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Pla de Barris de Barcelona 
Comissió de Seguiment Roquetes-Verdum 

Dia: 29 d’abril de 2021 Hora: 18:00 hores Lloc: Virtual 
 
Assistents: 
 

Entitats: 
AVV Roquetes 
AVV Verdum 
Associació Comunitària de 
Verdum. 
Kasal de Joves de Roquetes 
Centre Cívic Ton i Guida 
Casal de Barri Verdum 
Pla Comunitari de Verdum 
Escola Marta Mata 
Accions Fem 
Associació Titellaires de 
Roquetes 
Pla Comunitari de Roquetes 
Xarxa de Suport de Verdum 
Xarxa de Suport de Roquetes 

Personal tècnic: 
Mireia Valls – Cap de projecte 
de Pla de Barris Roquetes-
Verdum. 
Suso López – Pla de Barris 
Arnau Balcells – Pla de Barris 
Antonio Cabrera – Tècnic de 
Barri de RQ-VD 
Mercè Garcia – Directora de 
Serveis a les Persones i el 
Territori, Districte 9B. 
 

Consellers/eres dels 
grups polítics: 
Alexandra López – 
Consellera Verdum 

Nombre total de persones assistents: 28 persones (13 homes i 15 dones). 

 
Ordre del dia: 
 

1. El Pla de Barris Roquetes-Verdum. 
2. Desplegament i prioritats 2021. 
3. Processos participatius previstos. 
4. Governança i Espais de treball. 
5. Rols i funcions de la Comissió Seguiment. 

 
Resum de la sessió: 
 

A la presentació adjunta figuren els aspectes més destacats de la presentació. En aquest 
resum s’amplien alguns aspectes dels comentats així com tot allò sorgit dels comentaris i 
aportacions de les persones participants.  
 

1. El Pla de Barris de Roquetes-Verdum. 
 
El PdB de RQ-VD està conformat per 36 propostes i un pressupost global de 
9.950.000€. En aquesta quantia no està comptabilitzada la dotació per al programa de 
finques d’alta complexitat que té una dotació global per a tota la ciutat de 15 milions 
d’euros (13 per a inversió i 2 milions per a la gestió del programa).  
S’informa que a la web del PdB ja es troba tota la informació relativa al PdB de RQ-VD 
així com el document íntegre del projecte amb les línies d’intervenció i els apartats 
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d’anàlisi i diagnosi: https://pladebarris.barcelona/  
 

2. Desplegament i prioritats 2021. 
En l’àmbit de l’educació i salut tenim 6 accions prioritzades per a començar a 
executar ja durant el 2021. Algunes ja estan en marxa com és el cas de les obres de 
l’IE Antaviana o els perfils psicosocials als centres educatius en el cas dels centres 
educatius de Roquetes. En el cas de l’Escola Marta Mata es desplegarà a partir del 
setembre de 2021.  
En el procés de participació s’ha insistit en treballar en relació als projectes de millora 
de la salut mental i emocional de les persones. Serà un dels projectes a treballar des 
dels espais comunitaris corresponents.  
 
En l’àmbit dels drets socials, equitat de gènere i acció comunitària, al marge de les 
dues accions prioritzades, si es considera es podria impulsar una tercer a 
desenvolupar durant aquest any 2021.  
 
En relació a l’habitatge, i si així es considera, es pot fer una sessió monogràfica per a 
explicar el funcionament del programa de finques d’alta complexitat.  
 
Pel que fa a activitat econòmica hi ha quatre línies prioritzades. Es matisa que en el 
cas de la línia 23 del PdB de RQ-VD el que s’està treballant durant el 2021 és el 
programa d’homologació d’estudis que està en marxa. El dispositiu laboral de Verdum 
ja està operatiu, de moment a les oficines del Pla de Barris de Trinitat Nova però de 
manera imminent tindrà espai al barri de Verdum.  
 
En quant a espai públic i accessibilitat, s’explica que s’està posant molta intensitat 
en les accions d’aquest àmbit per poder avançar tant en processos participatius com 
en la redacció de projectes.  
 
