
Comissió de seguiment Pla de Barris Roquetes Verdum. 
Dilluns 17 de gener 2022 
 
Assistents: AVV Verdum, AVV Roquetes, PdC Verdum, PdC Roquetes, Som del Barri, 
Alexandra López, Accions Fem. 
 

Balanç econòmic:  
 S'entrega document de balanç econòmic del 2021.  
 S'enviarà document actualitzat i esmenat. 
 S'explica que el programa de Finques d'Alta Complexitat té una partida pressupostària 

a banda, per això no apareix reflectit al document.  
 En relació al document, es resolen els conceptes: 

 Pressupost: pressupost inicialment previst 
 Pressupost compromès: pressupost reservat perquè sabem que té una 

assignació en forma de projecte i/o inversió.  
 Pressupost pendent d'assignació: pressupost disponible per a creació de 

nous projectes.  
 Pressupost executat: allò que s'ha anat facturant.   
 Columnes percentuals: % d'allò compromès en relació al 100% del 

pressupost inicial; % de la dotació executada sobre el 100% del pressupost 
executat. 

 S'explica que hi ha projectes en construcció el pressupost dels quals pot 
estar recollit a la casella de compromès o bé a la casella de pendent 
d'assignació segons el grau de maduresa dels mateixos.  

  
Hi ha interès per conèixer més en detall cadascuna de les línies. Des de l’Associació Som 
del Barri s'enviarà correu amb preguntes específiques sobre projectes en concret.  

  
A preguntes sobre el balanç: 

  
En relació a les activitats de lleure d'estiu s'imputen al pressupost compromès: casals d'estiu 
2021 i previsió de cara 2022 per a un possible casal d'estiu, aportació a les activitats "Juliols 
de Franja" i activitat "BiblioCasal 2021". 
 
Sobre pressupost disponible per activitats d'estiu s'adverteix que si es vol fer alguna activitat 
de dimensió "concurs" (>15.000€) cal determinar-la durant aquest primer trimestre. 
 
En matèria d'Educació i Salut Pública, des del PdC Verdum proposen posar l'accent en 
accions vinculades amb el benestar emocional i la salut mental així com també fer alguna 
prova pilot en matèria d'acompanyament per afavorir un envelliment actiu i saludable. 
Treballar alguna línia en relació a la campanya "Prescrivim cures dignes" aprofitant 
l'existència de la cooperativa "Som amb Tu" al barri. 
 
Sobre la línia d'alimentació saludable i sostenible fan referència al Projecte Cistelles. Es 
preveu la seva finalització en els propers sis mesos.  
 
Sobre la línia d'envelliment actiu es pregunta per la dotació de 6.224,07€ d'envelliment actiu 
i saludable i s'explica que fan referència a les marxes nòrdiques que s'organitzen des del 
CAP de Roquetes.  
 
Sobre la línia vinculada a la salut mental i emocional s'explica que fan referència als 
projectes de bricolatge domèstic (RQ), projecte de costura per a dones (RQ) i el "Néixer i 
créixer Verdum" (VD). 
 



S'apunta la necessitat de donar resposta a les situacions de patiment emocional que viuen 
les dones víctimes de violències masclistes. Es proposa enfortir el que ja existeix així com 
també explorar la possibilitat de dur a terme un projecte al respecte.  
S'explica que la dotació compromesa de 6.500€ a la lín ia 07 fa referència a "Tronet de 
Franja". 
 
Hi ha tot un seguit d'idees, des de Verdum, vinculades a la coeducació, la perspectiva de 
seguretat des d'una òptica feminista que els agradaria estirar del fil.  
 
En relació a la dotació de la línia vinculada a la diversitat cultural i d'origen s'explica que 
s'imputa l'import corresponent al programa "Nou Barris Conviu" així com el reforç a les 
entitats que es duu a terme des de Torre Jussana.  
 
En relació a la línia 16 s'explica que la dotació es proposa per treballar un projecte de 
memòria que està en construcció.  
 
La línia 18 fa referència a un expedient del PdB de Roquetes 16-20.  
 
Sobre la línia 19 s'explica que fa referència al Programa Concilia, al certificat de 
professionalitat de cures (Nivell 2) així com la prova pilot per apropar recursos en matèria de 
cures que s'està duent a terme al Poble-sec i que es proposa replicar a la resta de barris.  
 
Sobre el servei de dinamització juvenil s'espera que estigui disponible al mes de maig. 
 
La línia 25 de l'àmbit d'Ocupació, impuls econòmic i economia social fa referència al Tasta la 
Bici.  
 
En relació a la dotació 2022 del "Tastet d'Oficis" les entitats reclamen una solució de cara 
aquest any atès que només està garantit el 50% del finançament per aquest any.  
 
S'explica el projecte integral de suport al comerç de proximitat. Treballarà amb comerç 
associat i no associat i acompanyarà als establiments a presentar -se a la convocatòria de 
subvencions del programa Impulsem El Que Fas.  
 
Es demana que s'inclogui la dotació corresponent a la línia EP33.  

  
Planificació 2022: 
 

 S'adjunta PPT amb informació sobre línies en execució, línies en definició i 
pendents de definir. 

 Verdum demana impulsar també una campanya de civisme i neteja al seu barri a 
l'estil de la que es proposa a Roquetes.  

 Sobre la urbanització de Llopis i Pla de Cirerers, l'AVV Roquetes demana 
intervenir a la Pl. de l'Almorrana.  

 Resta pendent de definir espai per a jocs de refresc a l'espai públic de Roquetes.   
 


