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Grup Impulsor 

Pla de Barris de Roquetes 
 

17 juliol 2018 
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1 

Rehabilitació, dignificació i 

millora del parc d’HABITATGES 

DRETS SOCIALS 

1.1. Implementació del programa de rehabilitació a 

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. 
 

 
1.2. Acompanyament i mediació en els processos de 
tramitació d’ajuts per a les comunitats.  
S’ha desestimat aquesta acció, per no detectar una 

necessitat real en conflictes de convivència. 

 
 
1.3. Foment de projectes d’aprofitament dels terrats 
comunitaris 
Pendent d’inici 

660.000 € 
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2 

Promoció de la bona 

CONVIVÈNCIA a l’espai públic 

i a comunitats veïnals 

DRETS SOCIALS 

2.1. Foment d’un Pla per a 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 

s’ha creat un Grup Motor de seguiment del projecte. 
 

 
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 
comunitats. Sí que es detecta preocupació en situacions 
d’ocupació, els quals s’han derivat a Districte. 

235.000€ 
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3 

Projectes per millorar la SALUT 

al llarg de la vida, des del 

vessant comunitari 

DRETS SOCIALS 

3.1. Projectes per a la petita infància i habilitats de criança 
Projecte finalitzat.  
S’ha obtingut els 2 productes demanats:  
• Peça comunicativa amb els recursos “Néixer i Créixer” 
• Fitxes per realitzar derivacions des dels serveis 

 
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 9B 
Formador: tècnica Tres Turons (doble perfil) 
Calendari: inici tardor 2018 
 

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

 
3.3. Foment de l’esport com a hàbit saludable 
Habilitació Rocòdrom i Boulder. 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 

166.000 € 
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4 

Projectes per fomentar la 

qualitat de vida i la 

participació de la GENT GRAN 

DRETS SOCIALS 

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 vida a Roquetes. 

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. S’està valorant quin % de 
pressupost s’hauria d’imputar al PdBRQ, donat que no 
s’està executant el servei. 

 

 
 120.000 € 
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5 

Potenciar el moviment 

CULTURAL   

de Roquetes 

DRETS SOCIALS 

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 dversos grups 
culturals del barri.  

 
5.2. Realització d’activitats culturals familiars a l’espai 
públic del barri. 
Pendent d’inici. 

 
5.3. Potenciar el festival Ròmbic i Titellada.  
S’està definint el projecte en el marc de la Taula de 
cultura i s’ha concretat donar suport a la titellada 2018. 

 
5.4. Ampliació dels espais d’assaig i d’espectacles de 

teatre. 
La solució viable amb PdB és adequar la sala polivalent 
de l’IE Turó de Roquetes, per tal que sigui oberta a les 
entitats del barri. Durant el juliol es farà una visita al lloc per 
definir la intervenció i el pressupost. 

180.000 € 
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5 

Potenciar el moviment 

CULTURAL   

de Roquetes 

DRETS SOCIALS 

5.5. Desenvolupament d’un Pla d’optimització de recursos. 
S’ha pressupostat la compra de: 

• Equip de sò  
• Tarima(està pendent de parlar amb el casal) 

 

5.6. Projecte fotogràfic 
 

Seguint el model de les missions fotogràfiques dels segles XIX-XX, el 

projecte fotogràfic té com a objectiu generar 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 

representació 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 representació 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 TRoquetes 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.  

 
 

180.000 € 

http://www.xavierribas.com/
http://www.xavierribas.com/
http://www.xavierribas.com/
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6 

Enfortiment de les ENTITATS i 

promoció de la  

PARTICIPACIÓ veïnal 

DRETS SOCIALS 

6.1. Acompanyament i suport a les entitats existents al 
barri.  
• Formacions específiques de proximitat 
• Projecte de dinamització i comunicació a Roquetes 

Calendari: juny – des 2018 

 
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. 

 
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. 

 
60.000 € 
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7 

Suport als centres educatius 

per avançar cap a model 

ESCOLES ENRIQUIDES 

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. 
• Treball entre Ateneu-IE Antaviana-CEB-ICUB-PdB 

Turó Roquetes: 
• Projecte Baula. 
• Comissió mestres primària i secundària.  
• Treball entre Ateneu-IE Turó RQ-CEB-ICUB-PdB 

 
7.3. Foment de projectes per afavorir l’èxit escolar. 
Projecte Menjallibres (foment de la lectura). En marxa des 
de gener 2018. 
S’està valorant suport al projecte Tronet (recursos humans) 
 

7.4. Foment de projectes per garantir l’obtenció del GES, 

destinat a joves entre 13 i 16 anys. 
S’ha creat un GM per treballar expulsions i absentisme. 
Propera reunió setembre 2018. S’està intentant implicar al 
CEB. 

940.000€ 
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8 

Promoció d’iniciatives de 

LLEURE EDUCATIU i cultural, i 

implicació de les FAMÍLIES 

EDUCACIÓ 

8.1. Estudi per valorar l’oferta i demanda de les activitats 
extraescolars de lleure existents, i fer les propostes que 
siguin necessàries. 
Finalització estudi, juliol 2018.  
Dijous 19/07 s’entrega l’estudi. 

