosfèrics, 
amb la patologia del ciment aluminós tenim que garantir que no filtre aigua des de les cobertes, aqueta 
rehabilitació pot incloure la instal·lació de una capa d’aïllament tèrmic per millorar l’eficiència energètica 
dels edificis. I pensar en la futura instal·lació de sistemes d’energia solar. 

 

AJUNTAMENT 
Rehabilitació finques Programa finques d’alta complexitat.   

Rehabilitació  energètica Promoure la rehabilitació energètica d’edificis.   

ENTREVISTES 

 
Millorar l'aïllament de les finques Hi ha moltes finques al barri que no tenen un sistema d’aïllament tèrmic per 

l’exterior, i seria una gran millora tenir un programa de suport i 
acompanyament per treballar en aquestes cobertes que no tenen aïllaments 
tèrmics.  

Programa rehabilitació finques Comunitats que per temes econòmics no ho han fet l'ITE, perquè saben que 
han de fer reparacions estructurals i són costoses. Cal un programa de 
subvencions per aquestes reparacions. Habitabilitat i salubritat. Pendents, 
torrents,... soterranis, plantes baixes en contacte amb terres... Calen 
subvencions per millorar la salubritat dels habitatges.  

Estudiar l'estat dels habitatges ocupats al barri Fer un estudi de la situació real en que es troba el barri. Qui està ocupant, i 
després poder actuar.  

PUNT MÒBIL D’INFORMACIÓ 
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Recursos per al problema de l’habitatge al Turó de la Peira. Més habitatge de lloguer social al barri per a famílies en risc d’exclusió. Més 
recursos per evitar els desnonaments. (Dues persones han realitat aquesta 
proposta)  

Habitatge social a Can Peguera El problema de l’habitatge és general a tot Barcelona. Ara amb la crisi hi 
hauria d’haver més mediació i habitatge social (proposta realitzada per dues 
persones)  
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Ocupació, impuls econòmic i economia social 

CIUTADANIA 
Dinamizacion del Mercado de la 
Merce 

Las mejores comidas son hechas con buenos productos y buenos comerciantes... no necesariamente mas 
caros que los del Super! Y el dinero que se gasta en el barrio queda en el barrio !  Que sea en el Turo o 
en cualquier mercado de 9B  

Propostes sobre Ocupació, Impuls 
econòmic i Economia Social 

Les AVV de Can Peguera i del Turó de la Peira presentem les següents propostes: Incentivar la 
contractació de persones aturades residents als dos barris, en totes aquelles iniciatives i accions que es 
desenvolupin a Can Peguera i Turó de la Peira. Veure la possibilitat de vincular la proposta a la creació 
d’una cooperativa de treballadores dels barris. Promoure un programa de dinamització comercial dels 
locals que hi ha al Turó de la Peira, amb l’objectiu d’augmentar la taxa d’ocupació dels locals comercials. 
Impulsar un programa d’atracció d’empreses relacionades amb els sectors de les noves tecnologies i 
l’economia social, que disposi una subvenció per a instal·lar-se en els locals comercials buits del barri 
mitjançant Barcelona Activa. Fomentar el consum de proximitat mitjançant una moneda comunitària tipus 
REC i importar als nostres barris el programa pilot de renda bàsica anomenat B-Mincome. 

