
PdB ROQUETES 
ACTA GRUP IMPULSOR 

                                        

 1 

 

DIMARTS 17/07/2018 Hora: 18:30h Lloc: AVV de Roquetes 

 

ASSISTENTS 

    

Entitats particpant al grup impulos 
2 Representants de l’AVV RQ 
1 Representant Ass. Titellaire i Grodema  
1 Representant de l’Ateneu Popular de NouBarris, 
1 Representant de la Xarxa d’intercanvi de 9barris,   
1 Representant de Som del Barri 
 
Tècnics de la Plataforma 
Coordinador del centre Cultural Ton i Guida i les 3 tècniques del 
Pla Comunitari,. 

Districte: 
Antonio Cabrera (Tècnic de projectes) 
Yolanda Fortes (Consellera de barri) 

 
Foment de Ciutat: 
Mireia Valls (Cap de projecte PdB Roquetes) 
Felipe Herrera (Tècnic de projecte PdB Roquetes.) 
Arnau Balcells (Director de departament de Pla de Barris)  

 
Comentaris Previs:  
El Grup Impulsor manifesta que tot i haver canviat varies vegades les dates del Grup Impulsor, no hi ha pre-
sència de l’equip polític del districte, per tant es qüestiona la capacitat decisòria de l’espai. Des de Foment de 
Ciutat es comenta que continua amb la voluntat que el Grup Impulsor sigui un espai de decisió, i si es detecta 
manca de capacitat per prendre una decisió es buscarà una fórmula per prendre les decisions necessàries 
amb l’equip polític.  
 
El Grup Impulsor posa de manifest el retard en l’inici del Pla de Barris a Roquetes i les conseqüències que 
aquest retard ha suposat en la metodologia de disseny i gestió dels projectes. 
 
El Grup Impulsor manifesta la voluntat de garantir la continuïtat d’alguns dels projectes de Pla de Barris, des-
prés que aquest hagi finalitzat. 
 
El Grup Impulsor proposa fer una sessió informativa oberta al barri on es pugui explicar tot el que s’està fent al 
Pla de Barris de Roquetes. S’acorda que hauria de ser amb un contingut molt general i que sigui fàcil 
d’entendre pel veïnat del barri. Es comenta que ja s’ha fet un format molt semblant a la Trinitat nova, i que es 
pensarà com fer-ho de cara a la tardor 2018. 
 
DRETS SOCIALS  

1.1. Implementació del programa de rehabilitació FAC (Finques d’Alta Complexitat).  
La nova zona que s’està estudiant és una illa del carrer Mina de la Ciutat, entre Pla de Fornells i carrer Ballot. 17 
finques valorades. 9 compleixen criteris per intervenir amb el programa FAC. D’aquestes, 3 han signat el primer 
conveni, 4 estan en gestió per la signatura, i 2 aturades.  
Des de l’AVV es pregunta si totes les convocatòries de subvencions estan obertes, es respon que en principi si 
totes estan obertes però que en alguns casos encara s’estan revisant expedients d’anys anteriors.  
 
1.2. Acompanyament i mediació en els processos de tramitació d’ajuts per a les comunitats.  
S’ha desestimat aquesta acció, i en cas que es detecti alguna necessitat, es podria fer l’acompanyament amb 
l’equip que està duent a terme el programa FAC. 
 
1.3. Foment de projectes d’aprofitament dels terrats comunitaris 
Pendent d’inici.  
 
2.1 Foment d’un pla per la millora de la convivència.  
S’ha iniciat el Pla d’actuacions per fomentar la bona convivència. L’equip contractat (Ekona i Globus Vermell) 
està treballant estretament amb la Taula de convivència i està pendent de decidir si es crea un grup motor 
específic pel projecte, o si es fa seguiment des de la mateixa taula de convivència.  
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2.2 Suport a les comunitats veïnals per a la millora de la convivència. 
S’ha desestimat aquesta acció, per no detectar una necessitat real en conflictes de convivència a les comuni-
tats. Sí que es detecta preocupació en situacions d’ocupació, i ja s’ha derivat la informació al Districte. Igual-
ment davant la preocupació de poder treballar amb temes d’ocupació es comenta que ja s’ha fet el traspàs 
d’aquesta informació al districte per veure de quina manera es pot continuar treballant.  
 
