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DILLUNS 7/05/2018 
Hora: 19:30h Lloc: Ateneu Popular de Nou Barris 

 
 
 

 

ASSISTENTS 

    
Grup impulsor: 
Amparo Iturriaga (AVV RQ) 
Juanjo (AVV i Titellaires) 
Yoyi Álvarez (Ateneu Popular 9B) 
Ingrid (Kasal Joves Roquetes) 
Sandra (Som del Barri) 

Aïda (Tècnica Pla comunitari) 
Marina (Tècnica Pla comunitari) 
José Antonio (Titelles, Grodema) 
Núria (Xarxa d’intercanvi de coneixements 
de nou barris 
Marcela (Associació de Veïns de Roquetes) 

Districte: 
Carol Recio (Consellera portaveu) 
Antonio Cabrera (Tècnic de projectes) 
Yolanda Fortes( Consellera de barri)  
 
Foment de Ciutat: 
Mireia Valls (PdB Roquetes) 
Felipe Herrera (PdB Roquetes) 

 
 
Drets socials.  
 
2.1 Foment d’un pla per la millora de la convivència.  
      El objectius del projecte per a  un pla de usos para la pl. del pàrquing estan consensuats, a partir d’aquest objectius s’ha dema-
nat un projecte a dues empreses, i se decidirà quina empresa ho farà en funció de quin dels dos encàrrec assoleix millors els objec-
tius. Esperem els dos projectes per la setmana vinent. 
 
2.2 Suport a les comunitats veïnals per a la millora de la convivència. 
      S’acorda no realitzar aquesta acció, ja que per una banda és una acció amb un cost molt elevat i després no hi ha garantia de 
que és pugui donar continuïtat a aquesta acció.  
      Surt la necessitat de treballar el tema de les ocupacions als pisos vuits, tot i que s’acorda que això no es un tema per treballar 
en Pla de Barris, i que per tant es convida a participar a la gent del grup impulsor en la Taula d’habitatge del Districte. També es 
comenta que s’hauria d’utilitzar aquest diners en altres projectes. 
 
3.1 Projectes per a la petita infància i habilitats de criança. 
       El projecte està en Marxa i la tècnica encarregada de fer el projecte ja s’està posant en contacte amb les entitats i serveis per 
fer el mapeig de les activitats, i també per fer una proposta de fitxa per fer derivacions dels serveis. El calendari de l’acció son tres 
mesos.  
 
3.2 Suport a projectes de salut mental i emocional.  
El grup d’Afectats per la Crisi s’està reconduint per transformar-lo en un pota més dels mes amb menys, amb la gran diferència que 
aquesta activitat estarà més adreçada a homes, per tant es busca una activitat més adient als seus interessos, com seria bricolatge, 
petites reparacions domèstiques. 
 
3.3 Foment a l’esport com hàbit saludable.  
S’ha activat el projecte de marxa nòrdica que ha començat els 27 d’abril i a més estem a l’espera dels pressupostos per dignificar i 
homologar tant el Boulder com el rocòdrom de la pl. Salvador Puig Antic. Als Juliols de franja s’oferirà un tallers d’escalada, amb 
l’alternativa del Boulder de la Guineueta en el cas de que les obres no estiguessin fetes, en aquest caso es farien servir algunes 
coixins per protegir a les joves de les caiguda.  
 
4.1. Programa de dinamització de la gent gran i foment de la seva implicació al barri. 
Es recorda que està pendent una reunió per iniciar un projecte de art urbà intergeneracional.  
 



PdB ROQUETES 
ACTA GRUP IMPULSOR EXTRAORDINARI 

                                        

 2 

 
4.2. Projecte d’assistència i acompanyament a la gent gran. 
El projecte de Baixem al carrer ja s’ha presentat a la taula de Salut, es va comentar les dificultats que hi han al barri amb les cues-
tes i les escales. Des de baixem al carrer es farà servir el bus de barri per poder solucionar aquestes dificultats 
 
Cultura 
 
Sobre els temes de cultura es fa un repàs ràpid de la situació  
5.1. Promoció de càpsules formatives en eines culturals. 
Pendent de concretar el contingut a la propera taula de cultura.  
 