En matèria de sostenibilitat ambiental i emergència climàtica es prioritza una 
intervenció al barri de Verdum per començar a treballar la millora de la connectivitat 
del barri amb els seus equipaments de referència, especialment el CAP Rio de 
Janeiro.  
 

3. Processos participatius previstos.  
A la presentació apareix la informació de que disposem actualment en relació al 
disseny i preparació dels processos de participació.  
Es farà una validació dels processos amb les entitats de cada barri.  
En el cas del procés de definició d’usos dels locals de Robert Robert i Alonso Cano 
caldrà avançar-la abans l’estiu per poder avançar en el projecte posteriorment.  
 

4. Governança i espais de treball.  
S’han organitzat i ordenat els diferents espais de treball comunitaris existents en 
relació als sis àmbits de PdB. 
PdB proposa treballar les línies amb un barri i amb un altre i, alhora, marcar les línies 
que es poden treballar conjuntament entre ambdós barris. Això pot comportar 
l’aparició o emergència d’espais de treball actualment no existents.  
 

5. Rols i funcions de la Comissió de Seguiment. 
El PdB s’estructura en tres nivells de treball: 

• Comissió de seguiment. Amb trobades trimestrals.  
• Taules temàtiques. 
• Processos de participació i grups de treball i/o coproducció.  

 

https://pladebarris.barcelona/
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S’obre un torn de dubtes i preguntes: 
 

• Des de l’AVV Roquetes es pregunta si es preveu algun tipus d’intervenció en matèria 
d’habitatge.  

 
S’explica que PdB duu a terme el programa de finques d’alta complexitat que vol 
rehabilitar determinades finques, aquelles que per la seva composició social els hi 
costa molt arribar a les subvencions ordint`raies. L’Ajuntament s’acosta de manera 
proactiva a les finques i es fa un acompanyament molt proper a les comunitats per a 
rehabilitar els elements comuns. 

 
• L’AVV de Verdum, que forma part també de l’Associació Comunitària Verdum, 

comenta que vol participar als espais de governança del PdB amb identitat pròpia.  
 
S’explica que cap problema.  
 

• L’AVV de Verdum proposa treballar conjuntament la línia de memòria.  
 
Des del Pla de Barris es recorda que no és una línia prioritzada per al 2021 però, tot i 
així, es pren nota d’aquesta voluntat i es comenta que no hi hauria cap problema al 
respecte.  
En relació a aquesta pregunta, l’AVV de Roquetes traspassarà el debat a la Taula de 
Cultura per veure què n’opinen.  
S’apunta la proposta formulada per l’AVV Verdum però resta pendent la decisió final 
en espera de la resposta de la Taula de Cultura de Roquetes.  
 

• L’AVV de Roquetes recorda que Pla de Barris té pendent enviar balanç econòmic 
desglossat del PdB 2016-2020.  
 
S’enviarà juntament amb l’acta de la sessió.  
 

• L’Amparo, a títol individual i en espera de parlar-ho amb la resta de la Junta de 
l’entitat, manifesta que li semblen correctes els temes prioritzats.  
 

• Es proposa afegir a les Xarxes de Suport als espais de governança i seguiment. 
 
Per part de Pla de Barris s’explica que no hi ha cap problema al respecte.  
 

• Marina, del Pla Comunitari de Roquetes, pregunta si seria possible disposar de les 
dates concretes de les Comissions de Seguiment i demana que la documentació 
s’enviï amb major antelació per poder revisar-la i debatre en els espais corresponents.  
 
S’acorda que les properes Comissions de Seguiment seran els dilluns que s’indiquen 
a continuació (2n dilluns de mes, trimestralment):  
12 de juliol de 2021; 18 d’octubre de 2021; 10 de gener de 2022; 11 d’abril de 2022 
11 de juliol de 2022; 17 d’octubre de 2022; 9 de gener de 2023; 10 d’abril de 2023; 10 
de juliol de 2023; 16 d’octubre de 2023; 15 de gener de 2023. 
 
De la mateixa manera, també es pren nota per enviar la documentació amb antelació.   

 
• Marcela pregunta pel problema de les filtracions al pàrquing de la Pl. Roquetes.  