Programa d’orientació laboral i lleure  Recuperar programes que s’han deixat de realitzar en la línia del programa Dedeuauna. Programa adreçat 
a joves de 16 a 25 anys, que no estudien ni treballen. El curs consisteix en un programa d’activitats de 
dilluns a divendres relacionades en l’àmbit laboral i de lleure (ventall de tallers, tutories, sortides per a 
conèixer altres recursos...), amb l’objectiu de despertar l’interès i la motivació dels i les joves inscrites, 
ajudar a cercar els recursos formatius i/o laborals més adequats i/o treballar hàbits de conductes que 
seran necessaris per a tal propòsit. Durant el curs s'hi realitzen: Tallers, Dinàmiques de grup. 
Acompanyament i seguiment individualitzat. Visites a serveis dirigits a persones joves. Col·laboracions i 
activitats amb diferents entitats o serveis. Treball en xarxa i transversal amb tots els agents educatius, 
socials i laborals. 
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Ocupació, impuls i economia social 1.1 Buscar nous emprenedors. (dissenyadors, apertura nous comerços (sabateria, papereria llibreria, roba 
segona ma, venda menjar preparat, cafeteries, concessió per la instal·lació d’una xurreria (camió 
furgoneta tipus food truck) al Passeig la Peira amb c/Cadi o c/ Travau, coworking, noves professions,...). 
Nosaltres per la nostra part, facilitem el accés econòmic a locals a traves de propietaris associats. 1.2 
Suport econòmic i burocràtic en la apertura de les noves activitats. El suport econòmic ha de cobrir les 
despeses fixes de l’emprenedor durant mínim un any amb el compromís de apertura en horari comerc ial 
dels locals del barri. 1.3 Derivar emprenedors de Barcelona Activa al nostre barri.   

Hostal Ciudadano  Para traer un nuevo tipo de turismo al barrio turistas solidarios !   

Comerç del Barri Empenta al nostre comerç. Un barri sense comerç es un barri sense vida. Els locals del barri son molt 
petits i les grans franquícies declinen la seva instal·lació en el barri.; Suport econòmic y burocràtic en la 
apertura de les noves activitats. El suport econòmic ha de cobrir les despeses fixes de l’emprenedor 
durant mínim un any amb el compromís de apertura en horari comercial dels locals del barri. Suport 
econòmic als comerciants que encara resisteixen oberts al Barri. Que no tingui que tancar ni un sol 
comerciants mes   

Ocupació, impuls i economia social Els locals del barri son molt petits. Buscar nous emprenedors. (dissenyadors, apertura nous comerços 
(sabateria, papereria llibreria, roba segona ma, venda menjar preparat, cafeteries, concessió per la 
instal·lació d’una xurreria (camió furgoneta tipus food truck) al Passeig la Peira amb c/Cadi o c/ Travau, 
coworking, noves professions,...);Nosaltres per la nostra part, facilitem el accés econòmic a locals a traves 
de propietaris associats. Suport econòmic y burocràtic en la apertura de les noves activitats. El suport 
econòmic ha de cobrir les despeses fixes de l’emprenedor durant mínim un any amb el compromís de 
apertura en horari comercial dels locals del barri. Derivar emprenedors de Barcelona Activa al nostre barri. 
Fomentar la simbiosis entre les associacions i entitats del barri per tal de dinamitzar i fer involucrar als 
veïns del comerç del barri, amb la campanya el Turó amb comerç es un barri amb vida. Pintura de murals 
tipus graffiti i pintura artística de les persianes, murs, parets del barri per part d‘artistes de reconegut nom i 
nous artistes gràfics del Barri, prèvia presentació i aprovació del disseny i pintura, abans de ferla, de una 
comissió de l’Associació de veïns i comerciants i de l’Ajuntament. Convertir el Turó en el “Montmatre” de 
Barcelona. Locals de propietat bancària que estan abandonats o ocupats.   
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AJUNTAMENT 

Accés al mercat de treball Fomentar l’accés al mercat  de treball.    

Teixit comercial i econòmic Donar suport al teixit comercial i econòmic.   
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ENTREVISTES 

Programas de formación y ocupación 
enfocados a mujeres dominicanas 

Proyecto para ayudar a que las mujeres dominicanas, que ya están organizadas, puedan generar trabajo, 
a través de algún proyecto de emprendedoria (sector hostelería, o alimentación, por ejemplo). Haciendo 
quizá una formación específica.  

Donar suport al comerç del barri del 
Turó de la Peira 

Reforçar el comerç  

Suport i acompanyament als nous 
comerços 

Una part s’hauria de destinar al suport econòmic per als nous comerços i aconseguir, d'aquesta manera, 
que el barri tingui més comerç.  

Convertir el Passeig de la Peira en 
una Rambla 

Amb elements dinamitzadors: gelateria, foodtruck (xurreria). Aquest tipus de negocis fa cues i genera que 
la gent s’acosti comparar i a passejar.  

