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INFORME PUNTS MÒBILS 
 

	

 
 

	
	

	
	
 

Total de propostes recollides:  

1. Educació i Salut pública 1 
2. Drets Socials, equitat de gènere i acció comunitària 13 
3. Habitatge 7 
4. Ocupació, impuls econòmic i economia social    2 
5. Espai públic i accessibilitat 5 
6. Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

  Data: 14/12/2020 Franja horària: 16:00-19:00h 

 Ubicació (o itinerari):  
Associació Àgape Intercultural – Pl. Folch i Torres – Can Ricart 
 

 Nombre de persones que han fet ús del punt mòbil     56 

 Nombre de persones que han fet propostes     19   

  Edat mitjana:  45-60   Gènere Masculí: 4 Femení: 15 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. El punt mòbil ha tingut molt bona acollida entre 
les persones usuàries de l’Associació Àgape, la qual actua com a banc d’aliments.  
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Eix* Títol proposta Descripció 
4 Obertura d’un centre de suport i 

acompanyament en la recerca 
d’ocupació 

Impulsar un espai on poder accedir als recursos 
de suport a la cerca laboral i poder facilitar l’accés 
a aquest al mercat laboral amb ajuda i suport de 
professionals. Tenint en compte també les 
necessitats de moltes persones de mediació 
lingüística.  

3 Regularitzar el preu del lloguer 
d’habitatges al barri 

Els habitatges tenen el preu molt elevat i es fa 
molt difícil que les famílies en situació de 
vulnerabilitat hi puguin accedir. Els salaris 
d’ERTO no permeten poder accedir als preus de 
mercat dels habitatges. Cal millorar aquesta 
situació amb la regularització del mercat. 

5 Millorar el sistema de recollida 
d’escombraries 

Millora de la recollida de residus per millorar la 
qualitat sanitària dels espais públics. Augmentar 
la freqüència de recollida.  

5 Sistema per a reduir la delinqüència al 
carrer 

Innovar en el desenvolupament de mesures per 
evitar els robatoris als carrers del barri i reduir la 
delinqüència. 

5 Accions de control li reducció dels 
denominats “narcopisos” 

Acabar amb les situacions greus d’afluència als 
narcopisos del barri del Raval, per tal de millorar 
la qualitat de vida dels veïns i de les veïnes.  

5 Reduir la delinqüència i millorar la 
seguretat al barri 

Impulsar el progrés social de les persones que es 
troben al carrer i recorren a la delinqüència. 

2 Servei de suport a la tramitació de 
documentació en relació a la 
regularització d’estada  

Espai pel suport i facilitació de les tramitacions 
administratives de les persones nouvingudes. Cal 
regularitzar les persones amb menys temps i més 
eficàcia.  

2 Agilitzar els processos de renovació del 
carnet d’identitat 

Els processos per a renovar el carnet d’identitat 
de persones nouvingudes són massa complexos; 
caldria potenciar mesures en la seva tramitació.  

5 Augmentar la neteja dels carrers Incrementar els itineraris de neteja dels carrers 
del barri.  

3 Ajudes per fer front al preu del lloguer 
d’habitatge davant la situació de 
pandèmia 

És necessari impulsar mesures per ajudar a fer 
front al preu de lloguer dels habitatges donada la 
situació de vulnerabilitat de moltes persones 
afectades per la crisi Covid-19.  

2 Reduir els preus dels serveis bàsics Reduir els preus dels serveis bàsics (llum, aigua, 
etc.). Situació complicada per moltes famílies 
arrel de la pandèmia.  

2 Amnistia per les persones sense papers Mediació i ajudes per facilitar les condicions de 
les persones sense papers al barri. 
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2 Actuacions per disminuir la bretxa digital Caldria impulsar actuacions als equipaments 
públics i ampliar els recursos tecnològics per a 
poder accedir a la xarxa.  

1 Escola Pública d’idiomes Necessària la creació d’un espai on poder 
aprendre llengües de forma pública i gratuïta per 
a millorar la qualitat de vida. 

2 Creació d’un banc d’aliments organitzat Banc d’aliments públic i organitzat més enllà de 
les tasques que desenvolupen les entitats 
autogestionades.  

3 Augmentar els habitatges socials per al 
col·lectiu de persones grans 

Recursos i ajudes públiques per a les persones 
grans per fer front als preus de mercat dels 
habitatges de la ciutat. Necessari habitatge 
social. 

3 Aturar els desallotjaments en l’etapa de 
pandèmia 

Aturar els processos de desallotjament davant la 
situació de pandèmia per assegurar els drets 
bàsics d’habitatge per als que no ho poden 
assumir.  

2 Agilitzar tràmits i ajudes de serveis 
socials 

Demanar ajudes i beques a serveis socials és un 
procés lent i està saturat a causa de la pandèmia. 
És necessari obrir vies àgils (més personal, 
períodes més curts, etc.) per a rebre les ajudes.  

3 Pisos amb lloguer social i reduir el 
l’augment de pisos turístics 

Molts pisos del barri són turístics, aquest fet 
condiciona que els preus de lloguer siguin molt 
alts, inaccessibles per a les famílies i veïnes del 
barri. Molts d’aquests pisos es troben buits 
actualment (pandèmia). Cal regular-los. 

3 Agilitzar el procés d’ajudes de lloguers 
socials 

Els pisos ocupats per la gent del barri evitaria 
l’existència de narcopisos i l’ocupació il·legal dels 
pisos. Cal regularitzar el preu dels pisos.  

6 Comunicació activa de la recollida de 
brossa i reciclatge 

Millorar les estratègies de comunicació de 
reciclatge i recollia de residus per tal que la gent 
conegui el funcionament i millori el pla de residus 
del barri.  

5 Millorar la seguretat dels carrers L’actuació dels cossos policials és escassa tot i 
que si hi són presents. Cal millorar la seguretat 
del barri. 

5 Il·luminació per fer els carrers més 
segurs 

Carrers com C/ del Carme, estan poc il·luminats i 
per la nit és un espai insegur per a tothom 
(accentuat en les dones). No és còmode passar-
hi de nit.  
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Fotografia del Punt Mòbil 
 