 
S’explica que a data d’avui no hi ha pressupost per a resoldre la problemàtica de les 
filtracions. Per això es preveu una modificació de la plaça amb elements d’urbanisme 
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tàctic de manera que la intervenció actual no condicioni en una futura remodelació de 
la plaça.  

 
• AVV Verdum pregunta per la connectivitat amb el CAP de Rio de Janeiro per veure 

com es pensa resoldre i demana major concreció en la proposta. Comenten també 
que s’ha d’aprofitar tot el debat i converses fetes amb diferents agents municipals en 
relació a aquest tema.  
 
Es tindrà en compte tot aquest treball previ de cara al procés de definició i concreció 
de la proposta que es durà a terme al llarg d’aquest 2021.  

 
• Juanjo explica la pèrdua de la línia 81 d’autobusos i el prejudici que comportarà per al 

barri.  
 
Aquesta no és una línia que s’estigui abordant en el marc del Pla de Barris per tant 
s’emplaça el debat a les converses que les entitats de Roquetes ja estan mantenint 
amb Mobilitat Districte i TMB al respecte.  
  

• Juanjo pregunta, en relació a la remodelació del C/Llopis i Pla de Cirerers, per què la 
Plaça de l’Almorrana no s’aborda en aquesta obra? 
 
Ens emplacem a una reunió més concreta del projecte perquè ara mateix no disposem 
de la informació en detall per poder respondre.  

 
• Sobre el mercat de Montserrat, Juanjo planteja la pèrdua d’estacionament que 

implicarà la construcció del nou mercat. Es recorda la demanda d’un estacionament 
soterrat que cobreixi la demanda actual al barri. 
  
En no ser un tema de Pla de Barris s’emplaça a treballar-ho als espais corresponents 
amb Districte i Institut Municipal de Mercats.  

 
• Juanjo pregunta quin és l’abast de la remodelació que s’està fent a l’IE Antaviana.  

 
Des del Consorci d’Educació es va executar una primera i una segona fase de les 
obres. En la fase en que s’està treballant actualment, amb finançament de Pla de 
Barris i col·laboració amb el centre i el Consorci s’estan adequant els espais més 
d’usos comunitaris i polivalents del centre. Són aquells espais que tenen un major 
potencial d’ús veïnal.  

 
 

• Marcel·li del Ton i Guida pregunta per l’adequació del gimnàs de l’IE Turó de 
Roquetes, si està previst continuar treballant en aquest espai i recorda la necessitat 
d’espai de magatzem.  

 
Mireia comenta que de les obres d’adequació del gimnàs resta pendent treballar el 
model de gestió per a que aquesta sala pugui ser emprada com a sala d’usos 
comunitaris. És una línia que treballarem en el marc del Pla de Barris actual.  
 
També es recorda que es construirà, en aquest Pla de Barris, el taller-magatzem de 
titelles al centre.  
 

• Marcel·lí pregunta qui farà seguiment de les diferents taules per part de PdB.  
 
S’explica que seran la Mireia, en tant que referent del projecte, juntament amb el 
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Thomas, la persona que lidera les línies d’Educació i Cultura de Pla de Barris.  
 

• Es podria concretar una mica què es vol dir quan es parla del "nou espai de treball"  
que fa referencia a la política alimentària i les xarxes de suport mutu?  
 
S’explica que es generarà un espai específic de treball (que naixerà i morirà amb les 
accions) per a les accions d’alimentació saludable. Si aquest espai de treball conjunt 
entre les dues xarxes de suport ja existeix i es veu que pot ser útil, no caldrà un nou 
espai.  
 

Tant la validació de línies prioritàries com la validació dels espais de treball es faran al llarg de 
les properes setmanes un cop les diferents entitats ho puguin treballar en els espais que 
considerin. Es valorarà com fer el retorn, ja sigui amb intercanvi de correu si s’està d’acord o 
bé amb la convocatòria extraordinària d’un espai per a la validació. 
 
Abans de finalitzar, Marina planteja que caldria prioritzar les activitats de lleure atès que PdB 
farà un casal a l’agost així com la línia d’ús responsable de les pantalles atès que es podria 
treballar aquest 2021.  
 
Resta pendent per resoldre un dubte de l’AVV Verdum en relació al funcionament del Concilia.  

 


