Estratègia Integral Participativa
Barri Natzaret
Aprovació en Ple Municipal en sessió ordinària 26 d’abril 2018
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1. PRESENTACIÓ

El document que a continuació presenta l’Ajuntament de València dóna compte del procés
participatiu desenvolupat al barri de Natzaret, on el veïnat, directament o a través de les seues
associacions, ha realitzat tot un ventall de propostes per a la millora i desenvolupament del
seu barri.
Mitjançant la participació ciutadana s’ha establit un procés pel qual el veïnat, conjuntament
amb personal tècnic, va realitzar un diagnòstic participatiu a partir del qual s’han definit els
criteris que han d’orientar els treballs del Govern municipal en este barri durant els propers
anys.
Un treball conjunt entre ciutadania i Ajuntament que posa de relleu una manera distinta de fer
polítiques públiques, per i des de la ciutadania.
Totes les propostes que es detallen a continuació serviran com a orientacions i guia de treball
de l’Ajuntament al barri de Natzaret. Este document suposa l’assumpció i el compromís amb la
població de Natzaret per a garantir la millora de les condicions i la qualitat de vida del veïnat,
que es desenvoluparà tenint en compte les possibilitats pressupostàries i les necessitats de la
resta de barris de València. Les estratègies integrals participatives suposen, en qualsevol cas,
una prioritat del Govern als diferents barris i un canvi de paradigma a l’hora de plantejar-se les
polítiques municipals.
Cal assenyalar que hi ha propostes que no són de competència directa de l’Ajuntament de
València i, per tant, no pot pronunciar-s’hi directament, encara que sí pot manifestar el seu
suport per a garantir, en la mesura del possible, el seu compliment per l’administració
competent.
Sr. Joan Ribó Canut
Alcalde de València
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2. INTRODUCCIÓ
Parlar de ciutat és parlar de persones, de cultura, de conflicte, de proximitat, de patrimoni, de
mobilitat, de participació, d'horta, d'inversions, d'identitat. Per això, el coneixement de
l'entorn en què viuen les veïnes i els veïns de la ciutat i la seua participació en la gestió pública
és imprescindible per a millorar la qualitat de vida dels nostres barris. A més, les ciutats
exercixen un paper fonamental com a llocs de connectivitat, d'innovació, d'impuls econòmic i
de creativitat i, per això, és necessari generar estratègies participatives de cara a avançar cap a
un model de desenvolupament urbà més amable, just i sostenible, amb una perspectiva
centrada en els barris, llocs on es representa la vida, la convivència i la identificació col·lectiva.
Un nou model de fer ciutat basat en la participació i el diàleg amb la societat, que requerix
d’espais de trobada i reflexió des dels quals dissenyar propostes de millora.
L'Estratègia Integral Participativa té una doble finalitat. D'una banda, introduïx un model
d'intervenció institucional centrat en la millora de les condicions de vida, la inclusió i la cohesió
social, alhora que es construïx i enfortix la comunitat. I, d'altra banda, es tracta d'una
ferramenta de codisseny de polítiques públiques en el territori més pròxim a la ciutadania que
servix per a definir les línies d'actuació prioritàries per al Govern municipal configurant-se com
a guia de treball de l'Ajuntament de València en el barri de Natzaret, tenint en compte la
viabilitat tècnica i l’assignació pressupostària de les línies d'actuació que presenta.
És, en definitiva, un projecte en què ciutadania, personal tècnic i representants polítics han
treballat de forma conjunta en el disseny d'una estratègia integral que abasta totes les
dimensions de la vida del barri de Natzaret, a través d'un treball participatiu i en xarxa.
El document que a continuació es presenta és una síntesi del procés participatiu dut a terme
en el barri, així com de les propostes i accions resultants d'este. Per a ampliar la informació es
pot consultar el document base de l'Estratègia Integral Participativa en la pàgina web
www.estrategianatzaret.valencia.es.
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3. PRINCIPIS ORIENTADORS
L'Estratègia Integral Participativa basa la seua definició, desenvolupament i seguiment futur en
els principis següents:
Transparència i participació. Garantint a agents i ciutadania en general l'accés a la mateixa
informació i la capacitat de participació en totes les fases del procés.
Consens polític i social. Establint uns acords mínims que garantisquen el desenvolupament de
l'Estratègia.
Coresponsabilitat. Dissenyant i gestionant el procés des d'una responsabilitat compartida
entre cada agent involucrat, tant institucional com social, i de la ciutadania.
Transversalitat i pluralitat. Superant les concepcions sectorials de fer polítiques públiques,
involucrant tots els sectors, propiciant la comunicació dins de l'administració i entre esta i amb
la totalitat d'agents implicats.
Sostenibilitat. Garantint la disponibilitat dels recursos necessaris per a aconseguir un
desenvolupament i un benestar per al barri durador en el temps.
Territorialitat. Treballant des del nivell més pròxim a la ciutadania, el barri, com a punt de
partida d'una concepció més descentralitzada i pròxima de les relacions entre l'Administració
local i les veïnes i veïns.
Diversitat i interculturalitat. Afavorint des del mateix procés i el desenvolupament d'esta
estratègia, la inclusió d'elements que asseguren la representativitat de les diferents cultures i
realitats presents als barris.
Transversalitat de gènere. Adoptant un enfocament que situa en el centre del procés i de
totes les actuacions que se’n deriven la igualtat entre dones i hòmens.
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4. METODOLOGIA DEL PROCÉS PARTICIPATIU
L’Estratègia integral participativa és el resultat d'un procés de participació protagonitzat per
associacions i entitats del barri i veïnes i veïns no associats i dinamitzat per un equip tècnic.
Este treball conjunt va tindre lloc entre els mesos de setembre de 2016 i febrer de 2017.

