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Trobada amb l’alcaldessa a Can Peguera i Turó de la Peira 

Barri: Can Peguera i Turó de la Peira 

Districte: Nou Barris 

Data: 02.12.2016 

Lloc: Escola Calderón de la Barca  

Horari: de 18.45 a 21.00 h 

Difusió:  

Notícia web: http://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/trobada-de-lalcaldessa-

amb-els-vezns-i-veznes-del-turze-de-la-peira-i-can-peguera 

 

Aquestes trobades estan pensades com un espai per mantenir el contacte amb els veïns i 

veïnes de Barcelona, des de la màxima proximitat per fer arribar a l’alcaldessa les seves 

preocupacions i suggeriments. La intenció és que hi hagi un diàleg directe entre veïnat i 

alcaldessa. S’anima a participar per fer demandes concretes sobre el barri, com per exposar 

qüestions de política municipal o fins i tot més general. Dit això, cal recordar que aquest espai 

no substitueix els òrgans de debat, participació i decisió dels quals ja disposa el districte. 

El 2 de desembre va tenir lloc la Trobada amb l’alcaldessa, Ada Colau, als barris de Can 
Peguera i Turó de la Peira. 

En aquesta trobada aquests van ser els temes que es van tractar:  

CONVIVÈNCIA  

 
- Queixes genèriques 

• Una part dels assistents es queixa  de la situació que viu el barri de 

deteriorament de la convivència, de soroll, convivència i de manca de respecte 

a l’espai públic, especialment pel que fa a la brutícia present als carrers. 
• Es destaquen com a espais especialment bruts i d’actituds poc respectuoses 

els de la Plaça Sóller i els Jardins d’interior d’illa José Ignacio Urenda (ho 

assenyalen veïns del barri de Porta). 
• Es destaca com espai sorollós la cruïlla del passeig de la Peira amb el carrer 

Cadí. 

- Gossos 

• Queixes relatives a les persones que no vetllen per netejar les deposicions dels 

seus gossos. S’assenyala com a espai especialment brut per excrements de 

gossos, el de les immediacions de l’Escola Calderón de la Barca. 

• Petició que, per combatre el problema dels excrements dels gossos, es facin 

estudis d’ADN d’aquests animals. 

• Una persona assistent indica que hi ha uns solars de Núñez y Navarro que 

semblen abandonats i on hi ha una gran densitat d’excrements de gossos. 

- Ferrovellers 
• Queixa de l’acció de ferrovellers, que fan molt de soroll, destrossen certs 

objectes presents als contenidors i n’abandonen les restes. 

- Sensellarisme 
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• Algunes queixes en relació a persones sense llar a la zona del carrer Ogassa, 

que consumeixen alcohol, orinen i embruten la via pública. Es diu que no volen 

anar a albergs i dormen en matalassos i mantes al mig del carrer. 

 
DRETS SOCIALS  

 
- Pobresa i Famílies necessitades 

• En evocar-se les situacions de pobresa als dos barris, es demana ajuts 

econòmics per a famílies necessitades. 
- Dones víctimes de violència masclista 

• Una de les persones assistents felicita la Regidora Laura Pérez per la campanya 

contra la violència masclista. 

- Persones Grans 

• Manifestació d’un dels assistents que diu que la seva pensió ha pujat molt poc. 

- Situacions de vulnerabilitat 

• Una de les assistents manifesta la seva precarietat econòmica i d’habitatge. 

Diu no tenir contracte de treball i que Serveis  Socials de l’Ajuntament no la 

poden ajudar fins que arribi el moment de màxima vulnerabilitat. Demana un 

habitatge que pugui pagar. 
- Pla Comunitari 

• Petició que sigui contractada una altra persona per al Pla d’Acció Comunitària 

de Can Peguera. 

 
DRETS DELS ANIMALS  

 
- Gats 

• Petició de més drets per als gats, de més veterinaris que atenguin les colònies 

de gats, de refugis, esterilització, alimentació, etc. Es demana que no es 

criminalitzi les persones que donen de menjar als gats als carrers. 

 
URBANISME  

 
- Local afectat 

• Un dels assistents comenta que té un local al passeig Urrutia, que 

l’Ajuntament ha iniciat la seva expropiació i que no hi ha raó perquè això es 

produeixi. Indica que ha demanat a l’Ajuntament el motiu d’aquest fet i que se 

li ha contestat que és per “Reserva de sòl”. En aquest punt esmenta que no vol 

explicar res més del tema i dóna una carta a l’Alcaldessa. 
- Escales mecàniques 

• Petició d’escales mecàniques per al c. Beret, malgrat que la mateixa persona 

indica que ja hi ha un ascensor. 
- Neteja 

• Queixes relativa al soroll nocturn dels camions d’escombraries. 

