
 

Comissió de Seguiment Pla de Barris Roquetes Verdum.  
Dilluns 18/10/2021 

Benvinguda i presentacions 
1. Xarxes Socials Pla de Barris 
2. Titulars d’alguns projectes en marxa 

 
1. XARXES SOCIALS PLA DE BARRIS.  

 
Twitter: @PladebarrisBCN 
Instagram: pladebarrisbcn 
Facebook: Pla de Barris BCN 
 

2. PROJECTES EN MARXA.  

EDUCACIÓ I SALUT PÚBLICA. 
 
Perfils professionals a les escoles (RV). Incorporades les noves figures EMO i Educadores Socials. En 
el cas de Verdum es preveu fer una passejada d’acollida pel barri per explicar recursos, serveis i 
equipaments existents, així com els espais de treball comunitari. 

 
Marta Mata (Verdum). Eix Singular TEATRE. Col·laboració i acompanyament amb el Teatre Lliure.  
Formació a l’equip educatiu. 
Projecte “La Caixa” des de P3 fins a 3r.  
4rt, 5è i 6è. Espectacle FRANK. David Espinosa. Teatre no convencional. Curs 22-23, la Caixa per a 
edats superiors. 

 
Turó de Roquetes (Roquetes).  
Eix singular TEATRE DE L’OBJECTE. Inici durant el curs 2021-22. S’ha creat nova comissió d’arts 
escèniques. Acompanyament Momo Fabres. Formació a l’equip educatiu. Curs 21-22 centra la 
intensitat a primària. Curs 22-23 centra intensitat a secundària.  
Es planteja incloure el repte d’organitzar un esdeveniment a final de curs que agrupi els diferents 
projectes artístics del centre per celebrar els 10 anys del TURÓ DE ROQUETES. 
Gestió Turó Sala: Taula de Cultura i Plataforma ja han validat la proposta de gestió que es va fer al 
juliol. Durant l’octubre es farà reunió amb el centre, Dte, entitat gestora i PdB. 
Taller-magatzem creant un espai modular exterior com a espai polivalent. Previsió obres: estiu 2022. 
 
Antaviana (Roquetes). Consolidació de l’aliança Antaviana – Ateneu Popular Nou Barris (Circ i 
Governança democràtica). 
Circomotricitat a infantil (0-6) a través de la maleta pedagògica. Incorpora treball amb EBMs. 
Optativa Circ 2n ESO + APS 4rt ESO. 
Implicació a “En Residència” amb el procés creatiu del Circ d’Hivern de l’AP9B i la redacció del 
dossier pedagògic del mateix, adreçat a les escoles. 
Obres gimnàs, vestidors i sales polivalents: previsió obres 2022-2023. 
 
Batucades AFAs (Roquetes). S’està reprenent l’activitat. En el cas del Turó de Roquetes, s’està 
mirant de fer el canvi de tallerista. 
 
Salut emocional (Roquetes) Bricolatge domèstic / Costura / Cistelles. 
Els tres projectes estan en marxa. Han iniciat durant el mes d’octubre 2021 i la previsió és que 
segueixin tot el curs, fins juny – juliol 2022. Alerta amb el finançament de Costura del curs 2022-23, ja 
que des de PdB ja haurem esgotat la possibilitat de contractar a Plataforma d’Entitats de 
Roquetes. Pel que fa al projecte de cistelles, el 30/09 es va publicar la licitació per al 
subministrament de cistelles. La previsió és poder iniciar 2022 en aquest marc del concurs. 

 



 

Salut emocional (Verdum). Recursos 0-16 anys. El fet d’haver ampliat el perfil destinatari fa que 
s’hagi de refer el format de la difusió. Pixtin està redissenyant el format i a la propera taula Verdum 
Famílies tindrem una primera versió.  
 
 
DRETS SOCIALS, GÈNERE I ACCIÓ COMUNITÀRIA. 
 
Campanya Civisme (Roquetes). S’ha posposat el disseny de la campanya per tal que estigui 
operativa al juny 2022. Motiu: retard en la contractació.  
 
Nou Barris Conviu (RV). Hi ha hagut un canvi de la persona coordinadora del projecte. Pendent fer 
una presentació del projecte a les entitats.  
 
Marxa exploratòria de Gènere (RV). Cal iniciar aquesta línia a finals 2021, per poder executar les 
propostes dins del termini PdB. Es farà encàrrec a una entitat o cooperativa per dissenyar i 
planificar la marxa a Verdum. En el cas de Roquetes, caldria recuperar l’informe de resultats del 
2019 a la propera reunió de GM Gènere (novembre). 
 
XARSE (RV). En marxa. Els punts més pròxims són Prosperitat i Trinitat Nova.  
 
Concília (RV). En marxa. El punt d’atenció més proper a Roquetes i Verdum és el que està situat a 
la Prosperitat.  
 

