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Pla de Barris de Barcelona 

Comissió de Seguiment Roquetes 

Dia: 11  abril 2022 Hora: 18h Lloc: Biblioteca de 
Roquetes – Rafa Juncadella 

 
Assistents: 
 

Entitats: 
Pla Comunitari Roquetes 

Pla Comunitari Verdum 

AVV Roquetes 

AVV Verdum 

Centre Ton i Guida 

Accions Fem 

Som del Barri 

Plataforma d’Entitats de Roquetes 

Personal tècnic: 
 
Suso López, coordinador PdB 

Nou Barris 

 

Mireia Valls, cap de projectes 

PdB Roquetes-Verdum 

Consellers/eres dels 
grups polítics: 
 
Alexandra López (consellera 

Verdum) 

Sara Belbeida (consellera 

Roquetes) 

Nombre total de persones assistents: 14 

 
Ordre del dia: 
 

Repàs estat i calendarització de les línies del Pla de Barris Roquetes-Verdum 

 
Acta: 
 

Situació de calendari:  

 56 accions.  

20 en definició. S'estan treballant però no en marxa.  

o S'explica que el magatzem-taller per a objectes d'arts escèniques s'anirà a l'estiu 2023. 
AVV Roquetes informa que no està d'acord en que l'espai de Casal Infantil es faci 

servir com a menjador de l'IE Turó de Roquetes.  

o S'explica que s'està fent una diagnosi d'extraescolars en l'àmbit científ ic i artístic per 
poder engegar un programa d'extraescolars en aquestes matèries amb la voluntat de 

garantir una oferta igualitària arreu de la ciutat.  

o Casals d'agost: abans que f inalitzin les escoles caldrà fer informació a territori i 

serveis!!! 

o Incloure una línia nova al calendari: a partir del setembre treballar projecte de pantalles 
a Verdum. A Roquetes, de moment, ho deixem en petita infància.  

o S'explica la necessitat d'accelerar la contractació de de la dinamització juvenil. 
  

27 en execució. Es considera en execució la materialització del projecte en sí. 

o Es demana que es convoqui a les entitats i al veïnat a les reunions de seguiment de les 

obres de l'IE Antaviana. 

o A projecte de costura (2023 no disposarà de projecte), que forma part del paquet de 

benestar emocional. Rescatar estudis de viabilitat econòmica del projecte. Plataforma 

de Roquetes considera que és un projecte netament social que no disposa de 

mecanismes per a ser sostenible econòmicament. 

o S'aclareix la continuïtat del programa Menjallibres durant el curs 2022-2023.  

o Estaria bé fer alguna reunió de seguiment del projecte de cistelles amb participació 
d'entitats.  
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5 f inalitzades. 

  

3 pendents d'inici:  

o Mirada restaurativa a les escoles per a la resolució de conflictes. Les tasques de les 
educadores emocionals es centren en això i s'ha de valorar si aquesta línia tira 

endavant. En el cas de Marta Mata sí es considera que s'ha de fer el reforç extra però 

encara no s'ha començat. En el cas de 

o Prevenció i sensibilització vers el consum de tòxics. 

o Preguntar convalidació del carnet de conduir.  

  

  

1 descartada. S'explica que és la millora dels accessos al Mirador de Torre Baró des de 

Roquetes. 

 
Catalogació del Refugi antiaeri. Es promou  

  

  

 Punt d'estat econòmic 

o Dinamització i gent gran Verdum: 80.000€ 

  

 Línies o projectes que preocupin 

o https://w ww.sindicaturabarcelona.cat/w p-content/uploads/2022/03/032022_Informe-

Botellots_Sindicatura-de-Greuges-BCN.pdf 

 

 Propostes per a la propera CdS 

o Monogràfic FACs 

o Repàs a la resta d'actuacions previ enviament.  
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