5.2. Realització d’activitats culturals familiars a l’espai públic del barri. 
Es farà una proposta des de la Taula de lleure i famílies, es comenta que aquesta oferta ha de estar coordinada amb l’estudi 
d’oferta i demanda de lleure.  
 
5.3. Potenciar la participació a l'Associació de titellaires a partir del seu calendari d'activitats.  
Estem a l’espera de una proposta de l’entitat.  
 
5.4. Ampliació dels espais d’assaig i d’espectacles de teatre. 
S’està fent un Anàlisi de diferents possibilitats i la seva factibilitat.  
 
5.5. Desenvolupament d’un Pla d’optimització de recursos. 
En espera del anàlisi de necessitats de la taula per veure quin material es pot gestionar des del territori  
 
Participació  
 
6.1. Acompanyament i suport a les entitats existents al barri.  
La fundació Quepo farà un diagnòstic comunitari per fomentar la participació i que es farà una reunió abans de l’estiu per 
desenvolupar un calendari.    
 
6.2. Projectes de reconeixement dels sabers de les comunitats d’origen cultural divers i la seva participació a les 
dinàmiques comunitàries. 
Al comitè tècnic es va parlar de treballar un procés de vinculació amb dos col·lectius, població hondurenya i població subsahariana.  
 
Educació 
 
7.2 projecte artístics als dos centres educatius. 
A l’escola Antaviana apunta que l’eix singular serà el Circ i els cos en moviment, per tant es crearà una comissió tàndem  entre 
l’Ateneu i l’Escola, mentre que el Turó de Roquetes  com que no hi ha un projecte tan consolidat no hi haurà projecte singular, però 
si que es vol treballar temes d’expressió corporal i Música.  
 
S’informa que s’ha fet una reunió al claustre del Turó s’ha explicat el pla comunitari i el pla de barris, i es va acordar fer una comis-
sió mixta de treball amb mestres de primària i de secundaria per fer seguiment i establir un calendari per treballar altres projectes.  
 
7.3 Foment de projectes per afavorir l’èxit escolar.  
Es comenta que s’està treballant per conèixer quins recursos hi han al barri per treballar l’èxit escolar i també com es vol treballar a 
nivell pràctic, però ha de ser un tema que ha de impulsar les escoles i els instituts.  
 
8.1. Estudi per valorar l’oferta i demanda de les activitats extraescolars de lleure existents, i fer les propostes que siguin 
necessàries. 
l’estudi d’oferta i demanda està previst de que s’acabi al juliol, s’està fen molt bona feina, hi ha una reunió pendent amb el pla co-
munitari al voltant d’aquest tema.  
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8.3. Foment de camins i patis divertits: fem barri, fem escola 
Patis divertits començarà d’aquí a poc, amb l’objectiu de poder arribar a la comunitat educativa més amplia. El projecte es una 
redefinició dels usos del pati amb una intervenció molt petita a nivell estructural, i molt fonamentada en la implicació de la comunitat.  
 
8.4. Projecte d’alfabetització digital per a les famílies 
S’hauria de parlar amb el dinamitzador del projecte Omnia de verdum que està fent molt bona feina en aquest sentit.  
 
Activitat econòmica. 
  
9.1. Programa BARRIS d’OFICIS. 
Es detalla en el document adjunt.  
 
9.3. Acompanyament sociolaboral per a col·lectius d’alta vulnerabilitat. 
S’ha creat un grup motor i s’ha consensuat el objectius per fer una mena de tastet d’oficis per adults que començarà al setembre 
 
10.1. Projecte de sensibilització de l’ECSS al barri i a l’escola. 
S’ha de seguir treballant aquest tema. No s’ha pogut concretar res.  
 
