ÀGORA NORD

#àgora_nord

TU HI TENS
MOLT A DIR

Àgora Nord és la concreció d’un procés pilot d’intervenció comunitària en
què hi participen entitats veïnals, centres educatius, entitats socials, cossos
de seguretat i l’Ajuntament per analitzar, decidir i avaluar actuacions a fer a
la zona.
L’Àgora té l'objectiu de millorar la convivència, la cohesió social i la qualitat
de vida de la ciutadania a través del diàleg i el respecte. La voluntat és que
els veïns i veïnes mitjançant les entitats o associacions a la seva zona s’impliquin i participin activament en la millora del barri.
El funcionament s'estructura en un plenari on existeixen quatre taules de
treball: la de convivència i seguretat; la d’espai públic; la d'ocupació i inserció sociolaboral i el Comerç i la d'intervenció socioeducativa amb infants,
adolescents i joves.

Fins ara, han participat persones que representen a:
Entitats veïnals: Ca n’Oriac, La Plana del Pintor, Torrent del Capellà,
Can Deu, La Roureda, Torreguitart, Sant Julià.
Centres educatius (direcció i AMPA): IES Jonqueres, Escola Calvet
d’Estrella, Escola Sant Julià.
Entitats socials: Asoc. Gitana de Sabadell, Asoc. Gitana de Ca n’Oriac,
Culte al polígon La Llanera, Culte “La Perla”, Fund. Secretariado Gitano, Associació Esportiva Can Deu, Club Unió Esportiva Sabadell-Nord,
UD La Planada, Ca n’Oriac Comerç, Secunde, JESED.
Policia Municipal, Cos de Mossos d’Esquadra, Biblioteca del Nord,
Regidories d’Acció Social, Participació i atenció ciutadana, Promoció
Econòmica, Espai Públic, Educació, Cultura, Esports, Salut, Drets Civils
i Ciutadania.
Oficina del districte 3:

C. D’Arousa, 2. Tel. 937231495
Districte3@ajsabadell.cat
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Espai de treball per l’enfortiment comunitari
i la millora de la convivència
i la cohesió social al Districte 3
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Àmbit de la Convivència i la Seguretat
Actuacions realitzades i/o en curs:
Estratègia de lluita coordinada contra la
delinquència: reunions de coordinació entre
mossos, policia municipal, regidoria de
districte, alcaldia.
Controls de seguretat, de trànsit i de
reducció de consum de substàncies estupefaents.
Captar i analitzar informació per l’obertura
de línies d’investigació.
Millora de la vigilància amb càmeres i connexió amb el circuit de vigilància de la policia
municipal.
Desplegament de la policia de proximitat.

Cens conjunt d’habitatges buits (i identificació) al barri de La Plana del Pintor (34
habitatges)
Enquesta de percepció de Seguretat a La
Planada (116 veïns) i Can Deu (145 veïns)
Dinamització de la Piscina Municipal del
Parc del Nord.

Acord de pacificació del trànsit a Rda
Navacerrada.

Reurbanització Plaça Navacerrada, o de
les Palmeres. Cost del projecte 180,000 €
(hi haurà un procés participatiu per a
decidir-ne el nom)

Estudi de velocitat de la Ronda
Collsalarca.

Pacificació del trànsit a Rda. Collsalarca,
Pg Francesc Trabal i c. Himàlia. Residus i
neteja viària.
Aparcaments (ferrocarrils, biblioteca i el
seu voltant).
Pacificació de carrers.

ICI, Intervenció Comunitària Intercultural
(Projecte a presentar a La Caixa)

Actuacions en curs:

Seguiment del programa Acceder, 268
usuaris atesos.

Disseny comunitari d’un Pla integral de
formació, ocupació i acompanyament en la
recerca de feina per a joves.

Garantia Juvenil: de les 12 derivacions, 6
van ser seleccionats per a formació.

Actuacions en curs:

Projecte CODIS (2017): COnvivència,
DIversitat i enfortiment Social

Actuacions realitzades:

Orientació i suport recerca de feina: dels 36
assistents, 23 han aconseguit un contracte de
treball.

Actuacions realitzades:

Projectes d’intervenció comunitària a favor
de la Convivència (“Partenariat” amb entitats
del Tercer Sector):

Àmbit de l’Ocupació i la Inserció sociolaboral

Cursos de formació: 56 alumnes dels quals
21 han estat contractats.

Àmbit de l’Espai Públic

Lanzadera, projecte d’ocupació i emprenedoria. 20 persones (Centre Cívic de Ca n’Oriac).
http://www.lanzaderasdeempleo.es/lanzaderas/
sabadell-2017

Programa d’inserció per a majors de 30
anys. 200 persones (a la Biblioteca del Nord).

Àmbit de la Intervenció socioeducativa
Activitats realitzades a l’estiu 2016:

Actuacions en curs:

Curs intensiu gratuït d’anglès per alumnes
de 1r de batxillerat, 15 places.

Pla Educatiu d’Entorn. Centres educatius:
Sant Julià, Calvet d’Estrella i Jonqueres

Taller de suport a l’estudi per alumnes de 4t
ESO que han de presentar-se a exàmens pel
setembre, 25 places.

Pati obert: Escola la Roureda
Menjador escolar a l’IES Jonqueres
Programa d’educadors de carrer

Casal d’estiu gratuït al Calvet d’Estrella
durant el mes d’agost, 40 places.

Reorientació socioeducativa Biblioteca del
Nord

Curs d’hàbits d’alimentació al Jonqueres
per adolescents a l’agost, 30 places.

Projecte de mentoria social amb adolescents amb la participació de la UAB

Casal d’estiu Joves Nord per a 20 persones.

Centre Obert i esplai
Agenda del Nord, activitats extraescolars i
suports per a potenciar-les.
Logo identificatiu de la zona nord – concurs
a les escoles i institut.
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