3.1 Projectes per a la petita infància i habilitats de criança. 
 
3.1.1. Projecte Néixer i Créixer. 
Projecte finalitzat. S’ha obtingut els 2 productes demanats:  

 Mapeig en format cicle de vida de totes les activitats que van del preparat fins als 6 anys. 
 Graella ordenada per de totes les activitats per possibles derivacions dels serveis.  

A partir d’aquest material s’ha fet una doble proposta gràfica de díptic informatiu pel veïnat i una graella pels 
serveis, s’està revisant la proposta gràfica.  
 
3.1.2. Espai de Co-Criança i Treball. 
La primera edició del projecte finalitza al novembre 2018. S’ha obtingut una memòria intermèdia del projecte, 
on es valora positivament el projecte.  
 
3.2 Suport a projectes de salut mental i emocional.  

• S’està acabant de concretar projecte. Formacions de bricolatge domèstic.  
Lloc: espai taller Ateneu Popular 9, es faria l’encàrrec dels formadors a la fundació Tres Turons amb 
doble perfil tant tècnic com de suport psicològic.  
Calendari previst: inici tardor 2018. 

 
• Facilitar que l’oferta d’activitat física del barri sigui adequada per la gent amb àlgies i dolor crònic del 

barri mitjançant una formació als monitors que fan activitat física al barri.  
 
3.3 Foment a l’esport com hàbit saludable.  
S’ha fet un taller d’escalada per als JULIOLS de franja.  
S’està habilitant el Rocòdrom i Boulder de la Plaça Salvador Puigantich. S’ha contractat l’adequació dels dos 
espais, i la dinamització de cara al proper curs. 

• Inici obres boulder: Juliol 2018 
• Inici obres rocòdrom: Juliol 2018 

 
4.1. Programa de dinamització de la gent gran i foment de la seva implicació al barri. 
S’està acabant de concretar un projecte audiovisual intergeneracional: sèrie digital sobre la memòria històrica 
de Roquetes incloent la mirada des del pressent. S’està treballant la proposta en un Grup Motor específic. 
 
4.2. Projecte d’assistència i acompanyament a la gent gran. 
S’ha iniciat el projecte Baixem al Carrer, tot i que a Roquetes no hi ha cap persona amb les característiques 
que requereix el programa.  
 
5.1. Promoció de càpsules formatives en eines culturals. 
S’està acabant de definir les formacions que es faran. Seran formacions de diverses disciplines artístiques que 
puguin incrementar la participació a diversos grups culturals del barri. (Teatre social, fotografia documental, 
màster-class de fotografia, i alguna tècnica de dibuix) 
 
5.2. Realització d’activitats culturals familiars a l’espai públic del barri. 
Pendent d’inici. Pla de Barris participarà a las reunions d’aquest grup motor.  
 
5.3. Potenciar la participació a l'Associació de titellaires a partir del seu calendari d'activitats.  
S’està definint el projecte en el marc de la Taula de cultura. S’ha acordat donar suport a la Titellada 2018 amb 
la incorporació d’un espectacle de gran format. 
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5.4. Ampliació dels espais d’assaig i d’espectacles de teatre. 
La solució viable a través de Pla de Barris és adequar la sala polivalent de l’IE Turó de Roquetes, per tal que 
sigui oberta a les entitats del barri. Al setembre es farà una visita al lloc per definir la intervenció i el pressupost.  
 
5.5. Desenvolupament d’un Pla d’optimització de recursos. 
S’ha pressupostat la compra de: 

• Equip de sò  
• Tarima (pendent parlar amb el Casal de la Gent Gran per saber si és possible fer una gestió conjunta 

del material)  
 
5.6. Projecte fotogràfic 
Seguint el model de les missions fotogràfiques dels segles XIX-XX, el projecte fotogràfic té com a objectiu ge-
nerar un patrimoni gràfic representatiu de la Barcelona del segle XXI a partir dels relats i realitats d’alguns dels 
barris més desconeguts i desafavorits fins a l’actualitat, en relació a la implementació de polítiques i la repre-
sentació de la identitat dins el marc global de ciutat. 
Lluny d’imposar relats hegemònics o un discurs de representació purament visual, es vol propiciar una repre-
sentació de caràcter horitzontal i transversal basada en les pràctiques participatives i interdisciplinars. Es vol 
rememorar i restaurar la memòria visual i el sentit d’identitat de cadascun dels barris i, al mateix temps, generar 
relats i debats sobre possibles futurs i direccions de la ciutadania. 
  