11.1. Activació d’un programa de dinamització de locals buits. 
Els dinamitzadors de comerciants de Roquetes faran aquesta feina. (l’entitat responsable és Aprise). Es comenta que investigarem 
més sobre aquest projecte per fer un millor traspàs d’informació.   
 
13.1. Reurbanització de Mina de la Ciutat i Plaça de les Roquetes. 
Mina de la ciutat, es comenta que hi ha una proposta per millorar els dos extrems del carrer, tot i que la modificació del pla s’hauria 
de fer de tal manera que es pugi arribar a temps, també s’explica que des de territoris oblidats han fet una passejada i també faran 
un retorn a pla de barris, es comenta que de demanarà aviat aquest retorn però s’ha de tenir molt en compte el tema dels calenda-
ris.  
 
13.5. Pacificació de l’espai públic entre els equipaments de l’Espai Via Favència i la Biblioteca Les Roquetes. 
La reunió de pacificació de Jaume Pinent, coincideix amb la reunió del pla d’equipaments es demana un canvi. 
 
13.6. Recuperació de l’interior d’illa comprès entre els carrers Vidal i Guasch, Llopis i Pla de Fornells. 
Sobre la possibilitat de fer un procés participatiu per recuperació del interior d’illa que està a Vidal i Guasch, i per poder fer servir 
aquest espai de forma comunitària, des de plataforma es comenta que podria ser un projecte complicat ja que el veïnat dels voltants 
no està molt per la labor de fer canvis en aquest espai, des del grup impulsor es pregunta si és possible, en lloc de fer aquest pro-
jecte treballar directament en la plaça de la cantonada  entre C/ Llòpis i C/ Pla de Cireres. També s’informa que el projecte ha sortit 
de la Taula socioeducativa i per tant s’ha de comentar en aquesta taula sobre les dificultats de fer un projecte en aquest espai, i si 
es veu bé apostar per un altre espai.  
 
En aquest punt es pregunta sobre que passarà amb els diners que no se utilitzin per realitzar obres d’infraestructures al barri i si 
aquest diners es poden fer servir en drets socials, es comenta que amb tema pressupost es parlarà mes a fons al proper grup im-
pulsor però que en principi el diners de infraestructures no poden traspassar a altres línies.  
 
14.1. Inici de l’estudi de viabilitat per redactar una futura modificació del PGM i per valorar les reserves de sòl 
d’equipament. 
Pendent rebre proposta de tècnics que coneguin l’àmbit del projecte. (DTE – Àrea Urbanisme) tot i que s’ha demanat a Aurora 
López, un equip per redactar el projecte. Es parla de que s’hauria de fer seguiment de aquest constant amb  districte, pla de Barris, i 
pla d’equipaments. 
 
14.2. Redacció d’una proposta per situar un passeig per a vianants a la carretera del mirador de Torre Baró (Vorera de 
continuïtat de llobera ). 
S’ha demanat proposta econòmica. Pendent rebre-la. 



PdB ROQUETES 
ACTA GRUP IMPULSOR EXTRAORDINARI 

                                        

 4 

 
14.3. Anàlisi i valoració de la dignificació de la zona de muntanya que limita amb el barri de les Roquetes. 
S’ha fet reunió amb entitat Grodema. 
Properes passes: prioritzar àmbit d’actuació segons els 3 eixos que proposa Grodema (ja es va facilitar una primera proposta de 
línies d’acció) i encarregar estudi a tècnics especialistes, per fer un full de ruta sobre el projecte de transició de Collserola.  
 
15.1. Foment d’un projecte per la reactivació de solars buits. 
Encara s’està fent l’estudi per es contempla la continuïtat de fer horts comunitaris com un projecte de reactivació dels solar. Final-
ment es comenta sobre contemplar la possibilitat dels baixos en qualsevol actuació de pla de barris en Matèria d’equipaments.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPERA REUNIÓ 

     

Qui convoca: Pla de Barris 
Quan: 4 de juliol 2018, 18h 

Objectius:  

2. Seguiment  projectes i pressupost 
de PdB Roquetes  
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