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ACTA DE LA REUNIÓ 
OBERTA DE PROPOSTES
Divendres, 4 de febrer. 17.30h
Col·legi Nuestra Señora de los Desamparados

En aquest document es recullen les propostes que els veïns i les veïnes participants van formular a la reunió oberta de 
propostes així com aquelles que van ser més recolzades en la priorització. Estan distribuïdes segons els grups de treball 
existents aquell dia. 

A l’inici de cada grup de treball es pot trobar una xicoteta anotació sobre la metodologia de priorització que es va utilit-
zar al mateix, ja que depenent de les característiques del grup es va procedir de manera diferent. 

No es tracta del document definitiu de l’Estratègia, sinó tant sols una acta de les propostes generades en aquesta data. 
Per a l’elaboració del document final l’Estratègia Integral, s’inclouran totes aquelles propostes que van ser més prio-
ritzades en aquesta reunió. Així mateixa, es tractaran d’inserir, en la mesura del possible, totes les que van sorgir a la 
reunió.

1. GRUP DE TREBALL D’EDUCACIÓ, CULTURA I SALUT

   EDUCACIÓ I CULTURA

 • Suport institucional a les iniciatives socioeducatives/culturals del barri, subvencionant i oferint solucions i 
facilitats. Exemple Centre Musical.

 • Programes de tallers per a la població jove (14-17), d’una formació de caràcter professional.
 • Canvi d’ubicació del centre juvenil.

   SALUT

 •  Garantir una vivenda digna, atenent als col·lectius més vulnerables, gent major i infants.
 •  Més recursos materials i humans als serveis socials.
 •  Garantir una alimentació universal: menjadors socials per a persones majors i servei de “Menjar a Casa”.
 •  Seguiment de persones “addictes” i de l’entorn familiar.

2. GRUP DE TREBALL D’OCUPACIÓ I ECONOMIA

En aquest grup de treball, en lloc de prioritzar, es consensuen les següents propostes, a l’haver prou d’acord entre les 
persones participants: 

 •  Programa especial de formació i qualificació professional per a joves entre 16 i 25 anys. 
 •  Pla Especial d’Ocupació Municipal a Natzaret.
 • Clàusules socials, ajudes i convenis amb empreses i organismes públics per a la creació d’ocupació al barri.
 • Promoure l’eficàcia i cobertura de les rendes garantides i d’inserció.
 • Elaboració d’una estratègia de desenvolupament econòmic local del barri.
 • Programa específic d’estímul i dinamització de l’activitat econòmica del barri.
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3. GRUP DE TREBALL DE CONVIVÈNCIA

En aquest grup de treball, en lloc de prioritzar-les, es consensuen les següents propostes, a l’haver prou d’acord entre 
les persones participants: 

 •  Fomentar l’associacionisme entre els diferents grups poblacionals del barri.
 • Creació d’espais de trobada intercultural a partir de les problemàtiques existents al barri.
 • Promoció del diàleg interreligiós com una eina de foment de la convivència.
 • Creació d’una unitat de treball des de l’administració local per a promoure la convivència intercultural al barri.
 • Creació d’un taller de formació-acció entre iguals que genere diàleg i accions interculturals al barri.
 • Campanya de sensibilització i conscienciació en el respecte dels espais públics del barri.

4. GRUP DE TREBALL D’URBANISME

El grup de treball d’urbanisme va estar dividit en les diferents línies de treball sorgides del diagnòstic. Per tant, els veïns 
i veïnes participants es van dividir en tres xicotets espais de treball, cadascun corresponent en un tema diferent. 

   PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I VORES URBANES

 •  Millora de la connexió Est-Oest del barri, especialment el carrer Moraira i els itineraris pel Nord. 
 • Al·legacions RSPGOU referides a la frontera Port-Ciutat.
 • Soterrament de les vies del tren.
 • Arribada definitiva de la T2 al barri.
 • Aprofitament del sòl que deixe el club nàutic a la ZAL.
 • Platja fluvial Moreres-Cocoteros-Benimar.
 • Bulevard en la pista del Saler com a primer pas per recuperar aquesta via.

   ESPAI PÚBLIC, MOBILITAT I BUITS URBANS

 •  Corredor verd per davant del Port.
 • Carril cicló-peatonal que transite per la desembocadura connectant Nord-Sud.
 • Reclamar i recuperar la concessió de Mar Azul.
 • Desenvolupament d’una iniciativa d’horts urbans a Natzaret en les bases de contenidors del camí vell de Natzaret.
 • Configurar Natzaret com una zona 30 km/h.
 • Estudi de la reestructuració de les circulacions per evitar el trànsit de pas, acompanyant-ho de la instal·lació 

d’aparcament dissuasiu.
 • Garantir la continuïtat de la urbanització. (Per exemple, carrer Manuel Andrés)

   VIVENDA

 •  Declarar Nazaret com a zona ARRU per a fomentar la rehabilitació del barri. 
 • Realització d’un cens de vivendes y solars públics així como de carrers no realitzats. 
 •  Promoció de las cooperatives de vivienda com a forma d’accés a la mateixa. 
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