El fotògraf que farà aquesta feina a Roquetes és en Xavier Ribas, un professional de reconeguda trajectòria en 
fotografia d’investigació i paisatge, i que té interès en posar l’accent en les lluites veïnals dels anys 70 en 
aquest barri. 
 
6.1. Acompanyament i suport a les entitats existents al barri.  
Ja s’ha fet la primera reunió amb la Fundació Quepo i el grup motor de comunicació i es van concretar una 
sèrie de reunions per poder avançar en el pla de comunicació, s’apunta que en aquest projecte cal tenir una 
mirada molt transversal.  
 
6.2. Projectes de reconeixement dels sabers de les comunitats d’origen cultural divers i la seva participació a 
les dinàmiques comunitàries. 
Pendent d’inici. S’ha acordat convocar  una reunió entre el Pla Comunitari, Centre Ton i Guida, i veïnat de la 
comunitat Hondurenya, per poder esbrinar quines són les necessitats i interessos d’aquest col·lectiu.  
 
6.3. Programa de nous lideratges als barris 
Programa per promoure experiències de lideratge i cohesió d’equip a joves dels barris. Actualment s’està fent 
el procés de selecció. A Roquetes les antenes han proposat la participació d’una jove. 
 
EDUCACIÓ 

7.1. Reforç als centres educatius en l’àmbit psicosocial. 
En marxa. Les persones incorporades estaran als centres durant els cursos 2017-18, 2018-19 i 2019-20. 
 
7.2. Foment de projectes educatius d’arts escèniques i acció social. 
 
Antaviana:  

• Tàndem Escola - Ateneu Popular 9B. Cos en Moviment 
• Projecte Baula amb 5è, 6è i 1er d’eso 
• Treball transversal entre Ateneu-IE Antaviana-CEB-ICUB-PdB 

 
Turó Roquetes: 

• Incorporació al Projecte Baula. Es volen crear sinèrgies amb l’ie Antaviana a través del projecte. 
• S’ha creat una comissió de mestres de primària i secundària per treballar els diversos projectes 

relacionats amb aquest centre. Aquesta comissió es valora molt positivament. 
• Treball transversal entre IE Turó RQ-CEB-ICUB-PdB 
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7.3. Foment de projectes per afavorir l’èxit escolar. 
Projecte Menjallibres  per fomentar la lectura. En marxa des de gener 2018 i molt bona valoració. S’està valo-
rant suport al projecte Tronet, unificant diversos projectes de suport educatiu en una sola figura (Karpa, franja i 
Tronet) 
 
7.4. Foment de projectes per garantir l’obtenció del GES, destinat a joves entre 13 i 16 anys. 
S’ha creat un Grup Motor per treballar expulsions i absentisme. Propera reunió setembre 2018. El Pla de Barris 
està intentant implicar al CEB en aquest espai.  
 
8.1. Estudi per valorar l’oferta i demanda de les activitats de lleure existents, i fer les propostes que siguin ne-
cessàries. 
Finalització estudi, juliol 2018, la devolució de l’estudi es farà a principis d’octubre a la Taula Socioeducativa. 
 
8.2. Vinculació de programes educatius de les escoles amb equipaments culturals de barri o de ciutat. 
Aquesta proposta queda inclosa a la 7.2., en treballar-se el tàndem Ateneu – IE Antaviana.  
 
8.3. Foment de camins i patis divertits: fem barri, fem escola.  
S’ha finalitzat la fase 1 del projecte “Patis Divertits” a l’ie Turó de Roquetes. Dimecres 25/07 hi ha reunió de 
seguiment interna, per planificar la fase 2 del projecte i preveure les peces de difusió. El projecte es planteja 
com a tema monogràfic durant el curs 2018-19 i té com a objectiu generar noves relacions en les escoles, a 
part de re-dissenyar el pati. 
 
