
 

SORTIDA PUNT MÒBIL 
Objectius de l’activitat 

● Informar a les veïnes del procés participatiu del pla de barris 

● Comunicar els espais de participació del procés: sessions d’ocupació i joventut i 

espai del Decidim per a recollir propostes de tota la ciutadania 

● Reconèixer el potencial i les accions que es fan actualment o s’han fet al pla de 

barris 

● Recollir propostes concretes per al futur pla de barris 2021-2024 

 

Estructura de la trobada 

● Estada d’unes 2 hores en un o dos punts significatius del barri on s’ha detectat 

que hi pot haver activitat en aquesta franja horària. 

● La proposta és informar a la gent que s’apropi a l’estand i donar els documents 

comunicatius del procés (fulletó informatiu). 

● Animar a les persones que s’acostin o passin per l’espai del carretó a fer 

propostes in situ que recollirem i pujarem a la plataforma del Decidim. 

 

Recull de propostes 

Es recolliran propostes que intentarem classificar segons les categories plantejades per 

l’Ajuntament i presentades a la plataforma del Decidim. 

1. OCUPACIÓ, IMPULS ECONÒMIC I ECONOMIA SOCIAL 

2. DRETS SOCIALS, EQUITAT DE GÈNERE I ACCIÓ COMUNITÀRIA 

3. EDUCACIÓ I SALUT PÚBLICA 

4. ESPAI PÚBLIC I ACCESSIBILITAT 

5. HABITATGE 

6. SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I EMERGÈNCIA CLIMÀTICA 

 

 

 

 



 

Dades de l’activitat 

Dia de l’activitat:  9 desembre 2020 

Durada de l’activitat: de 16.00  a 18:00h 

Lloc de l’activitat: barri de Trinitat Nova     A la ubicació: Institut-Escola Trinitat Nova 

 

Nombre total de persones 
que han estat informades 
 

145 

Nombre de propostes 
recollides  

 
7 

 
Gènere i edat de 
les persones 
participants  

 
 

Masculí Femení Altres o 
no binari 

16 - 30 

 
 
9 
 

 
 
9 

 

31 - 45 

 
18 
 

 
21 

 

46 - 64 

 
18 

 
25 

 

+ 65 
 
20 

 
25 

 

Breu descripció del 
funcionament del punt 
 
 
 

 
 

 
Ens ubiquem a la sortida de l’escola i després ens 
traslladem 
 

 

 

 

 

 



 

Dades de l’activitat 

Dia de l’activitat:  9 desembre 2020 

Durada de l’activitat: de 16.00  a 18:00h 

Lloc de l’activitat: barri de Trinitat Nova     A la ubicació: Institut-Escols Trinitat Nova 

TÍTOL PROPOSTA DESCRIPCIÓ PROPOSTA 

Cal·listènia a la plaça del 
metro de Trinitat Nova 

Instal·lació d’unes barres de cal·listènia per a que la 
gent jove del barri pugui fer exercici . 

 

TÍTOL PROPOSTA DESCRIPCIÓ PROPOSTA 

 
 
Revitalitzar el comerç de 
proximitat i de barri a la 
Trinitat Nova 
 
 

Implementació de polítiques que afavoreixin l’aparició 
de més presència del petit comerç. 
d’altra banda també ens fan saber en diferents 
ocasions la necessitat de, almenys una, gran superfície 
comercial al barri que els eviti haver-se de desplaçar a 
altres zones de la ciutat.  
En general, hi ha poc comerç i les distàncies entre ells 
són grans. Reclamen una zona de concentració del 
comerç. 

 

TÍTOL PROPOSTA DESCRIPCIÓ PROPOSTA 
Manteniment de 
l’ascensor d’accès a la 
parada de metro de 
Trinitat Nova i de les 
parades de bus 

Diverses queixes del mal funcionament de l’ascensor 
d’accés al metro de Trinitat Nova així com de la manca 
dels panells informatius de la freqüència de pas del 
Bus a les diferents parades. 

 

TÍTOL PROPOSTA DESCRIPCIÓ PROPOSTA 

Creació de llocs de treball 
per a la gent jove de la 
Trinitat Nova 

Projectes ocupacionals on la gent jove del barri trobi 
noves idees i oportunitats per a inserir-se en el món 
laboral 

 

TÍTOL PROPOSTA DESCRIPCIÓ PROPOSTA 
Renovar el mobiliari i el 
material de la Llar 
d’infants 

Renovar el mobiliari i el material de la Llar d’infants, 
doncs està en gran part obsolet i/o en bastant mal 
estat. 

 

TÍTOL PROPOSTA DESCRIPCIÓ PROPOSTA 



 

Nova pista poliesportiva i 
de lliure accés al 
descampat del c/Palamós 

 
Es un equipament esportiu que ja fa anys que reclama 
la gent jove de la Trinitat Nova 

 

TÍTOL PROPOSTA DESCRIPCIÓ PROPOSTA 
Cessió d’un local o espai 
municipal  a la Xarxa de 
Suport de la Trinitat Nova 

La Xarxa de suport és una iniciativa solidària i de 
suport mutu que hi ha a la Trinitat Nova, gestionada 
per veïns i veïnes de manera totalment voluntària i 
que actualment ofereixen cobertura alimentària a 
més de 100 famílies necessitades. Per poder 
desenvolupar la seva activitat de repartiment dels lots 
de menjar i l’emmagatzetmatge dels aliments d’una 
manera adequada necessiten un local o espai amb 
unes mínimes condicions 

 


