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INFORME PUNTS MÒBILS 
 

	

 
 

	
	

	
	
 

Total de propostes recollides: 9 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
	

  Data: 14/12/2020 Franja horària: 11:00-13:00h 

 Ubicació (o itinerari):  
Pl. Santa Madrona – C/ Nou de la Rambla – Centre Cívic Drassanes 
 
 

 Nombre de persones que han fet ús del punt mòbil      33 

 Nombre de persones que han fet propostes     11                 

  Edat mitjana: 45-60   Gènere Masculí: 5 Femení: 6 No binari:  

 Breu descripció i funcionament del punt mòbil 
(Funcionament, tasques realitzades, resposta de la ciutadania, incidències, etc.) 
	
La sortida del Punt Mòbil s’ha realitzat sense incidències. Hi ha hagut poca afluència de persones i el 
recull de propostes ha estat limitat. 	
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Eix* Títol proposta Descripció 
5 Millora del paviment de la zona pròxima 

a la Rambla del Rabal 
Els paviments i voreres de la zona pròxima a la 
Rambla del Raval dificulten la seva accessibilitat; 
es considera que millorar la situació realitzant 
arranjaments.  

5 Reduir la contaminació acústica 
sobretot per les nits 

Es considera que caldria fomentar actuacions per 
tal de pacificar les zones properes a la Rambla 
del Rabal, en relació als sorolls sobretot per les 
nits. Tant camions d’escombraries com persones, 
fan molt soroll a la nit i limiten la tranquil·litat i el 
descans dels veïns i veïnes.  

5 Incrementar les actuacions de seguretat 
al barri 

Les veïnes i veïns del barri es senten insegurs; 
consideren que hi ha hagut un increment 
d’actuacions que redueixen la percepció de 
seguretat al barri. Es considera, que fins i tot amb 
la situació de “toc de queda”, incrementa la 
sensació d’inseguretat a partir de les 22:00h.  

2 Incrementar les actuacions en relació a 
la situació dels narcopisos per tal 
d’eliminar aquest fenomen al barri 

Es considera que caldria incrementar la 
intervenció policial en relació als “narcopisos”, els 
veïnes i veïnes del barri es senten insegures i 
demanen més protecció.  

4 Obertura d’un centre de formació per a 
persones que es troben situació d’atur 
barri 

Obrir un centre de formació al barri on adquirir 
formació amb vinculació laborar i que hi hagués 
relació amb les actuacions per a la inclusió i 
reinserció laboral.  

4 Mesures específiques de suport 
d’oportunitats laborals per a col·lectius 
en situació d’estrangeria 
 

Potenciar projectes que donin suport a persones 
en dificultats amb la tramitació administrativa de 
documentació vinculada amb la regulació diversa 
de la situació d’estrangeria. Es considera que 
caldria impulsar centres i/o espais per connectar 
ofertes i oportunitats de treball amb la tramitació 
de papers. 

1 Odontologia municipal accessible Incrementar els centres i fer serveis més 
accessibles, sense tanta llista d’espera per a 
problemes odontològics. 

4 Projecte de reinserció social per a 
persones sense llar 

Facilitar l’accés al mercat laboral a persones 
sense llar i la seva reinserció a la societat. 

4 Projecte reinserció social i laboral per 
les persones treballadores sexuals 

Iniciativa que impulsi la reincorporació de les 
treballadores sexuals del Raval al mercat laboral 
i oferir noves oportunitats.  
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Fotografia del Punt Mòbil 

 