8.4. Projecte d’alfabetització digital per a les famílies 
S’ha fet una reunió de llançament el divendres 13/07. Es decideix aprofitar aquest projecte per establir aliances 
de territori entre Punt Òmnia Verdum i TN, ieTN, escoles RQ i Kasal de Joves RQ, l’objectiu és treballar aquest 
projecte des d’una perspectiva més lúdica i s’ha valorat utilitzar eines audiovisuals i d’arxiu. Cal articular bé el 
projecte amb  el grup de la sèrie de Roquetes per no replicar el mateix. 
 
 
ACTIVITAT ECONÒMICA 

9.1. Programa BARRIS d’OFICIS. 
Objectiu del projecte: millorar l’ocupabilitat de 105 persones dels 10 PdB mitjançant 12 mesos de contractació 
laboral a jornada complerta amb salari de ciutat, contractat a 7 tipus de projecte diferent, a cada projecte hi 
haurà unes15 persones  Els projectes combinen formació professionalitzadora i treball. La formació està inte-
grada a la contractació. 
Calendari. 

• Octubre: inscripció participants i procés de selecció 
• Desembre: contractació participants. 

 
Es pregunta sobre com serà el procés de selecció d’aquestes persones, informació que es traspassarà tan 
aviat com estigui clara.  
 
9.2. Projectes de formació i ocupació per a joves entre 16 i 20 anys. 
S’ha finalitzat els 3 encàrrecs pel Tastet d’Oficis 2018. S’està explorant les fórmules per finançar el projecte 
2019 i de moment s’està explorant dos possibles solucions  

 Ampliar conveni IMSS amb € PdB. Reunió setembre 2018. 
 Traspassar el projecte a Ajt BCN (licitació oberta) amb les variacions del projecte que això podria im-

plicar. 
 
9.3. Acompanyament sociolaboral per a col·lectius d’alta vulnerabilitat. 
Acabant redacció plec tècnic. S’espera la seva publicació al setembre i l’inici del projecte al 1r Trimestre 2019. 
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9.4. Suport i acompanyament al projecte Més amb Menys 
El curs 2018 ha estat finançat per PdB en el marc de la subvenció IMPULSEM EL QUE FAS, de Bcn Activa. 
El curs 2019 està pendent de valorar fórmula de finançament.  
Des del Pla Comunitari es pregunta si hi ha una altre formula que no sigui via subvenció, ja que d’aquesta ma-
nera només es pot finançar el 80% del projecte.  
 
10.1. Projecte de sensibilització de l’ECSS al barri i a l’escola. 

• Punt itinerant d’ECSS, ha tingut únicament 1 assessoria o acompanyament al barri de Roquetes.  
• Projecte de sensibilització ESS i detecció col·lectius de Roquetes amb potencial per esdevenir coope-

rativa.  Pendent valorar proposta de l’entitat Som Del Barri. 
• Projecte d’acompanyament al/s col·lectius que es prioritzin, segons l’estudi anterior. 

 
10.2. Impuls i promoció de l’emprenedoria col·lectiva 
Pendent d’inici amb la revisió del informe que ha fet ETCS per ver possibles programes a impulsar. 
 
11.1. Activació d’un programa de dinamització de locals buits.  
Projecte en marxa. S’està duent a terme un inventari de locals buits a Roquetes. S’està treballant el programa i 
clàusules per negociar amb propietaris. Queda pendent clarificar com s’ha fet l’encàrrec i revisar la relació de 
locals buits que s’ha presentat, ja que es detecten alguns resultats poc coherents amb la realitat.  
 
12.1. Millora de l’eficiència energètica dels comerços i altres aspectes a valorar. 
A punt de finalitzar un estudi que ha avaluat l’estat en eficiència energètica dels comerços de Roquetes, així 
com propostes de millora. S’ha iniciat les primeres converses en el marc del PDE 9B per explorar el tipus 
d’intervenció més adient. 
 
12.2. Difusió i mapeig del comerç existent. 
Projecte que s’està fent a Zona Nord i Roquetes. El projecte inclou un mapa dels comerços i diverses peces de 
difusió del comerços del barri. En el cas de Roquetes es fa difícil el disseny del mapa, ja que hi ha una concen-
tració de comerços molt elevada en pocs carrers. S’està estudiant com fer-ho. 
 