Aprofitar i posar a disposició els 
locals buits del barri del Turó de la 
Peira 

Trobar interès en col·lectius (dissenyadors...) que necessitin locals petits i vulguin venir al barri.  

Millorar la imatge dels comerços del 
barri del Turó de la Peira 

Treballar perquè els comerços regentats per nouvinguts millorin la seva imatge i condicions. Arreglar les 
persianes dels locals arreglar-les per donar millor imatge quan els locals estiguin tancats.  

Diversificació del comerç al barri del 
Turó de la Peira 

Dinamitzar el comerç i treballar per la diversificació i per millorar alguns d’aquests locals.  

Suport al comerç Millorar la xarxa comercial del barri del Turó de la Peira  

 

PUNT MÒBIL D’INFORMACIÓ 
Oficina del SOC a Can Peguera Reapertura d’una oficina del SOC al barri. Actualment els remeten a l’oficina del C/Sepúlveda quan 

necessiten fer tràmits relacionats amb l’ocupació  

Creació de llocs de treball per a 
dones i joves a Can Peguera 

4 persones comenten la necessitat de crear projectes ocupacionals on la gent jove trobi assessorament i 
oportunitats per a iniciar-se al món laboral. Dues persones més comenten que les dones de mitjana edat 
també necessiten projectes específics per reinsertar-se laboralment.  

Ajudes al petit comerç de Can 
Peguera 

 Implementació de polítiques que ajudin al petit comerç local a tirar endavant els seus negocis. Per 
exemple, a les Cases Barates, ara hi ha molta gent gran i els hi costa anar a comprar (2 persones han 
realitzat aquesta proposta)  



     

 
38 Procés participatiu Pla de Barris de Can Peguera i el Turó de la Peira 

21 de desembre de 2020 

SESSIONS DE TREBALL 

Programa formatiu per a comerciants 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  

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.  

 Formació Professional, atorgant beques per a 
cicles formatius 

Incorporar un programa tipus Prometeus al barri encarat també a la Formació Professional, 
atorgant beques per a cicles formatius.  

 Incentivar l’ocupació de joves mitjançant 
projectes com el “Tastet d’oficis 

Incentivar l’ocupació de joves mitjançant projectes com el “Tastet d’oficis” oferint formació en 
sectors diversos i motivadors per a joves, vinculades a feines o pràctiques al territori.  

Identificar quines són les necessitats de 
comerciants del barri 

Identificar quines són les necessitats de comerciants del barri, com p. ex. persianes dels 
comerços brutes, per tal de plantejar formacions i contractacions a joves per a què puguin 
treballar-hi. 

 Borsa de treball del negocis i empreses del 
Turó de la Peira i Can Peguera 

Borsa de treball dels negocis i empreses del barri, per tal que la contractació es faci a joves veïns 
i veïnes del barri.  

Neteja i el manteniment de l’espai públic amb 
la contractació de joves del Turó de la Peira i 
Can Peguera 

Aprofitant l’oficina de Nou Barris Activa, iniciar programa de reforç de la percepció de l’espai 
públic, per a la millora de la neteja i el manteniment amb la contractació de joves veïns i veïnes 
del barri.  
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Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica 

CIUTADANIA 
Propostes sobre Sostenibilitat ambiental i 
Emergència climàtica 

Les AVV de Can Peguera i del Turó de la Peira presentem les següents propostes: Incorporació de 
generadors d’energia renovable (per exemple, plaques solars) en les modificacions de l’habitatge que 
es realitzin d’ara en endavant. Desenvolupament de campanyes de sensibilització sobre temes 
relacionats amb reciclatge, sostenibilitat, etc. Estudi de la reforma dels Jardins d’Ignacio Urenda 
seguint criteris de sostenibilitat ambiental, producció d’energia renovable i accés a l’aigua en la línia 
dels refugis climàtics que existeixen a la ciutat. 

