Estratègia Integral Participativa de Natzaret
Comissió Ciutadana
Data: 29/01/2019
Lloc: CMSS Natzaret
Hora: 18.00-20.00 h
Orde del dia
Constituir la Comissió Ciutadana de Seguiment de l’Estratègia Integral Participativa del barri de
Natzaret.
Assistents
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Sr. Joan Ribó Canut. Alcalde de la ciutat.
Sra. Gloria Tello Company. Presidenta Junta Municipal de Districte.
Sra. Sandra Gómez López. Vicepresidenta Junta Municipal de Districte.
Sra. Neus Fábregas Santana. Regidora de Participació Ciutadana i Acció Veïnal.
Sr. Vicent Sarrià i Morell. Regidor de Desenvolupament Urbà.
Sra. Isabel Lozano Lázaro. Regidora d’Igualtat i Polítiques Inclusives.
Representants de les entitats ciutadanes que van formar part del grup motor del
procés de participació ciutadana per a l’elaboració del document base de l’Estratègia
Integral Participativa.

Desenvolupament de la sessió
La reunió comença amb la intervenció del Sr. alcalde, Joan Ribó, donant la benvinguda als i a
les representants de les entitats ciutadanes.
La regidora de Participació Ciutadana i Acció Veïnal repassa les fases del procés participatiu del
barri de Natzaret, insistix especialment en la fase de constitució de la comissió ciutadana de
seguiment i fa referència a les seues funcions:
‒
‒
‒

Revisar i acreditar de forma periòdica el grau d’execució de les actuacions previstes
dins de l’estratègia participativa del barri.
Avaluar la qualitat i l’impacte de les actuacions mampreses.
Emetre valoracions i recomanacions amb la finalitat de buscar la millora en el procés
d’implementació de les propostes d’actuació de l’estratègia, i que esta es traduïsca en
el màxim benefici per al benestar del barri.

A continuació s’informa sobre el contingut dels eixos temàtics que componen l’estratègia
integral participativa de Natzaret:
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URBANISME, VIVENDA I MEDI AMBIENT
Regidoria de Desenvolupament Urbà
‒

‒

‒

Pla Natzaret consolidat. Pla detallat dins del Pla General d’Ordenació Urbana, per a
articular possibles solucions als problemes detectats. Està pendent d’aprovació en la
pròxima Junta de Govern Local del document d’avaluació ambiental. S’obrirà un
període de vint dies i es realitzaran uns de tallers amb el veïnat per a proposar
solucions entre les propostes testades tècnicament, jurídica i econòmica.
Situació de la frontera en relació amb el port. Està pendent la firma d’un conveni, pel
qual se cedixen uns terrenys a la ciutat, que permetrà, per mitjà de l’elaboració d’un
pla especial, desenvolupar el projecte del parc de desembocadura i les zones
esportives. Queda inclosa l’actuació de la rehabilitació patrimonial de l’antic balneari
com a oportunitat d’activació econòmica i desenvolupament del barri. Este pla
especial està pendent d’uns tràmits i està previst que s’aprove en el Ple del pròxim
mes i, així, obrir el procés d’exposició pública corresponent.
Actuacions urbanístiques al barri, com les obres de la L10, amb el desenvolupament
del Sector Moreres, o la finalització de l’últim tram del llit del Túria, amb una solució
hídrica adequada, són processos que requerixen d’un temps per tal d’aconseguir una
integració completa de Natzaret en la ciutat.

Regidoria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
‒

‒

Programa d’accés a la vivenda. El seu objectiu és el reallotjament de famílies en
vivendes municipals. Des del Centre Municipal de Servicis Socials de Natzaret es
gestiona el programa d’accés a la vivenda que consta d’un cens de vivenda precària.
Projecte de reparació i rehabilitació de vivendes de persones usuàries dels Servicis
Socials per a adaptar l’habitatge a les necessitats d’accessibilitat. Este projecte es du a
terme des del vessant de la inserció laboral, ja que es forma les persones que després
fan les pròpies rehabilitacions.

EDUCACIÓ
Regidoria de Serveis Socials
‒

Suport amb beques de menjador que es concedixen en una convocatòria anual per a
famílies amb condicions socioeconòmiques especials. Hi ha una coordinació amb el
departament d’educació per a intervindre en els casos on hi ha menors amb dificultats
socials.
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SALUT I SERVEIS SOCIALS
Regidoria de Benestar Animal
‒

Pla colonial felí per a fer front a les plagues i a les colònies d’animals. Es realitzen
accions sobre aspectes d’atenció i higiene dels gats per part de persones voluntàries
acreditades des de l’Ajuntament. Amb la presència dels gats es controlen les plagues.

Regidoria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
‒

‒

Programa “Barris Inclusius”, pel qual es comptarà amb un/a treballador/a social que
servirà d’enllaç entre les persones, els recursos i les entitats del barri per a dinamitzar
aspectes socials i interculturals i realitzar un programa d’intervenció comunitària al
barri.
Mediació intercultural. S’ha realitzat formació a través de mediadors/ores de la
comunitat gitana, en col·laboració amb el programa Romed del Consell d’Europa.