Fases del procés de participació ciutadana
El procés de participació es va dividir en quatre fases de treball:
Una primera fase d'aproximació i acostament al barri, en la qual es va realitzar un diagnòstic
participat per a conéixer la seua problemàtica i les seues necessitats. La informació que ha
servit per a la redacció d'este diagnòstic prové de diferents fonts, majoritàriament de
l'expressió de les opinions i necessitats del veïnat de Natzaret, així com del personal tècnic que
treballa al barri.
La segona fase va consistir en una etapa de formació, en la qual es van presentar experiències
rellevants d'altres municipis amb l'objecte d'ampliar i enriquir les visions de les persones
participants a l'hora de preparar la fase de treball següent.
Esta tercera fase de propostes va servir per a construir de manera col·lectiva línies de treball i
propostes concretes de millora del barri. En esta fase la ciutadania i la mesa tècnica juntament
amb l'equip tècnic van definir i van prioritzar les propostes.
La quarta i última fase va correspondre a l'establiment de mecanismes de seguiment de la
futura estratègia. S’hi van definir com havien de ser els mecanismes perquè la ciutadania puga
seguir el compliment dels compromisos adquirits per l'Ajuntament de València una vegada
aprovada l'estratègia integral.
Instruments del procés de participació ciutadana
Grup motor
El grup motor es crea com a ferramenta d'impuls, validació i acompanyament, tant del treball
previ realitzat per l'equip tècnic, com dels resultats obtinguts en les activitats de les diferents
fases en què van participar les persones i col·lectius que volien tindre un major grau
1
d'implicació en el procés.

1

Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret, personal de Cáritas, Falla Moraia, Associació Festes del Crist, Centre de
Música i Dansa, Falla Aras de Alpuente, Associació Festes de la Mare de Déu, Projecte Mare, L’Arca Natzaret, Centre
Municipal de Joventut Natzaret, CEIP Ausiàs March, EPA Natzaret, CEIP Juan Manuel Montoya, personal del Centre
Municipal de Servicis Socials i del Centre de Salut, Col·legi Nuestra Señora de los Desamparados, Col·legi Santa
Magdalena Sofia, Associació Nazaret Unidos i Grup Scouts.
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Tallers oberts
Es van organitzar tres tallers oberts a tota la ciutadania del barri, distribuïts al llarg de les fases
del procés (diagnòstic, formació i propostes). Estos tallers es van estructurar en grups de
treball (urbanisme, vivenda i mobilitat; educació, salut i cultura; convivència; treball i
economia).
L'objectiu dels tallers era generar un espai estable de participació en què es pogueren tractar
els temes d'anàlisi des d'una perspectiva grupal.
Tallers específics (entrevistes grupals)
Estos tallers es van dur a terme amb l'objectiu de garantir la inclusió de la diversitat social que
caracteritza el barri i acostar el procés a grups que pogueren presentar dificultats per a
participar-hi.
Mesa tècnica
La mesa tècnica es va constituir amb el propòsit de donar veu a les persones professionals amb
una trajectòria de treball al barri.