QUÈ ÉS? 
És un servei de cura d'infants a demanda a disposició de les famílies residents als barris del Pla de Barris ( 
Zona Nord, Trinitat Nova, Verdum, Roquetes, La Prosperitat, Turó de la Peira, Can Peguera, el Besòs i el 
Maresme, La Verneda i La Pau, Bon Pastor, Baró de Viver, Trinitat Vella, el Raval, Gòtic Sud, La Marina, el 
Poble-sec).  
 
A QUI VA DIRIGIT? 
Infants 1 a 12 anys (segons el barri de 3 a 12 anys) 
Famílies nombrosa, monoparentals o dones que pateixen violència masclista 
Famílies amb pocs recursos 
 
EN QUINS PUNTS I QUINS HORARIS TINDRÀ? 
Hi ha 9 punts Concilia distribuïts a diferents barris 
El servei està disponible de dilluns a dissabte  
De 15.00h a 20.30h (de dilluns a divendres) 
De10.00h a 14.00h i de 15.30h a 18.30h (dissabtes i festius)  
Els infants d'1 a 3 anys podran accedir al servei a partir de les 17.15h (de dilluns a divendres) i els dissabtes 
durant tot el dia 
Barris que acullen infants d'1 a 3 anys: Trinitat Vella, el Besòs i el Maresme, el Raval i Zona Nord 
 
QUIN COST TÉ? 
El servei és totalment gratuït 
 
COM ET POTS INSCRIURE? 
Inscripció telemàtica a través d'un formulari en línia que trobareu al web: concilia.incoop.cat  
Inscripció presencial amb cita prèvia través dels següents telèfons i/o correus electrònics dels diferents 
punts d'atenció (informació 9B): 
- La Zona Nord (Ciutat Meridiana, Vallbona i Torre Baró): 722204501/concilia.zonanord@incoop.cat 
- La Prosperitat: 623346317 / concilia.prosperitat@incoop.cat 
- Turó de la Peira i Can Peguera: 623328971 / concilia.turodelapeira@incoop.cat 

 
Projecte dinamització Jove (Verdum). S’està treballant un model d’intervenció comunitària amb 
joves de Verdum, a través de la Taula de Joves, i prenent com a referència el model de Zona 
Nord.  
 
Projecte sobre l’ús i abús de les pantalles (Roquetes). S’està treballant el disseny i fabricació d’un 
joc de taula que inciti a la reflexió sobre l’ús i abús de pantalles. Etapa 0-6 anys.  



 

 
 
ACTIVITAT ECONÒMICA 
 
Barri d’Oficis + Regularització + Feminització pobresa (RV). Definició projectes durant 2021 i 1r 
trimestres 2022. Implementació durant el 2022 i amb una durada de 12 mesos.  
 
Tasta la Vida (RV). Pendent la redacció del concurs per fer una segona edició incorporant les 
millores treballades al juliol.  
 
Tastet d’Oficis (Roquetes). Encàrrec sol·licitat a ACV per part de Foment de ciutat.  
 
Servei Orientació Laboral (Verdum). En marxa. Fa atencions els divendres matí al Casal de Barri 
Verdum. S’ha fet una segona ronda de difusió i comunicació amb cartells i correus electrònics.  
 
OBRES. 
Locals Verdum: 
 

Locals Alonso Cano. El 30/09 es va poder accedir als locals. S’ha començat a dissenyar el 
treball participatiu per definir el programa funcional. De cara al novembre-desembre 2021 
BIMSA hauria de poder llançar l’encàrrec per contractar equip redactor.  
Robert Robert. Esperant resposta de llicències de districte per validar el programa 
d’activitats presentat i valorar quina superfície es pot legalitzar. 

 
Pl Verdum. Primeres sessions del procés de participació realitzades. Presentació de la proposta de 
projecte bàsic a inicis de novembre. Fixar data. 
 
Pl Roquetes. Encarregat projecte per resoldre filtracions d’aigua. Ajornat procés participatiu.  
 
Accés Mirador Torre Baró. S’està estudiant les diverses alternatives. Hi ha més complicacions de les 
que estaven previstes per ampliar la secció del vial, i això pot suposar un augment considerable 
de pressupost. Pendent valorar possibilitats a nivell tècnic i a nivell pressupostari. 
 
Llopis i Pla dels Cirerers. Obres en marxa. El tècnic de barri ja va traslladar a Serveis Tècnics la 
inquietud d’intervenir a la Pl “almorrana”. 
 
Bus CAP Rio de Janeiro. Informació dels resultats de la primera reunió amb TMB (15/10). 

HABITATGE 
 
Programa FAC (RV). Realitzat estudi UPC. Ja es disposa de la llista de finques de més vulnerabilitat. 
L’equip del programa ha iniciat les visites a les finques per explicar el programa a la comunitat de 
propietaris i propietàries i validar el compliment dels criteris d’accés al programa. 
 
 