Regidoria de Serveis Socials
‒

Programa “Menjar a casa”. Existix com a servici domiciliari. S’ha ampliat el servici
d’ajuda a domicili, que és un programa d’àmbit de ciutat.

TREBALL I PROMOCIÓ ECONÒMICA
Regidoria de Desenvolupament Econòmic i Ocupació


S’informa de la pròxima creació d’una oficina de “Barris per l’ocupació” que s’ubicarà
a Natzaret per a la qual s’està valorant la ubicació. Accions:

Orientació i servici d’intermediació entre l’oferta i la demanda d’ocupació.

Plans d’ocupació d’inserció pública per a persones entre els 16 i 25 anys, per a
majors de 55 anys i plans d’inserció laboral específics per a persones desocupades
de llarga duració.

Cursos de formació, com ara tallers ocupacionals, certificats professionals i
competències generals.

Ajudes econòmiques per a la dinamització econòmica del teixit comercial. En el
cas dels nous projectes, consolidació, reforma i millora de comerços, així com per
a invitar a iniciar un projecte comercial o ajudes per a la consolidació, hi ha
subvencions de fins a 7.000 euros.

Pla Reactiva, amb l’objectiu d’evitar el tancament de comerços i d’empreses.

‒

Des de l’àrea de turisme es realitzarà una guia turística per al barri de Natzaret, de
forma que siga el veïnat qui identifique les qüestions relatives a espais emblemàtics,
gastronomia, etc.
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Regidoria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
‒ Programa ocupAcció jóvens. Treballa el camp de la inserció social i laboral a través de la
formació i l’acompanyament en la busca d’ocupació. Este projecte es desenvolupa als
barris de Natzaret, Orriols i Benicalap.
‒

Projecte València Inserta, dirigit a la inserció laboral de persones en risc o exclusió
social.

‒

Renda Valenciana d’Inclusió. Es tramita als centres municipals de servicis. En les
situacions valorades de necessitat s’atorguen uns ingressos mensuals que permeten
una autonomia econòmica, en una major dimensió i capacitat per a la persona.

CONVIVÈNCIA
Regidoria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
‒

Des del programa “Barris Inclusius” es treballarà la convivència i la interculturalitat en
projectes d’intervenció comunitària.

‒

Accions referents a mediació amb activitats il·legals. La concreció d’una acció de
mediació ha de ser objecte d’estudi, entenent que les activitats il·legals no poden serne mai l’objecte. Hi ha els programes de reinserció social.

CULTURA I ESPORT
Regidoria de Patrimoni Cultural
‒

Programa Cultura als Barris. Es tracta de tres setmanes d’activitats culturals,
dissenyades tenint en compte les característiques poblacionals específiques de cada
un dels barris. Per al 2019 està prevista la realització del programa al barri de Natzaret.

‒

Grup de treball de cultura de la Junta Municipal de Districte des del qual es realitzen
activitats culturals, per a les quals enguany s’ha incrementat la dotació econòmica.

‒

Web Cultural València. És una finestreta única per a informar sobre l’oferta cultural de
la ciutat i l’espai digital perquè les associacions publiciten les seues activitats.
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Una vegada finalitzades les intervencions de l’equip de govern, es fa menció de les entitats que
van conformar part de l’Estratègia Integral Participativa i que constituixen la comissió de
seguiment:












ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I
VEÏNES NATZARET
CÀRITAS
FALLA MORAIRA
ASSOCIACIÓ FESTES DEL
CRIST
CENTRE MÚSICA I DANSA
NATZARET
FALLA ARAS D’ALPUENTE
ASSOCIACIÓ FESTES DE LA
MARE DE DÉU
L’ ARCA NATZARET
ASSOCIACIÓ NATZARET
UNITS
GRUP ESCOLTES
CENTRE MUNICIPAL
JOVENTUT DE NATZARET












CENTRE MUNICIPAL DE
SERVICIS SOCIALS
NATZARET
CENTRE DE SALUT
NATZARET
COL·LEGI SANTA
MAGDALENA SOFIA
CEIP AUSIÀS MARCH
CEIP JUAN MANUEL
MONTOYA
COL·LEGI NUESTRA
SEÑORA DE LOS
DESAMPARADOS
EPA NATZARET
PARRÒQUIA NATZARET

A més d'aquestes entitats, sol·liciten integrar-se en la comissió de seguiment les següents
entitats:



CONSELL D'ALUMNES NATZARET
PLATAFORMA PARQUE DESEMBOCADURA

Així es dona pas a la constitució de la comissió de seguiment, composta pels/as representants
polítics/as i les entitats ciutadanes anteriorment citades.
A continuació, s'obri un espai de diàleg amb la ciutadania en el qual intervenen tretze
representants de les entitats ciutadanes
Per a concloure, el Sr. alcalde agraïx la participació i assenyala la necessitat de continuar
treballant en el diàleg conjunt entre Ajuntament i ciutadania sobre aspectes arreplegats en
l’estratègia integral participativa de Natzaret.
A les 20.00 hores finalitza la reunió i queda constituïda la Comissió Ciutadana de Seguiment de
l’Estratègia Integral Participativa de Natzaret.
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