5. DIAGNÒSTIC DEL TERRITORI
A continuació, a manera de síntesi, es presenta una descripció de la situació del barri resultat
del treball del procés participatiu. A través d'este diagnòstic, estructurat en diferents blocs
temàtics, les veïnes i veïns van detectar determinats problemes i necessitats que s'havien
d'afrontar de manera prioritària per a millorar les condicions i qualitat de vida del barri.
Urbanisme, mobilitat, vivenda i medi ambient
Natzaret és un barri que es troba aïllat físicament de la resta de la ciutat; els obstacles que
provoquen este aïllament generen problemes en les comunicacions i de tipus mediambiental.
Els nous projectes, previstos tant en el barri com en l'entorn pròxim, són percebuts de manera
ambivalent pel veïnat; en uns casos, amb preocupació; en altres, com a oportunitats de
millora. Però tant en uns com en altres, es posa de manifest la necessitat de considerar les
reivindicacions històriques del barri per a evitar impactes negatius en la seua població.
La situació de la vivenda es caracteritza per una falta d'oferta pública, guetització,
deteriorament i abandó, la qual cosa provoca a més un impacte negatiu en la convivència.
D'altra banda, el procés de participació ha possibilitat el ressorgiment de reivindicacions
veïnals històriques en relació a les incerteses generades per les diferents planificacions
urbanístiques dutes a terme en la zona.
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Educació
En l'àmbit educatiu es detecten tres problemàtiques centrals: situacions d'abandonament
escolar primerenc, que es veuen agreujades en alguns grups poblacionals, la falta
d'infraestructures escolars d'ensenyança secundària i formació professional, i una marcada
segregació escolar en la zona amb baixos nivells educatius.
Sanitat
S'ha produït una millora en les condicions sociosanitàries del barri, encara que es posa de
manifest la necessitat de garantir l'assistència als col·lectius més vulnerables, incidint en la
bretxa cultural i idiomàtica en alguns d'ells.
Treball i economia
En l'aspecte laboral, el barri de Natzaret és un barri molt afectat per la desocupació i la
precarietat laboral, amb una població majoritàriament ocupada en oficis de baixa qualificació.
Quant a la seua activitat econòmica, el barri té un nivell baix d'activitat en comparació amb
altres zones de la ciutat, tant industrial com comercial i de servicis, i al mateix temps presenta
una demanda interna dèbil a causa de la situació econòmica de la major part de la seua
població.
Convivència
Els índexs de delinqüència han descendit, així com la conflictivitat derivada del negoci de la
droga (sense arribar a desaparéixer), tenint com a conseqüència un descens de la tensió entre
comunitats paia i gitana, però que s’ha desplaçat a altres grups culturals i un altre tipus de
conflictes, com el soroll nocturn, les festes del barri o els usos dels espais públics.
Un dels punts forts del barri és la seua extensa i dinàmica xarxa associativa. No obstant això, hi
ha poca coordinació entre esta; una mostra d'això és la fractura que s'ha produït en els últims
anys en l'associacionisme veïnal.
Cultura i esport
La falta d'una oferta cultural adequada a causa de la mala conservació o mal aprofitament dels
molts recursos existents al barri provoca l'eixida de la població a altres zones de la ciutat en
què s'oferixen alternatives culturals.
A pesar de comptar amb unes instal·lacions esportives de qualitat, es percep una
monopolització del seu ús per alguns grups esportius que exclou les veïnes i veïns del barri.
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6. LÍNIES D'ACTUACIÓ
Atenent a les demandes i necessitats del barri de Natzaret sorgides del procés participatiu,
l'Ajuntament de València presenta a continuació les actuacions que cal desenvolupar.
S'han diferenciat els àmbits competencials de cada una, assenyalant les actuacions que, o bé
són de competència d'una altra administració diferent de la municipal, o bé podrien implicar
una col·laboració entre l'Ajuntament de València i una altra administració.
Per a ampliar la informació sobre cada una de les propostes de l'Estratègia es pot consultar el
document base del procés participatiu en la pàgina web www.estrategianatzaret.valencia.es,
en el qual apareix una descripció detallada d’estes.

