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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.
S’ha canviat l’àmbit d’actuació inicial, ja que les 
comunitats de propietaris no responien favorables al 
programa. La nova zona que s’està estudiant és una illa 
del carrer Mina de la Ciutat, entre Pla de Fornells i carrer 
Ballot.

1.2. Acompanyament i mediació en els processos de 
tramitació d’ajuts per a les comunitats. 
Valorant possibilitat amb Oficina d’Habitatge. 

1.3. Foment de projectes d’aprofitament dels terrats 
comunitaris (Vinculat al impuls de la titelleda i Ròmbic si 
des de l'entitat es veu factible)

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 consensuat objectius a la Taula de Prevenció,  i s’està 
tramitant un encàrrec per dur a terme un procés de 
participació i dinamització de la Pl de les Roquetes, que 
haurà d’acabar amb un full de ruta de les actuacions en 
matèria de convivència.

2.2. Suport a les comunitats veïnals per a la millora de la 
convivència.
S’està valorant aquesta acció ja que des del veïnat no es 
veu com una prioritat, i pot ser son recursos que es podrien 
destinar a altres accions de convivència. 

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
S’ha encarregat la organització de la informació, segons 2 
productes: 
un mapeig de recursos organitzats per cicle de vida.
unes fitxes de derivació per serveis. 
El calendari de l’acció son tres mesos

3.2. Suport a projectes de salut mental i emocional
S’està replantejant el projecte de GAC per transformar-lo 
en una branca més de mes amb menys, especialitzat en 
homes amb situació d’atur de llarga durada i amb cert 
malestar emocional 

3.3. Foment de l’esport com a hàbit saludable
Activació del projecte de Marxa nòrdica, dinamització i 
dignificació del Rocodrom i Boulder en espera del 
pressupost. 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.
Pendent d’una reunió per iniciar un projecte de art urbà 
intergeneracional. 

4.2. Projecte d’assistència i acompanyament a la gent 
gran.
Inici del Baixem al Carrer pel acompanyament de gent 
gran aïllada al barri. 

120.000 €
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5

Potenciar el moviment 
CULTURAL  

de Roquetes

DRETS SOCIALS

5.1. Promoció de càpsules formatives en eines culturals.
A partir de projectes culturals formar a gent del barri en 
noves tècniques artístiques per implicar a nous veïns  del 
barri la xarxa cultural. 

5.2. Realització d’activitats culturals familiars a l’espai 
públic del barri.
Es farà una proposta des de la Taula de lleure i families
que ha d’estar coordina amb el estudi d’oferta i 
demanda de lleure. 

5.3. Potenciar la participació a l'Associació de titellaires a 
partir del seu calendari d'activitats. 
A l’espera de la proposta de l'entitat. 

5.4. Ampliació dels espais d’assaig i d’espectacles de 
teatre.
Anàlisis de diferents possibilitats i la seva factibilitat. 

5.5. Desenvolupament d’un Pla d’optimització de recursos.
En espera del anàlisis de necessitats de la taula, per veure 
quin material es pot gestionar des del territori 

180.000 €



7

6

Enfortiment de les ENTITATS i 
promoció de la 

PARTICIPACIÓ veïnal

DRETS SOCIALS

6.1. Acompanyament i suport a les entitats existents al 
barri. 
La fundació Quepo farà un diagnòstic comunitari per 
fomentar la participació a partir de un pla de 
comunicació.  

6.2. Projectes de reconeixement dels sabers de les 
comunitats d’origen cultural divers i la seva participació a 
les dinàmiques comunitàries.
Al comitè tècnic es va parlar de treballar un procés de 
vinculació amb dos col·lectius, població hondurenya i 
població subsahariana. 

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.

7.2. Foment de projectes educatius d’arts escèniques i 
acció social.
Antaviana: 
Tàndem Escola - Ateneu Popular 9B. Cos en Moviment
Baula, valoració afegir Turó de Roquetes
Turó Roquetes:
Presentació PdB al Claustre.
Comissió mestres primària i secundària, reunió 10/05 (?)