 
ECOLOGIA URBANA 

13.1. Reurbanització de Mina de la Ciutat i Plaça de les Roquetes. 
El projecte es troba en un estat de tramitació tècnica avançat, aquesta setmana es rebrà l’auditoria i ja s’ha 
començat a rebre els informes dels REPs. L’objectiu és disposar del projecte executiu definitiu adaptat a les 
esmenes de l’auditoria i als informes REPs al mes d’octubre i aprovar-lo inicialment el mateix mes o a principis 
de novembre. Licitant les obres tot seguit es podrien iniciar al febrer del 2019 (durada obres, aprox, 10 mesos). 
 
Es faciliten 4 còpies del projecte executiu en paper (la part on s’identifica més clarament el disseny del vial). Hi 
ha molèsties en relació al projecte, ja que no es creu que s’hagi recollit totes les consideracions veïnals. 
S’acorda que des de Plataforma d’Entitats es decideixi si el projecte segueix o s’atura. Paral·lelament sorgeixen 
dues altres qüestions: 

 Creació d’una comissió de seguiment de les obres i la possibilitat que en aquesta comissió es puguin 
suggerir petits canvis a la proposta.  

 Creació d’una Taula d’Urbanisme ja que no existeix cap espai de seguiment d’aquests projectes en la 
fase de disseny (no obres). Tot el seguiment s’està concentrant al Grup Impulsor i amb una freqüència 
reduïda.  

 
13.2. Reurbanització de Pla de Fornells (futura Plaça Trobada).  
Obres haurien d’haver iniciat al juny 2018, però encara no han començat per no interferir en les obres de 
l’Antaviana.   
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13.3. Reurbanització dels carrers Llopis i del Pla dels Cirerers. 
Pendent d’inici 
 
13.4. Reurbanització del carrer Jaume Pinent.  
Aquest projecte es trasllada al següent mandat, donada l’actual redacció del Pla de Mobilitat del Districte. 
 
13.5. Pacificació de l’espai públic entre els equipaments de l’Espai Via Favència i la Biblioteca Les Roquetes. 
Per complir amb la normativa d’accessibilitat, es proposa ampliar la vorera de la Biblioteca, reduint la calçada a 
un únic carril de circulació. El sentit de circulació que quedi serà en funció dels estudis de Mobilitat. Des del 
Grup Impulsor es proposa canviar l’amplada de les dues voreres per tal de no alterar la mobilitat del barri.  
 
13.6. Recuperació de l’interior d’illa comprès entre els carrers Vidal i Guasch, Llopis i Pla de Fornells.  
Aquest projecte s’anul·la, donada l’actual saturació de projectes en marxa al barri i la importància de fer parti-
cipació en aquest cas concret. 
 
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), s’ha fet la peti-
ció de forma continuada, però no s’ha rebut proposta.  
 
14.2. Redacció d’una proposta per situar un passeig per a vianants a la carretera del mirador de Torre Baró. 
Contractat. Inici redacció proposta, set 2018. Reunió interna amb equip 26/07.  
S’intentarà redactar també avantprojecte i executiu, tot i que és molt just en calendari. 
 
14.3. Anàlisi i valoració de la dignificació de la zona de muntanya que limita amb el barri de les Roquetes. 
Contractat. Reunió interna amb equip 26/07. 
Inici projecte i reunió de llançament, set2018. 
Redacció d’un Pla Estratègic que contingui: 

• Marc conceptual i estratègia llarg termini. 
• Pla d’acció (una fitxa per cada acció prevista) 
• Calendari (priorització de les accions) 

S’intentarà executar algunes accions, en cas que el calendari ho permeti.  
 
15.1. Foment d’un projecte per la reactivació de solars buits. 
Finalitzat projecte de valoració de solars, priorització, presentació proposta d’usos i estimació pressupostària. 
Actualment: definició estratègia i redacció de clàusules per la cessió temporal dels solars.  
Els tres solars amb més possibilitats de ser intervinguts provisionalment són:  

• Vidal i Guasch i Pla de fornells 
• Peatonal Jaume Pinent (aprop de l’anterior local de l’AVV) 
• Solar al costat de l’AAVV actual 

 
ALTRES  

S’informa sobre el pressupost de Despesa Corrent del Pla de Barris i es facilita el quadre resum. 
 
Propera Reunió (convoca Pla de Barris) 

Dimecres  3/10/2018 Hora: 18h Lloc: AVV de Roquetes 
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