EIX 1.URBANISME, VIVENDA I MEDI AMBIENT

LÍNIA D'ACTUACIÓ 1. ABORDAR LA PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA PENDENT
1.1. Orientacions per al desenvolupament del Pla Especial Natzaret Est (interacció port-barri,
delimitació dels espais i usos portuaris( DEUP).











Tindre en consideració les al·legacions presentades
 pel teixit associatiu del barri a la revisió del
PGOU i a la delimitació d'espais i usos portuaris.

Escalar els usos d'equipaments metropolitans esportius i terciaris quant a
l'edificabilitat
 en el teixit residencial existent amb la creació d'espais públics de
transició.
Previndre
riscos de gentrificació verd, turistització i els impactes en la mobilitat que es puguen
generar.

Planificar per a descontaminar l'entorn del port i el riu, solucionar els problemes
d'inundabilitat, clavegueram, etc. en la desembocadura i millorar definitivament
la

connexió del barri amb la ciutat i en especial amb els Poblats Marítims.

1.2. Acabar urbanísticament el barri per mitjà d'obres de reurbanització i de connexió estoest.
1.3. Oferir alternatives al sòl no construït de titularitat pública.
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LÍNIA D'ACTUACIÓ 2. HABITAR LA FRONTERA
2.1. Creació d'un corredor verd i un itinerari per a bicicletes i vianants davant del port, en
connexió amb el futur Parc de Desembocadura i el sud de València.

2.1.1. Creació d'un nou espai verd que frene l'impacte amb el port.
2.1.2. Creació d'un itinerari per a bicicletes i vianants que vincule el barri amb els
Poblats Marítims del nord pel pont de les Drassanes i el passeig de Llevant amb el Saler
per davant del port i amb la Ciutat de les Arts i les Ciències.
2.2. Disminuir l'impacte de les infraestructures del ferrocarril, l’autopista i la línia d'alta
2
tensió a l'oest del barri .

LÍNIA D'ACTUACIÓ 3. PROMOURE LA REHABILITACIÓ DE LA VIVENDA GARANTINT LA
VIVENDA ADEQUADA
3.1. Declaració i gestió de zona ARRU (Ajudes a la Regeneració i Reurbanització Urbanes) del
barri de Natzaret per a poder accedir al finançament per a la rehabilitació de la vivenda i la
regeneració urbana.
3.2. Creació d'una oficina de proximitat en relació a la vivenda.
3.3. Garantir les condicions dignes de vivenda.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 4. MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I LA MOBILITAT, TANT
INTERNA COM EXTERNA DEL BARRI
3

4.1. Posada en marxa de la línia pendent de metro T2 .
Es proposen alternatives a la paralització de la infraestructura, de competència municipal:



Possibilitat d'aprofitament immediat i temporal de la infraestructura ja construïda
(Natzaret- c/Alacant) per una 
línia d'autobús elèctric amb plataforma reservada
(buscant finançament europeu).

2

Accions a nivell autonòmic, no són competència municipal, pel que el Govern municipal no es pot comprometre a la seua
realització dins d’esta estratègia, però es detallen ja que es proposaren durant el procés de participació.

3

Accions a nivell autonòmic, no són competència municipal, pel que el Govern municipal no es pot comprometre a la seua
realització dins d’esta estratègia, però es detallen ja que es proposaren durant el procés de participació.
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Si no fóra viable la utilització del túnel, adaptar la plataforma del tramvia en el pont
que salva les línies del ferrocarril
 per a compartir-la amb l'EMT, i d’esta forma estalviar
el recorregut de l’“scalextric”.

4.2. Adequació dels sentits de circulació motoritzada i continuïtat de vianants.4.3. Fer el
barri més amable amb l'eliminació de les barreres arquitectòniques, homogeneïtzació de la
il·luminació artificial, manteniment dels carrers i adequació dels espais d'inseguretat.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 5. REOCUPACIÓ DELS ESPAIS BUITS
5.1. Rehabilitació i gestió del patrimoni abandonat.

















