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.
2.
3.
4.
5.
6.

OCUPACIÓ, IMPULS ECONÒMIC I ECONOMIA SOCIAL
DRETS SOCIALS, EQUITAT DE GÈNERE I ACCIÓ COMUNITÀRIA
EDUCACIÓ I SALUT PÚBLICA
ESPAI PÚBLIC I ACCESSIBILITAT
HABITATGE
SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

Dades de l’activitat
Dia de l’activitat: 9 desembre 2020
Durada de l’activitat: de 10:00 a 12:00h
Lloc de l’activitat: barri de Trinitat Nova

A la ubicació: Mercat setmanal de TN

Nombre total de persones
que han estat informades

132

Nombre de propostes
recollides

16 (moltes d’elles repetides i les hem agrupat en 4)
Masculí

Gènere i edat de
les persones
participants

Breu descripció del
funcionament del punt

Femení

16 - 30

5

8

31 - 45

14

17

46 - 64

18

25

+ 65

20

25

Altres o
no binari

Es dia de mercat a la Trinitat Nova i ens permet informar
a molts veïns i veïnes del barri.
Hi ha molt bon ambient el dia de mercat i el punt mòbil
es desenvolupa sense cap incidència.

Dades de l’activitat
Dia de l’activitat: 9 desembre 2020
Durada de l’activitat: de 10:00 a 12:00h
Lloc de l’activitat: barri de Trinitat Nova

A la ubicació: Mercat setmanal de TN

TÍTOL PROPOSTA

DESCRIPCIÓ PROPOSTA

Més presència de la
Guàrdia Urbana a la
Trinitat Nova i establir un
canal més àgil i eficient per
a contactar-hi

Guàrdia Urbana no acudeix quan se’ls requereix o
se’ls
truca.
Grups de joves “nini” (sense ocupació) a parcs
municipals i/o descampats, sovint consumint droga.
Increpen si se’ls crida l’atenció.
Demanen més presència de la G.U. o algun canal més
àgil i eficient per a contactar amb ells.
(comentat en 4 ocasions)

TÍTOL PROPOSTA

DESCRIPCIÓ PROPOSTA

Contenidors
d’escombraries soterrats a
la Trinitat Nova

TÍTOL PROPOSTA
Arranjament de les voreres
del barri Trinitat Nova per
evitar caigudes.

TÍTOL PROPOSTA
Casal de la gent gran de
Trinitat Nova

Degut a la baixa freqüència de pas dels camions de
recollida d’escombraries s’acumula fàcil i diàriament
moltes bosses a fora dels contenidors, el que els
suposa presència de rates.
Demanen instal.lació de contenidors soterrats.
(comentat en 5 ocasions)

DESCRIPCIÓ PROPOSTA
Mal estat algunes voreres i zones sense asfaltar que
sovint provoquen caigudes a la gent gran.
Revisar les voreres per fer-les més segures i
accessibles
(comentat en 3 ocasions)

DESCRIPCIÓ PROPOSTA
Construcció o ubicació d’un espai per a la gent gran on
poder realitzar activitats diverses o simplement
reunir-s’hi.
(comentat en 4 ocasions)

