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INFORME PUNTS MÒBILS 
 

	

 
 

 

	
	

	
	
 

Total de propostes recollides: 10 

1. Educació i Salut pública 1 
2. Drets Socials, equitat de gènere i acció comunitària 6 
3. Habitatge 1 
4. Ocupació, impuls econòmic i economia social  
5. Espai públic i accessibilitat 2 
6. Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica  

 
 
 
 
 
 
 
 
	
 

  Data: 10/12/2020 Franja horària: 16:00-18:00h 

 Ubicació (o itinerari):  
Escola Collaso i Gil (Carrer de Sant Pau, 101) - Plaça Folch i Torres 
 

Nombre de persones que han fet ús del punt mòbil 57 

  Nombre de persones que han fet proposta 17                              

  Edat mitjana: 45   Gènere Masculí: 9 Femení:8 No binari:  

 Breu descripció i funcionament del punt mòbil 
(Funcionament, tasques realitzades, resposta de la ciutadania, incidències, etc.) 
	
Funcionament correcte del punt mòbil. La proximitat tant d’ubicació com d’horari a la sortida d’alumnat de 
l’Escola Collaso i Gil i l’àrea de joc adjunta, es valora molt positivament per part de l’equip de dinamització 
en relació tant a les tasques de difusió del procés com de recull de propostes, ja que hi ha hagut molta 
afluència de persones.  
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Eix* Títol proposta Descripció 
5 Increment de la neteja, el manteniment i 

l’accessibilitat dels espais públics del 
barri (carrers, parcs i zones verdes) 

Es considera que tant carrers (sobretot les 
voreres) com els parcs del barri presenten molt 
mal estat de conservació. Així mateix es 
considera que cal incrementar la neteja i el 
manteniment de les zones verdes del barri.  

2 Augment de la vigilància dels cossos de 
seguretat municipal al barri 

Sensació d’inseguretat al barri. Demanda de més 
control policial.  

2 Potenciar els espais veïnals participatius del 
barri 

Incrementar els espais pels veïns i veïnes del 
barri per poder participar democràticament en el 
dia a dia del barri.  

3 Control de la problemàtica: “narcopisos” Sensació d’inseguretat per aquesta problemàtica. 
Demanda de més control policial i actuacions 
concretes per eliminar aquestes situacions.  

2 Millorar les ajudes i la comunicació amb 
les institucions 

Impulsar ajudes per als comerciants del barri i 
millorar la comunicació amb els serveis i les 
institucions per tal d’establir una bona relació. 

2 Millora de la seguretat del barri Millorar els serveis de seguretat per ajudar a 
disminuir el consum de drogues i la delinqüència. 

2 Habilitar espais per fer esports Impulsar espais per a la pràctica lliure esportiva 
amb equipaments com: pedals, bicis i màquines 
per a què la ciutadania pugui fer exercici i que 
siguin d’ús públic. 

1 Proporcionar recursos per aprendre 
llengües.  

Fer la llengua catalana més accessible per 
aquelles persones nouvingudes en procés 
d’adaptació. 

5 Millora de la neteja dels carrers Millorar els serveis de neteja i recollida 
d’escombraries per tal de que el barri sigui més 
nét i salubre.  

2 Ampliar les ajudes a persones 
nouvingudes 

Ampliar les opcions d’ajudes per a persones 
nouvingudes, no hi ha ajudes suficients per a 
totes les persones en situació de vulnerabilitat.  
 
 

Fotografia del Punt Mòbil  
 