Estacioneta de la FGV a Cocoters

Xalet de Sanxo a la Punta

Pont de les Drassanes

Edifici de Benimar

5.2. Implementar alternatives d'ocupació en solars interiors i descampats perifèrics
mentrestant.

EIX 2. EDUCACIÓ

LÍNIA D'ACTUACIÓ 6. PROMOURE L'ESCOLARITZACIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS DE
NATZARET, AMPLIANT ELS EQUIPAMENTS EDUCATIUS AMB QUÈ COMPTA EL BARRI.
6.1. Programa de promoció de l'escolarització als col·legis del barri.

4

6.2. Promoure la instal·lació d'un institut públic en la zona així com mòduls de formació
5
professional bàsica.

4

Accions a nivell autonòmic, no són competència municipal, pel que el Govern municipal no es pot comprometre a la seua
realització dins d’esta estratègia, però es detallen ja que es proposaren durant el procés de participació.

5

Accions a nivell autonòmic, no són competència municipal, pel que el Govern municipal no es pot comprometre a la
seua realització dins d’esta estratègia, però es detallen ja que es proposaren durant el procés de participació.
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LÍNIA D'ACTUACIÓ 7. COMBATRE ELS BAIXOS RENDIMENTS EDUCATIUS I L'ABANDÓ
DELS ESTUDIS DE L'ALUMNAT DEL BARRI D'UNA MANERA INTEGRAL A LA TOTALITAT
D'AGENTS
7.1. Programa de seguiment i suport per a jóvens que presenten oportunitats per a continuar
estudiant.
7.1.1. Oferir suport econòmic i educatiu per a l'alumnat a partir de 14 anys en el qual
s'observen oportunitats per a continuar estudiant i existisquen complicacions familiars.

7.2. Implementació d'una iniciativa de tutories entre iguals en edats compreses entre els 12 i
els 16 anys.
7.2.1. Crear un programa pilot de tutorització entre iguals en algun dels centres públics
de Natzaret, així com en l'institut de referència al qual acudix l'alumnat del barri, on
l'alumnat major realitza un seguiment i suport de l'alumnat més jove.
7.3. Continuar avançant en els plantejaments de l'escola multicultural i la perspectiva de
gènere als centres escolars del barri.
7.4. Aprofundir en la creació i desenvolupament d'AMPA com a forma de participació de les
famílies.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 8. REVISAR I MILLORAR ELS PROGRAMES MUNICIPALS D'EDUCACIÓ PER
MITJÀ D'UNA MILLOR ACOMODACIÓ A LES REALITATS TERRITORIALS
8.1. Canvis en les formes de contractació dels programes educatius municipals per a una
major localització i atenció als barris.
8.2. Creació d'espais de coordinació entre les diferents escoles del barri per a gestionar la
implementació de programes.
8.2.1. Compartir els resultats dels projectes que s'implementen o estan en marxa, així
com treballar conjuntament la millora d'estos.
8.2.2. Concebuts com a espais de treball compartit en la lluita contra el fracàs i
l'absentisme escolar.
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EIX 3. SALUT

LÍNIA D'ACTUACIÓ 9. MILLORA DELS RECURSOS DE SALUT A NATZARET AMB LA
PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA
6

9.1. Potenciació de procediments de coordinació sociosanitaris eficaços permanents.

9.2. Reforç dels servicis de mediació cultural per a reduir les barreres culturals en l'accés als
7
recursos de salut.
9.2.1. Potenciar els recursos de traducció i acompanyament de persones usuàries
procedents d'altres països.
9.2.2. Implementar una figura de mediació cultural per a informar col·lectius migrants.
9.2.3. Tindre en compte el gènere i la diversitat cultural.
9.3. Creació d'un espai de barri de salut i benestar social amb la participació del teixit
associatiu.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 10. CREACIÓ DE RECURSOS PER A L'ATENCIÓ I
BENESTAR DE LES PERSONES MAJORS
10.1. Creació d'una iniciativa ciutadana d'atenció a les persones majors en situació de
soledat.
10.2. Instal·lació d'equipaments públics d'assistència a les persones majors a Natzaret,
atenent especialment la qüestió de l'alimentació.
10.2.1. Instal·lació d'un centre de dia públic.
10.2.2. Instal·lació d'una residència.
10.2.3. Activar servicis públics de menjar a domicili (semblant al programa “Menjar a
Casa”).