7.3. Foment de projectes per afavorir l’èxit escolar.
7.4. Foment de projectes per garantir l’obtenció del GES, 
destinat a joves entre 13 i 16 anys.
MenjaLlibres en marxa des de gener 2018.
S’ha creat un GM per treballar expulsions i absentisme. 
Propera reunió 29/05.940.000 €
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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. S’està fent una gran feina i 
molt exhaustiva. Serà de gran utilitat pel barri i per les 
administracions.

8.2. Vinculació de programes educatius de les escoles 
amb equipaments culturals de barri o de ciutat.

8.3. Foment de camins i patis divertits: fem barri, fem 
escola. 
S’ha iniciat primer contacte amb Patis Divertits. Reunió de 
llançament div 4/05, i durant el maig es crearà una 
comissió de seguiment i un grup motor del projecte.

8.4. Projecte d’alfabetització digital per a les famílies156.000 €
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9

Enfortiment de projectes de 
FORMACIÓ, PRÀCTIQUES i 

INSERCIÓ LABORAL

ACTIVITAT ECONÒMICA
9.1. Programa BARRIS d’OFICIS.
Objecte: millorar l’ocupabilitat de 105 persones dels 10 
PdB.
Funcionament:
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.
Inici del programa al novembre 2018

9.2. Projectes de formació i ocupació per a joves entre 16 i 
20 anys.
Tastet d’Oficis per a Joves.
S’ha fet dos encàrrecs, pendent fer el tercer.

9.3. Acompanyament sociolaboral per a col·lectius d’alta 
vulnerabilitat.
S’ha concretat un Tastet d’Oficis d’Adults. 
2m activitats pre-laborals + 2m tastets.
Acompanyament personalitzat (coach + coord projecte)
Inici: setembre 2018.

9.4. Suport i acompanyament al projecte Més amb Menys

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.
Pendent concretar projecte en el marc de la Taula 
Socioeducativa.

10.2. Impuls i promoció de l’emprenedoria col·lectiva
S’està valorant des de ISE una proposta concreta.

180.000 €
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11

Dinamització de 
LOCALS BUITS

ACTIVITAT ECONÒMICA

11.1. Activació d’un programa de dinamització de locals 
buits. 
Està en tràmit la contractació a l’Associació de 
Comerciants per realitzar l’inventari de locals buits a 
Roquetes.

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.

12.2. Difusió i mapeig del comerç existent.

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.
Projecte executiu tancat. Després de la visita del passat 
27/04, s’ha obert la possibilitat de modificar els 2 extrems 
del carrer. Previsió inici obres, 4T 2018

13.2. Reurbanització de Pla de Fornells (futura Plaça 
Trobada). En marxa

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

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.
Reunió de treball amb els equipaments directament 
afectats i la Plataforma d’Entitats el proper dijous 10/05.

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

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.
S’ha demanat proposta econòmica. Pendent rebre-la.

14.3. Anàlisi i valoració de la dignificació de la zona de 
muntanya que limita amb el barri de les Roquetes.
S’ha fet reunió amb entitat Grodema. Properes passes:
Prioritzar àmbit d’actuació segons els 3 eixos que proposa 
Grodema (ja es va facilitar una primera proposta de líneis
d’acció) i encarregar estudi a tècnics especialistes.

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.
Hi ha un equip de tècnics fent un primer estudi, amb dos 
objectius:

Revisar l’inventari 2016 de buits urbans a les Roquetes i 
seleccionar els solars que tenen potencial per ser activats. 

Fer una proposta d’actuació i ús comunitari per als solars 
seleccionats, considerant les seves característiques físiques 
i urbanístiques, i que contingui una estimació de 
pressupost de la intervenció. 

180.000 €
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