 
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.  

Dimecres 25/07 hi ha reunió de seguiment interna, per 
planificar fase 2 del projecte i preveure les peces de 
difusió. 

 
8.4. Projecte d’alfabetització digital per a les famílies 
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. 

 

156.000 € 
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9 

Enfortiment de projectes de 

FORMACIÓ, PRÀCTIQUES i 

INSERCIÓ LABORAL 

ACTIVITAT ECONÒMICA 
9.1. Programa BARRIS d’OFICIS. 
Millorar l’ocupabilitat de 105 persones dels 10 PdB. 
12 mesos de contractació laboral a jornada completa 
amb salari de ciutat. 

7 tipus de projecte diferent, 15 persones per projecte. 
Els projectes combinen formació professionalitzadora i 
treball. La formació està integrada a la contractació. 
Octubre: inscripció participants i procés de selecció 
Desembre: contractació participants  

 

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: 
1. Ampliar conveni IMSS amb € PdB. Reunió juliol 2018. 
2. Traspassar el projecte a Ajt BCN (licitació oberta)  

Reunió interna Ajt per explorar opció 1: 24/07 

 
9.3. Acompanyament sociolaboral per a col·lectius d’alta 
vulnerabilitat. 
Acabant redacció plec tècnic. Previsió publicació, set18. 

Inici projecte, 1r Trimestre 2019. 

 
9.4. Suport i acompanyament al projecte Més amb Menys 
Edició 2017, marc subv IMPULS Bcn Activa (€ PdB) 
Edició 2018, pendent converses amb Bcn Activa 

620.000 € 
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10 

Foment de l’ECONOMIA 

COOPERATIVA SOCIAL i 

SOLIDÀRIA 

ACTIVITAT ECONÒMICA 

10.1. Projecte de sensibilització de l’ECSS al barri i a 
l’escola. 
• Punt itinerant d’ECSS. 
 

• Projecte de sensibilització ESS i detecció col·lectius de 
Roquetes amb potencial per esdevenir cooperativa.  
Pendent valorar proposta de l’entitat SomDelBarri. 

 
• 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. 

 
 

180.000 € 



13 

11 

Dinamització de  

LOCALS BUITS 

ACTIVITAT ECONÒMICA 

11.1. Activació d’un programa de dinamització de locals 
buits.  
En marxa.  S’ha contractat a l’Associació de Comerciants 

per realitzar l’inventari de locals buits a Roquetes. S’està 
treballant el programa i clàusules per negociar amb 
propietaris. 
 

185.000 € 
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12 

Promoció del 

COMERÇ de PROXIMITAT 

ACTIVITAT ECONÒMICA 

12.1. Millora de l’eficiència energètica dels comerços i 
altres aspectes a valorar. 
A punt de finaltizar 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. 
 
Calendari:  

 

 

150.000 € 
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13 

Millora de la MOBILITAT, 

ACCESSIBILITAT i configuració 

de l’ESPAI PÚBLIC 

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 rebrem l’auditoria i ja hem 
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 les podríem iniciar al 

febrer del 2019 (durada obres, aprox, 10 mesos) 

 
13.2. Reurbanització de Pla de Fornells (futura Plaça 
Trobada).  
Obres haurien d’haver iniciat al juny 2018.  

 

13.3. Reurbanització dels carrers Llopis i del Pla dels 
Cirerers.  

5.725.000 € 
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13 

Millora de la MOBILITAT, 

ACCESSIBILITAT i configuració 

de l’ESPAI PÚBLIC 

ECOLOGIA URBANA 

 
13.4. Reurbanització del carrer Jaume Pinent. 
 

 
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. 

 
 
13.6. Recuperació de l’interior d’illa comprès entre els 
carrers Vidal i Guasch, Llopis i Pla de Fornells. 
 

5.725.000 € 
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14 

Estudi de PROJECTES DE FUTUR 

per al barri i avançament 

d’estudis preliminars 

ECOLOGIA URBANA 

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) 

 
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, set2018. 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. 
En tràmit contractació. 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) 

80.000 € 
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15 

Exploració de la viabilitat de 

dinamització de  

SOLARS BUITS 

ECOLOGIA URBANA 

15.1. Foment d’un projecte per la reactivació de solars 
buits. 
Finalitzat projecte de valoració de solars, priorirtzació, 
presentació proposta d’usos i estimació pressupostària. 

 
Actualment: definició estratègia i redacció de clàusules 
per la cessió temporal dels solars.  
 

180.000 € 
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RESUM ACCIONS 
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RESUM ACCIONS 
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RESUM ACCIONS 

44 ACCIONS PREVISTES INICIALMENT 

5 ACCIONS NO ES PODEN EXECUTAR DURANT AQUEST MANDAT 

2 ACCIONS NOVES (COMUNES A TOTS ELS PLANS DE BARRI) 

 

41 ACCIONS VIGENTS 
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DESPESA CORRENT 
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DESPESA CORRENT 
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Grup Impulsor 

Pla de Barris de Roquetes 
 

17 juliol 2018 