• Diverses queixes genèriques de brutícia i d’insuficient neteja al barri. Es diu 

que es mullen els carrers, però que no és suficient neteja. En aquest sentit 

s’esmenta aquesta manca de neteja al carrer Beret. 
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- Recollida selectiva 

• Una persona assistent comenta que públicament no hi ha la percepció que 

estigui funcionant la recollida selectiva de residus. 
- Carrer Ogassa 

• Petició que sigui instal·lat un wc públic a la zona del carrer Ogassa on hi ha un 

grup de persones sense llar que hi fan les seves necessitats. 

• Demanda que siguin arreglats els passamans oxidats del carrer Ogassa. 

- Contractacions d’obres públiques 

• Petició que s’eviti que les obres públiques siguin lliurades a un grup d’uns pocs 

adjudicataris. 

- Voreres i paviments 

• Petició que sigui arreglada la vorera que porta des de l’Escola Calderón de la 

Barca fins al carrer de Pi i Molist. 

• Petició que sigui arreglat la pavimentació del tram entre els carrers Maladeta i 

Pi i Molist 

- Solar de davant de la DAMM 

• En fer-se referència a un espai davant de la DAMM, es demana si l’Ajuntament 

n’és el propietari. També es diu que cal que es facin millores (ho assenyalen 

veïns del barri de Porta) 
 

 

EDUCACIÓ  

 
- Educació especial 

• Petició d’ajudes per a les escoles d’educació especial i a les Unitats de Suport a 

l’Educació Especial (USE). Es diu que els vetlladors no són professors i que cal 

reforçar les escoles amb USE. Finalment es posa èmfasi en l’educació inclusiva 

que serveixi per als infants més necessitats. 
- Escola Bressol 

• Petició de més places d’escola infantil per als barris 
- Escola Splai - carrer Maladeta 

• Petició d’una sala polivalent, que serveixi com a gimnàs, per a l’Escola Splai. Es 

diu que hi ha un projecte i que demanen el suport de l’Alcaldessa.  
- Escola Calderón de la Barca 

• Petició que, mentre es facin les obres de la nova instal·lació esportiva al barri, 

hi hagi una alternativa a l’activitat de piscina per a l’Escola Calderón de la 

Barca. 

• Queixes que hi ha forats al pati de l’Escola. 

- Escola El Turó 

• Dos infants indiquen que a l’Escola El Turó hi ha forats on, quan plou, s’hi fan 

bassals. També diuen que les finestres de l’escola no es troben en bones 

condicions. 
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ESPORTS  

 
- Nova instal·lació esportiva 

• Assistents que s’identifiquen com a membres de la comunitat educativa de 

l’Escola Calderón de la Barca i que demanen que no hi hagi un aprofitament 

privat de la nova instal·lació esportiva, ara en construcció. 
- Futbol Club Montsant 

• Un responsable del FC Montsant indica que cal una gestió adequada i feta per 

al barri del nou equipament esportiu.  Critica que l’equipament sigui massa 

gran, cosa que podria fer que la seva gestió recaigués en mans d’empreses de 

fora del barri. Diu que s’ha de tenir molt present en l’adjudicació de la gestió 

cívica el paper referent del FC Montsant. 

 
HABITATGE 

 
- Desemparament en habitatge 

• Queixa d’hipoteques que han estat comprades per fons d’inversions que estan 

expulsant els residents del barri. 
- Ajuts a la rehabilitació 

• Petició que l’Ajuntament potenciï els ajuts a la rehabilitació en situacions de 

precarietat de diversos edificis als dos barris. 

- Pobresa energètica 

• Queixes sobre les empreses de serveis energètics que no faciliten ajudes a les 

persones amb rendes baixes. 

- Impost de Béns Immobles 

• Queixes esmentant que l’IBI és massa alt. 

 
MOBILITAT 

 
- Aparcament als barris 

• Petició de més places d’aparcament, ja que es considera que hi ha dèficit a Can 

Peguera i el Turó de la Peira. 