6

Accions a nivell autonòmic, no són competència municipal, pel que el Govern municipal no es pot comprometre a la seua
realització dins d’esta estratègia, però es detallen ja que es proposaren durant el procés de participació.

7

Accions a nivell autonòmic, no són competència municipal, pel que el Govern municipal no es pot comprometre a la seua
realització dins d’esta estratègia, però es detallen ja que es proposaren durant el procés de participació.
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10.3. Promoure línies de treball entorn a l'envelliment actiu conjuntament amb el teixit
associatiu del barri.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 11. INTERVENCIÓ EN L'ÀMBIT DE LA SALUT DE LA JOVENTUT,
PRIORITZANT LES QÜESTIONS DE GÈNERE
11.1. Programa de sensibilització en educació sexual i violència de gènere en jóvens a partir
d'un taller de formació-acció entre iguals.
Altres actuacions:
11.2. Realització d'un pla d'acció per a fer front a les plagues i colònies d'animals.

EIX 4. TREBALL I PROMOCIÓ ECONÒMICA

LÍNIA D'ACTUACIÓ 12. OFERIR RECURSOS DE FORMACIÓ LABORAL QUE SE CENTREN EN
LA POBLACIÓ JUVENIL I INCORPOREN UNA PERSPECTIVA DE GÈNERE
12.1. Programa especial de formació i qualificació professional per a jóvens entre 16 i 25
anys.
12.1.1. Programa d'inserció sociolaboral que incloga mesures d'escolarització externa,
formació sociolaboral, formació prelaboral i formació ocupacional.
12.1.2. Obrir una oficina de Barris per l'Ocupació.
12.1.3. Creació d'un centre juvenil de caràcter sociolaboral que incloga la creació d'un
centre homologat de formació ocupacional.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 13. LLANÇAR PROGRAMES QUE AFAVORISQUEN LA CREACIÓ
PÚBLICA D'OCUPACIÓ A NATZARET
13.1. Reforçar els plans municipals d'ocupació.
13.2. Convenis amb empreses privades per a la creació d'ocupació al barri.
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LÍNIA D'ACTUACIÓ 14. PROMOURE ACCIONS D'IMPULS AL DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC DEL BARRI, A TRAVÉS DEL SUPORT A INICIATIVES ECONÒMIQUES
DIVERSES, QUE RESPONGUEN A DIFERENTS NECESSITATS SOCIALS
14.1. Creació d'una oficina de promoció econòmica i orientació laboral al barri de Natzaret.
14.2. Programa pilot per a la promoció d'empreses i projectes d'inserció sociolaboral a
Natzaret.
14.3. Pla per a la dinamització del comerç local del barri.
14.4. Programa per a l'impuls del turisme cultural i sostenible del barri.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 15. PROMOURE UN FUNCIONAMENT ÒPTIM DE LES RENDES
GARANTIDES, RENDES MÍNIMES O RENDES D'INSERCIÓ, VINCULANT-LES A ACCIONS
EFECTIVES D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL I SUBSTITUINT, EN LA MESURA QUE SIGA
POSSIBLE, LES AJUDES SOCIALS AMB CARÀCTER D'EMERGÈNCIA
15.1. Promoure l'eficàcia i cobertura de les rendes garantides i d'inserció.

8

EIX 5. CONVIVÈNCIA

LÍNIA D'ACTUACIÓ 16. MILLORAR LA CONVIVÈNCIA INTERCULTURAL A NATZARET DE
FORMA CONJUNTA ENTRE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL I EL TEIXIT ASSOCIATIU
16.1. Fomentar l'associacionisme entre els diferents grups poblacionals del barri.
16.2. Creació d'espais de trobada intercultural a partir de les problemàtiques existents al
barri.
16.3. Promoció del diàleg interreligiós com a ferramenta de foment de la convivència.
16.4. Creació d'una unitat de treball des de l'Administració local per a promoure la
convivència intercultural al barri.
16.5. Creació d'un taller de formació-acció entre iguals que genere diàleg i accions
interculturals al barri.

