•

•

•
•

•

•

•

•

–

–

•
–

–

–

–

–

.

PdB ZONA NORD BALANÇ DESPESA CORRENT - VERSIÓ 20 JUNY 2018
A- PDB ZONA NORD DRETS SOCIALS
P01_Reforç de l’atenció a la Zona Nord per garantir el dret a l’habitatge
ZN_01_01 Creació d'una oficina d'habitatge.
ZN_01_02 Suport a les comunitats veïnals per a la millora de la convivència.
P02_Rehabilitació, dignificació i millora del parc d’habitatges de la Zona Nord
ZN_02_01 Implementació d’un programa de rehabilitació adreçat a finques d’alta complexitat.
ZN_02_02 Acompanyament i mediació en els processos de tramitació d’ajuts per a les comunitats.
P03_Millora de la salut al llarg de la vida des del vessant comunitari
ZN_03_01 Desenvolupament d’accions i projectes que abordin les problemàtiques relacionades amb la salut mental i emocional.
ZN_03_02 Impuls dels programes de foment dels hàbits d’oci saludable i de prevenció de les addiccions.
ZN_03_03 Reforç de programes d'educació sexual i reproductiva entre adolescents i joves.
ZN_03_04 Ampliació de les accions de millora i suport de les habilitats parentals.
ZN_03_05 Projecte Xarxa Sense Gravetat
ZN_03_06 Programa Baixem Al Carrer
P04_Reorientació i reforç de l’estratègia en matèria d’acció comunitària al territori, incorporant la lògica de Zona Nord
ZN_04_01 Definició d’una nova estratègia d’acció comunitària a la Zona Nord que doni resposta a les necessitats del territori i reforci la transversalitat i la col·laboració
entre els projectes.
ZN_04_02 Espai Zona Nord: generació d'un espai que agrupi en un mateix local diversos serveis públics que actualment es troben disgregats al territori.
ZN_04_03 Formació de professionals i entitats que treballen en l’acció comunitària.
ZN_04_04 Estratègia de reforç del teixit associatiu de la Zona Nord.
ZN_04_05 Nous lideratges als Barris
P05_Generació d’un marc d’actuació en l’àmbit de l’acció comunitària per treballar la prevenció i la detecció de la violència, amb especial atenció a l
violència masclista
ZN_05_01 Prevenció de la violència masclista
ZN_05_02 Impuls de la coeducació des de l’àmbit escolar i del lleure.
ZN_05_03 Treball per a la prevenció del conflicte i la promoció de les conductes no violentes des de l'àmbit educatiu i comunitari.
ZN_05_04 Estudi de l'espai públic amb perspectiva de gènere i incorporació d'aquesta mirada a les noves actuacions urbanístiques.
P06_Enfortiment de les relacions interculturals a la Zona Nord, aprofitant el teixit comunitari existent
ZN_06_01 Promoció dels projectes de reconeixement i visibilització dels coneixements i sabers de les comunitats d'origen cultural divers.
ZN_06_02 Impuls i acompanyament de la participació de les comunitats d’origen cultural divers en les dinàmiques comunitàries.
P07_Foment de les relacions de proximitat i la cohesió social
ZN_07_01 Desenvolupament de campanyes de reforç del civisme.

B- PDB ZONA NORD EDUCACIÓ
P08_ Definició i execució d’un pla operatiu en matèria educativa a la Zona Nord que incideixi en la millora de l’educació al territori i que enforteixi el treba
en xarxa
ZN_08_01 Desenvolupament d'un pla coordinat d'actuacions per abordar de manera integral el fracàs i l'abandonament escolars.
ZN_08_02 Impuls d’un projecte que combini l’educació, les arts i l’acció social, i que vinculi els programes educatius de les escoles amb l’àmbit del lleure i els
equipaments culturals del territori.
ZN_08_03_Projecte Prometeus
P09_Suport als centres educatius per avançar cap al model d’Escoles Enriquides
ZN_09_01 Reforç del personal de l’àmbit psicosocial als centres educatius.
P10_Promoció, ampliació i reforç dels projectes educatius i de lleure de base comunitària
ZN_10_01 Reforç de la xarxa socioeducativa i el treball conjunt entre l'ensenyament reglat i el lleure educatiu (educació a temps complet)
ZN_10_02 | Definició d’un projecte d’atenció a la petita infància i a les seves famílies.
ZN_10_03 Impuls de l’ús dels equipaments de la Zona Nord com a espais vertebradors d’activitats comunitàries, de reforç escolar, de pràctica artística, etc.
ZN_10_04 Promoció de l'esport com a eina d'inclusió i cohesió social.
ZN_10_05 Suport a les iniciatives per a l’impuls d’un teixit associatiu juvenil.
ZN_10_06 Projecte de suport a les competències lectores - Menjallibres

C- PDB ZONA NORD ACT ECONÒMICA
P11_Promoció de la formació ocupacional per millorar l’ocupabilitat de les persones aturades
ZN_11_01 Desenvolupament d’un programa de formació i pràctica laboral per millorar la inserció de les persones aturades d’acord amb les potencialitats del territori i
el seu entorn. "Barri d'Oficis".
ZN_11_02 Suport a les iniciatives de formació i d’altres tipus que emanin del teixit d’entitats del territori i que permetin millorar l’ocupabilitat de persones en situació
d’atur.
ZN_11_04 Programa de suport a la convalidació d'estudis.
ZN_11_05 Ocupa't Barcelona
ZN_11_06_Servei itinerant de suport i orientació laboral.
ZN_11_07_Equip Plans d'Ocupació vinculats a l'estratègia per a la dignificació de l'espai públic i la posada en valor d'espais actualment en desús.
P12_Impuls a les accions en matèria d’economia cooperativa, social i solidària
ZN_12_01 Acompanyament i formació per al desenvolupament de projectes d’economia cooperativa, social i solidària.
ZN_12_02 Punt itinerant assessorament en economia social.
ZN_12_03 Projectes d'economia social al territori
ZN_13_01 Estudi de les possibilitats d'activació econòmica al territori i suport a les iniciatives i projectes que se'n derivin
P13_Suport a les iniciatives en matèria d’activació econòmica que emanin del territori
ZN_13_02 Accions de suport al teixit comercial de proximitat.

D- PDB ZONA NORD ECOLOGIA URBANA
P14_Reducció de l’escletxa digital a la Zona Nord
ZN_14_01 Millora de la xarxa de connexió a Internet dels equipaments públics i dels centres educatius.
ZN_14_02 Desenvolupament d’accions formatives per a l’alfabetització digital.
P15_Millora de la xarxa d'equipaments de la Zona Nord
ZN_15_Millora de la xarxa d'equipaments de la Zona Nord
P16_Estratègia integral per a la dignificació de l’espai públic de la Zona Nord
ZN_16_01 Adequació d’espais actualment en desús per al desenvolupament d’activitats comunitàries.
ZN_16_03 Millora de la senyalització de carrers i serveis.
ZN_16_07 Definició i elaboració d’un Pla director per a la transformació urbana a Vallbona.
P17_Actuacions per a la millora de la connectivitat i l’accessibilitat als barris de la Zona Nord
ZN_17_01 Instal·lació d’escales mecàniques entre el carrer de les Agudes i la plaça del metro de Ciutat Meridiana, i adequació de l’entorn per millorar-ne
l’accessibilitat.
ZN_17_02 Millora de la connectivitat a Torre Baró.
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