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El Grup Impulsor
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Pla de Barris
Grup Impulsor

El Grup Impulsor vetlla per coproduir les actuacions del Pla de Barris, a més de definir 
els grups de treball i els processos.

Grups de treball Accions i processos 
participatius

Educació Convivèn-
cia

Memòria 
històrica Polígon

Cultura i 
cicle 
festiu

Salut

Carrer 
Caracas

Plaça Mn. 
Cortinas

Espai 
Cases 

Barates
Habitatge

Camp de 
Futbol BV
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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.
Identificades les principals finques amb les que es 
comença a treballar. 

 1.2. Acompanyament i mediació en els processos de 
tramitació d’ajuts per a les comunitats. 
S’està treballant amb l’oficina d’habitatge de Districte,

1.3. Foment de projectes d’aprofitament dels terrats 
comunitaris (eficiència energètica i activitats 
comunitàries)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

 2.2. Suport a les comunitats veïnals per a la millora de 
la convivència.
Valorant l’abast del contracte. 

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
(Néixer i Créixer, ...)

3.2. Suport a projectes de salut mental i emocional
(Grup de Persones Afectades per la Crisi, ...)

3.3. Foment de l’esport com a hàbit saludable
(Activa’t als Parcs, ...)

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.

4.2. Projecte d’assistència i acompanyament a la gent 
gran.

120.000 €
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5

Potenciar el moviment 
CULTURAL  

de Roquetes

DRETS SOCIALS

5.1. Promoció de càpsules formatives en gestió cultural

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

5.3. Potenciar la Titellada i el Festival Ròmbic

 5.4. Ampliació dels espais d’assaig i d’espectacles de 
teatre.
S’està treballant amb el CEB. Possibilitat de millora de 
l’accés al teatre d’Antaviana. 

5.5. Desenvolupament d’un Pla d’optimització de recursos180.000 €
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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. 
- Iniciada una formació al territori. 
Obligacions fiscals
17 i 24 de gener de 2018 de 18h a 21 h al Casal de Barri
(Ton i Guida), Roquetes.
- Acompanyament personalitzat a les entitats. Pendent
d’inciar.

6.2. Projectes de reconeixement dels sabers de les 
comunitats d’origen cultural divers i la seva participació a 
les dinàmiques comunitàries.

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.
Suport als centres educatius.

7.2. Foment de projectes educatius d’arts escèniques i 
acció social

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.

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

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.

8.4. Projecte d’alfabetització digital per a les famílies

156.000 €
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9

Enfortiment de projectes de 
FORMACIÓ, PRÀCTIQUES i 

INSERCIÓ LABORAL

ACTIVITAT ECONÒMICA

 9.1. Programa BARRIS d’OFICIS.

 9.2. Projectes de formació i ocupació per a joves entre 
16 i 20 anys.

9.3. Acompanyament sociolaboral per a col·lectius d’alta 
vulnerabilitat.

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.
Implementació del punt itinerant d’ECSS.

10.2. Impuls i promoció de l’emprenedoria col·lectiva

10.3. Realització d’un Pla d’Optimització de Recursos

180.000 €
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11

Dinamització de 
LOCALS BUITS

ACTIVITAT ECONÒMICA

11.1. Activació d’un programa de dinamització de locals 
buits. 

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.
Dimecres 17 de gener, primera sessió informativa i de treball
Dimecres 31 de gener, segona sessió informativa i de treball
Dimarts 13 de febrer, sessió de retorn.

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

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

13.4. Reurbanització del carrer Jaume Pinent.
Sessió de treball amb comerciants, serveis i entitats de 
l’entorn inmediat?

 13.5. Pacificació de l’espai públic entre els 
equipaments de l’Espai Via Favència i la Biblioteca Les 
Roquetes.
Sessió de treball amb comerciants, serveis i entitats de 
l’entorn inmediat.

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.

14.2. Redacció d’una proposta per situar un passeig per a 
vianants a la carretera del mirador de Torre Baró.

 14.3. Anàlisi i valoració de la dignificació de la zona de 
muntanya que limita amb el barri de les Roquetes.

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.
Estudi de possibilitats i inventari dels solars.

180.000 €
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