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DIMECRES 14/03/2018 Hora: 18:30h Lloc: AVV Roquetes 

 

ASSISTENTS 

    

Grup impulsor: 

Amparo Iturriaga (AVV RQ) 

Juanjo (AVV i Titellaires) 

Marcel·lí Puig (Ton i Guida) 

Yoyi Alvarez (Ateneu Popular 9B) 

Ingrid (Kasal Joves Roquetes) 

Aïda (Tècnica Pla comunitari) 

Jimena (Tècnica Pla comunitari) 

Marina (Tècnica Pla comunitari) 

Jose Antonio (Titelles, Grodema) 

Pepito (Comitè solidaritat Nicaragua). 

Marcela (Associació de Veïns de Roquetes) 

 

Districte: 

Gemma Arau (Gerent Districte 9B) 

Carol Recio (Consellera portaveu) 

Antonio Cabrera (Tècnic de projectes) 

Yolanda Fortes( Consellera de barri)  

Foment de Ciutat: 

Arnau Balcells (Direcció PdB) 

Mireia Valls (PdB Roquetes) 

Felipe Herrera (PdB Roquetes) 

 

TEMES TRACTATS I ACORDS 

   

1. Pacificació Equipaments Via Favència 

 Des de Districte s’explica que aquesta pacificació és un canvi en favor del trànsit per a vianants i en detriment 

del cotxe, com a aposta política per reduir l’ús del transport privat, reduir la contaminació i millorar la salut 

pública.  

 Es comenta que amb aquesta proposta el cotxe no es disminueix, sinó que canvi el lloc de circulació. 

 Entrant per Besòs es manté el mateix circuit que actualment. Entrant per Llobregat, caldrà fer un circuit rodat 

una mica més llarg, donant la volta a la rotonda gran i tornar a Jaume Pinent per pujar com sempre. 

 Juanjo demana tenir més informació dels projectes de mobilitat, i planificar amb més precisió, més antelació i 

més participació. 

 Es comenta que caldrà tenir en compte el soroll existent en aquesta “placeta” a l’hora de planificar-hi activitats 

per a infants, i es qüestiona quina utilitat comunitària pot acabar generant aquest nou espai. 

 Properament es faran reunions amb els equipaments directament afectats per compartir la proposta i treballar 

la ordenació. El Grup Impulsor del PdB RQ es suma també a les reunions de treball, a les quals s’explicarà 

també les consideracions de mobilitat per conèixer l’impacte i les alternatives de circulació. 

 2. Plaça de les Roquetes 

 S’acorda fer un procés inclusiu i obert per treballar com ha de ser la plaça i tenint en compte que això serà una 

oportunitat per treballar la convivència al barri. 

 Es definirà un Pla d’Usos de la Plaça de les Roquetes, per després definir quina reforma física és necessària.  

 L’espai de treball i seguiment d’aquest projecte serà la Taula de convivència. 

 Es recorda que al procés participatiu de Mina de la Ciutat es va consensuar fer una visita al terreny amb l’equip 

redactor i els plànols del projecte. 

3. Urbanització carrer Jaume Pinent 

 El Districte proposa emmarcar aquesta intervenció amb el Pla de Mobilitat del Districte (PMD), podent adquirir 

visió de tot el territori. 

 Aquesta actuació s’analitzarà en el procés participatiu del PMD, ja que pot tenir un impacte a la resta del barri. 

 Es demana pensar i tenir en compte tots els serveis de mobilitat (recollida de brossa, etc..). 

 S’exposa la problemàtica existent quan l’escola Antaviana necessita autocars per fer sortides, doncs aquests 

no tenen espai on parar. Es comenta que aquest tema ja s’està treballant amb la GUB. 

4. Impuls procés de co-creació del pati de primària Turó de Roquetes 

 S’explica que s’ha iniciat l’acció 8.1. Educació en el lleure: procés de co-creació per millorar el pati de primària 

de l’ie Turó de Roquetes.  

 El darrer trimestre d’aquest curs s’iniciarà el projecte, abordant la fase preparatòria per poder entrar en el 

procés de co-creació durant el curs 2018-19.  

 1T_2018-19: diagnosticar el pati / 2T_2018-19: pensar què volem i podem / 3T_2018-19: construir la solució 

5. Incorporació d’una entitat al Grup Impulsor 

 L’entitat Som del Barri ha manifestat interès en sumar-se al Grup Impulsor. S’incorporaran a la propera reunió, 

del 18 d’abril. 
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6. Taula de Cultura 

 Ton i Guida informa que s’està intentant convocar a la Taula de Cultura pel proper dimecres 4 d’abril. Pendent 

confirmació. 

7. Casal d’Avis  

 S’explica que s’ha fet un nou contracte amb l’empresa Esport3 que s’ha millorat i s’ha ampliat el nombre de 

dinamitzadors. 

 El model antic es centrava en les juntes dels casals (els mateixos avis), i s’ha diagnosticat que les juntes estan 

envellides i per tant es necessita un nou pla de model de gestió (treballat al 2006).  

 El nou model és la professionalització del model de gestió, implicant a la gent gran en la seva participació. 

Actualment encara co-existeixen els dos models (antic i nou).  

 Les entitats demanen poder fer ús de l’espai del Casal després de les 20h del vespre. Es comenta que seria bo 

treballar-ho en el marc del consell d’equipaments. 

8. Nova Llei de contractació 2018 

 De moment encara no hi ha la instrucció d’aquest nova llei. Tan bon punt la tingui el Districte, s’acorda fer una 

reunió monogràfica d’aquest tema per tal de planificar els projectes que es volen impulsar a través de les 

entitats del barri. 

9. Seguiment Roquetes Conviu 

 Hi ha pendent el retorn per part del Districte, i aquest entoma el compromís de fer aquest retorn. 

10. Seguiment Districte 9B – barri Roquetes 

 Districte voldria fer seguiment de diversos projectes que no són de PdB, i proposa aprofitar la reunió que hi 

havia prevista pel proper Grup Impulsor, el dimecres 18/04. Llavors, els horaris queden així: 

 18/04 de 18h a 19h, seguiment projectes de Districte 

 18/04 de 19h a 20.30h, seguiment projectes de PdB RQ. 

 

TASQUES I RESPONSABILITATS ASSIGNADES 

   

PdB:  

 Organitzar visita a Mina de la Ciutat 

 Convocar reunió de treball amb equipaments Via Favència i Grup Impulsor PdB. 

Districte:  

 Fer un retorn de Roquetes Cconviu 

 

PROPERA REUNIÓ 

     

Qui convoca: Pla de Barris Quan: 18 abril 2018, 18h 

Objectius:  

1. Seguiment  projectes Districte 

2. Seguiment  projectes PdB 

Roquetes. 

 

 