8

Accions a nivell autonòmic, no són competència municipal, pel que el Govern municipal no es pot comprometre a la seua
realització dins d’esta estratègia, però es detallen ja que es proposaren durant el procés de participació.
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LÍNIA D'ACTUACIÓ 17. REDUCCIÓ PROGRESSIVA DE LES ACTIVITATS
ECONÒMIQUES IL·LEGALS AL BARRI I FOMENT DE LA INSERCIÓ
SOCIOLABORAL D'ESTOS ENTORNS
17.1. Generació d'un programa d'inserció sociolaboral de famílies vinculades a activitats
econòmiques il·legals.
17.2. Creació d'una línia de treball conjunta entre servicis socials i Policia Local sobre
mediació en activitats il·legals.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 18. MILLORA DELS ESPAIS PÚBLICS DE NATZARET
18.1. Campanya de sensibilització i conscienciació respecte als espais públics del barri.
18.2. Campanyes comunicatives per a millorar els estigmes i estereotips sobre Natzaret.

EIX 6. CULTURA I ESPORT
LÍNIA D'ACTUACIÓ 19. ENRIQUIR I DIVERSIFICAR L'ACTIVITAT CULTURAL EXISTENT A
NATZARET
19.1. Suport institucional a les diferents iniciatives socioculturals i educatives del barri.
19.2. Realització d'una trobada cultural d'escala de ciutat dinamitzat per la joventut del
barri.
19.3. Millorar el posicionament i les infraestructures del Centre de Joventut per a augmentar
la participació dels i de les jóvens.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 20. MILLORAR L'ACCÉS I LA RELACIÓ DEL VEÏNAT AMB ELS
EQUIPAMENTS I PRÀCTIQUES ESPORTIVES EXISTENTS O PROJECTADES A NATZARET
20.1. Solucionar els conflictes d'usos sobre el Poliesportiu de Natzaret afavorint l'accés al
veïnat.
20.2. Promoure el diàleg amb els arrendataris de les futures instal·lacions esportives al barri.
20.3. Reorganitzar les carreres populars a la ciutat de València per a reduir les conseqüències
al barri de Natzaret.
Estratègia Integral Participativa-Natzaret
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7. SEGUIMENT I AVALUACIÓ
El seguiment i l'avaluació constituïxen elements essencials de tot procés participatiu. Amb això
es busca respondre a tres objectius fonamentals: d’una banda, oferir majors nivells de
transparència i informació quant a l'activitat exercida per les administracions públiques. D'una
altra, retre comptes sobre l'execució i posada en marxa dels compromisos adquirits per part de
les administracions. Finalment, és una manera d'involucrar el teixit social en la implementació
de les polítiques públiques.
La necessitat d'establir una Comissió de Seguiment es va tractar i es va treballar amb les
persones involucrades al llarg del procés de participació, en el qual es van proposar una sèrie
de criteris sobre les seues funcions, composició i normes de funcionament. A partir d'estes
directrius s'establixen els aspectes següents sobre la constitució i funcionament de la comissió
de seguiment d’esta Estratègia Integral Participativa:
La Comissió de Seguiment, com a òrgan de control de caràcter ciutadà del compliment de les
propostes adoptades en esta estratègia , tindrà les funcions següents:




Revisar i acreditar de forma periòdica
 el grau d'execució de les actuacions previstes dins de
l'Estratègia Participativa de 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.

Les valoracions i recomanacions emeses tindran caràcter informatiu i no vinculant per a
l'Ajuntament de València. No obstant això, l'Ajuntament retrà comptes sobre la seua
acceptació i motivarà qualsevol decisió que es prenga en sentit negatiu. La documentació que
es genere del treball de la Comissió tindrà caràcter públic i estarà a disposició de la ciutadania
a través dels mitjans que la Comissió determine.
Es proposa una Comissió composta per persones representants de les associacions i col·lectius
del barri i veïnat no associat, que s'hagen implicat al llarg del procés i tinguen relació amb
l'entorn. Es podrà sol·licitar, quan els temes que s’hagen de discutir així ho requerisquen,
l'assistència de representació tècnica i/o representació de diferents recursos municipals i
socials. La Comissió comptarà amb un número aproximat de deu persones i haurà de garantir
la paritat entre dones i hòmens i l'equilibri d'edat, així com tindre en compte perfils que
reflectisquen la realitat social del barri.
Les reunions es convocaran, com a mínim, amb periodicitat semestral durant el període
d'implementació de l'Estratègia. La Comissió establirà de forma interna les seues normes de
funcionament.
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