- Servei de Grua 
• Petició de remunicipalització del servei de Grua. 
• Una de les persones assistents manifesta que són massa cares les multes per 

raó dels serveis de Grua 
- Immediacions escola Calderón de la Barca 

• Petició perquè siguin pacificades o convertides a “zona 30” les immediacions 

de l’Escola Calderón de la Barca. 
- Carrer Teide 

• Es comenta d’un pati veïnal on es produeix una entrada i sortida de cotxes, 

sense tenir el gual corresponent (es diu que és un espai on hi havia una 

fàbrica). La denunciant diu haver-hi aparcat, es queixa que la grua se li 

endugué el vehicle i vol que li siguin retornats els diners que va pagar per 

recuperar el seu cotxe. 
- Bicicletes 

• Petició que les bicicletes que circulen per Barcelona siguin matriculades i que 

tinguin una assegurança d’accident. 
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OCUPACIÓ  

 
- Ajuts per a l’ocupació 

• Petició d’ajuts per a l’ocupació, especialment per a les persones que viuen a 

Can Peguera i el Turó de la Peira.  

 
SALUT  

 
- Queixes genèriques 

• Manifestació sobre la necessitat de millorar els aspectes de salut a Nou Barris 

 
SEGURETAT I  PREVENCIÓ  

 
- Consideracions generals 

• Manifestacions d’alguns veïns que el barri s’està convertint en un gueto amb 

problemes greus de violència, delinqüència, amenaces, drogues, vandalisme i  

inseguretat en general. 

• Manifestació de conflictivitat al carrer Sant Iscle, amb un habitatge que causa 

moltes molèsties. També es diu que el recorregut d’una línia d’autobús ha 

estat alterat per causa del que es qualifica com “bandolerisme” a la zona 

(s’esmenta una carta a TMB que no ha tingut resposta). 

• Queixes relatives a robatoris, drogues i degradació de la convivència als Jardins 

d’interior d’illa José Ignacio Urenda. Es demana que aquests jardins siguin 

tancats a certes hores del dia. 

• Petició de major vigilància al barri. 

• Queixes respecte a la Guàrdia Urbana davant certs problemes de convivència. 

- Ocupacions  

• Algunes intervencions relatives a les ocupacions d’habitatges. Es diu que són 

ocupacions que generen molèsties, però també situacions violentes, amb 

amenaces, situacions de por i que s’està expulsant d’aquests immobles les 

persones i famílies que porten molts anys vivint-hi. 

També es comenta que hi ha habitatges ocupats que tenen problemes 

estructurals. 

Queixa d’alguns dels assistents que diuen tenir pisos de propietat ocupats i se 

senten desemparats davant la llei. 

- Droga 

• Queixes que al barri hi ha un problema amb les drogues. 
- Vandalisme 

• Queixes d’actuacions vandàliques per part de certes persones del barri 
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TURISME  

 
- Allotjaments turístics 

o Queixa que el tema turístic ha crescut sense control, i que malgrat aquest 

creixement s’ha generat precarietat laboral en moltes persones que es 

dediquen als allotjaments turístics, com ara les cambreres. 

o Queixa sobre la carta enviada a veïns del barri animant-los a denunciar 

situacions irregulars pel que fa a allotjaments turístics. Algun dels assistents 

diu que el contingut de la carta és irrespectuós. 

 
VARIS  

 
- Pla de Futur i inversions al barri 

• Es demana sobre les inversions previstes per als barris de Can Peguera i el Turó 

de la Peira. També es demana que es posi en marxa el Pla de Futur per al barri 

de Can Peguera. 

- Trobades de l’Alcaldessa 
• Diverses manifestacions d’agraïment per la celebració de la present Trobada 

de l’Alcaldessa als barris de Can Peguera i el Turó de la Peira. 

• Manifestacions que assenyalen que les Trobades de l’Alcaldessa serveixen 

perquè els infants assistents observin aquesta activitat com a mostra de sentit 

democràtic i participatiu. Es demana que hi hagi més espais similars a la 

Trobada amb l’Alcaldessa, destinats als infants en general. 

- Atenció Ciutadana 
• Queixa relativa al temps innecessari d’espera per a l’atenció a l’OAC de Nou 

Barris amb cita prèvia (es diu que va esperar 1 hora). 

• Queixa de manca d’informació a la ciutadania un cop són lliurades les 

instàncies a l’Administració. 

- Privatització de serveis 
• Manifestació a favor d’evitar la privatització de serveis públics i la precarietat 

per als treballadors d’empreses que treballen per a l’Administració. 
 


