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TALLER DE PROPOSTES 
DE LA MESA TÈCNICA
Centre Municipal de serveis socials
Divendres 4 de febrer. 12h

L’estratègia integral per a Natzaret compta amb una mesa tècnica que reuneix els diferents professionals que treballen 
al barri, i que posseeixen un coneixement molt valuós sobre les necessitats del mateix.

Aquest document recull, en forma d’acta, les propostes realitzades per la mesa tècnica per a ser incloses dintre de l’es-
tratègia integral. Aquestes propostes tracten aquells àmbits on hi ha professionals al barri especialitzats. Així, venen a 
complementar totes aquelles aportades des de la ciutadania, especialment en aquells àmbits on els veïns i les veïnes 
realitzen menys aportacions. 

Formen la mesa tècnica: Centre municipal de serveis socials, Centre Municipal de Joventut, Centre de salut de Natzaret, 
CEIP Ausias March, CEIP Juan Manuel Montoya, Colegio Nuestra Señora de los Desamparados, Colegio Santa Magdalena 
Sofía, Proyecto Mare, Parroquia Nuestra Señora de los Desamparados de Nazaret, El Arca, Centre de Formació de Per-
sones Adultes de Natzaret.

ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ

   Programa de promoció de l’escolarització als col·legis del barri 
   Programa de seguiment i recolzament per a joves que presenten oportunitats per a seguir estudiant.
    Instal·lació d’un centre públic d’educació secundària a Natzaret o de mòduls descentralitzats de formació 

professional i formació professional bàsica.
    Canvis en les formes de contractació dels programes educatius municipals vers una major localització i atenció 

als barris.

ÀMBIT DE LA SALUT 

   Potenciació de procediments de coordinació sociosanitaris eficaços i permanents
   Reforç dels serveis de mediació cultural per a reduir les barreres culturals en l’accés als recursos de salut.
   Creació d’una iniciativa ciutadana d’atenció a les persones majors en situació de soledat. 
   Promoure línies de treball entorn l’envelliment actiu conjuntament amb el teixit associatiu del barri
   Instal·lació d’equipaments públics d’assistència a les persones majors a Natzaret
    Programa de sensibilització d’educació sexual i violència de gènere en joves a partir d’un taller de formació-

acció entre iguals.

TREBALL I ECONOMIA

   Programa especial de formació i qualificació professional per a joves entre 16 i 20 anys. 
   Creació d’una Oficina de promoció econòmica i orientació laboral al barri de Natzaret.
   Potenciar el comerç local entorn als actius que atrauen població a Natzaret (bars, poliesportiu...)

VIVENDA

    Realització d’un estudi per conèixer l’estat real de la vivenda al barri, atenent especialment a la quantitat 
d’habitatge buit.

   Garantir el dret i l’accés a la vivenda a través de la mediació amb bancs i la construcció de vivenda social. 
   Mediació i ajudes públiques per normalitzar els subministraments de moltes famílies al barri.
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