Graffiti per l’emergència climàtica Graffiti per l’emergència climàtica El canvi climàtic ja és una realitat, tant és així que en els últims 
temps ja es parla d’emergència climàtica per fer palesa la urgència de la lluita per intentar canviar de 
paradigma i evitar el col·lapse que està per venir. Els recursos del planeta són finits i la 
sobreexplotació humana, el creixement excessiu dels països més rics, etc fa que s’esgotin les 
matèries primeres energètiques, pugin les temperatures a tot arreu, provoqui l’extinció d’animals 
salvatges i augmenti la pobresa, l’excessiva ramaderia, el consum massiu de carn... tot porta al 
col·lapse.  És evident que l'emergència climàtica preocupa i angoixa a molts i moltes joves. I l’aparició 
d’una jove com la Greta Thunberg (amb 15 anys va fer la seva 1a protesta, al 2018) entre d’altres, 
motiva i es converteix en referent per a molts i moltes joves. Així que amb el nom de “Les parets i les 
persianes protesten per l'emergència climàtica” volem que joves, sota la direcció d’un o una grafitero/a 
pintin graffitis a les parets de Les Basses, del barri i/o dels comerços interessats per enviar un 
missatge contundent contra l’emergència climàtica. Necessitats: joves, esprais o corrons (rodillos) o 
pinzells o brotxes de pintura i els espais on es pintaran. Buscaríem un/a artista jove que junt amb els 
joves participants dissenyarien el dibuix reivindicatiu.  

Turo de la Peyra, el Barri mes sostenible 
de Barcelona 

1.1. Promoure la instalació de plaques solars a totes les comunitats de veïns per tal de reduir les 
emissions de CO2 i dotar de subministra elèctric per les zones comuns de les finques (Ascensor, 
il·luminació, antenes de TV, tele porter... )  1.2 Instal·lació de llums Leds i baix consum als edificis i 
comunitats de veïns. 1.3 Instal·lació de llums leds i baix consum als habitatges i comerços del barri. 
Fem del Turo, el Barri mes sostenible de Barcelona  

Restaurante Sostenible y Solidario Bien comer, bien compartir... No es mas complicado ni mas costoso, pero el retorno sobre inversion 
sera alto para todos! Solamente se trata de aprender a consumir de manera distinta.   
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Sostenibilitat ambiental 1.1 Promoure la instal·lació de plaques solars a totes les comunitats de veïns per tal de reduir les 
emissions de CO2 i dotar de subministra elèctric per les zones comuns de les finques (Ascensor, 
il·luminació, antenes de TV, tele porter... )  1.2 Instal·lació de llums Leds i baix consum als edificis i 
comunitats de veïns. 1.3 Instal·lació de llums Leds i baix consum als habitatges i comerços del barri. 
Fem del Turo, el Barri mes sostenible de Barcelona. 1.4 Millora dels aïllaments interiors del habitatges 
per donar intimitat i evitar problemes socials entre veïns 1.5 Eliminació del greu problema del 
moviment ocupa del barri, principalment provocat per la droga i les màfies del narcotràfic. Dotar de 
seguretat als veïns del Barri 1.6 Manca de contenidors de reciclatge de productes orgànics. Increment 
de la neteja de les zones a on s’ubiquen els contenidors. No es pot passar per el costat de la brutícia 
acumulada. Insalubritat a tots els contenidors del barri  

 

AJUNTAMENT 
Xarxa d'espais climàticament confortables Impulsar la xarxa de refugis climàtics.   

 

ENTREVISTES 
Espai de on surtin dolls d’aigua per 
refrescar-se a Can Peguera 

Un lloc on refrescar-se a l’estiu podria ajudar adaptar la ciutat per l’emergència climàtica i serviria 
perquè hi hagi més gent a Can Peguera.  

Crear refugis climàtics contra la calor Incloure temes de refugis climàtics contra la calor (xorros d’aigua per jugar) i circuits esportius. Espais 
gratuïts per combatre episodis de calor. 

 

PUNT MÒBIL D’INFORMACIÓ 
Carregadors elèctrics a Can Peguera  Fomentar l’electromobilitat. No hi ha cap carregador elèctric al barri  

 


