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INFORME PUNTS MÒBILS 
 

	

 
 

	
	

	
	
 

Total de propostes recollides: 34 

1. Educació i Salut pública 5 
2. Drets Socials, equitat de gènere i acció comunitària 7 
3. Habitatge 4 
4. Ocupació, impuls econòmic i economia social    2 
5. Espai públic i accessibilitat 14 
6. Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Ubicació (o itinerari):  
Plaça del Sortidor – Plaça Pere Franquesa 
 

 Nombre de persones que han fet ús del punt mòbil     53 

 Nombre de persones que han fet propostes     17 

  Edat mitjana: 30-45   Gènere Masculí: 10 Femení: 7 No binari:  

 Breu descripció i funcionament del punt mòbil 
(Funcionament, tasques realitzades, resposta de la ciutadania, incidències, etc.) 
	
El Punt Mòbil entre la Plaça del Sortidor i la Plaça Pere Franquesa s’ha desenvolupat sense cap incidència. 
Molt bona receptivitat en l’escolta de la informació i en la realització de propostes per part de les persones 
participants del Punt Mòbil. Es considera que l’horari de la sortida del Punt Mòbil ha facilitat molt la recepció 
i bona acollida de la informació del procés.  
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Eix* Títol proposta Descripció 
1 Incrementar l’oferta d’equipaments 

esportius 
Caldria potenciar l’obertura de piscines i altres 
equipaments esportius. Es considera que hi falta 
d’aquests espais al barri, i que els veïns i les  
veïnes s’han de desplaçar a altres llocs per a la 
pràctica de l’esport.  

1 Incrementar l’oferta Instituts al barri Només hi ha dos instituts. Cal analitzar i millorar 
aquesta situació. Es considera que existeix 
segregació educativa al barri. 

1 Ampliar l’oferta de Biblioteques 
municipals 

Es considera que hi ha una falta de biblioteques 
al barri, i que la capacitat de les existents està mol 
saturada, ja que hi ha moltes persones usuàries 
en les biblioteques que ja existeixen. 

1 Augment dels horaris d’obertura de la 
Biblioteca 

Quan hi ha vacances o dies festius la biblioteca 
tanca. Demanda d’horaris específics per aquests 
dies.  

1 Espais de criança per a 0-4 anys Donar suport als espais de criança per a infants 
de 0 a 4 anys. Impulsar-ne de nous. 

2 Plans d’integració social per a les 
persones sense llar 

Fer plans d’integració social per a les persones 
sense llar: habitatge, treball, necessitats 
bàsiques, etc.  

2 Activitats i espais per als i les infants Aconseguir un barri més “Family Friendly” tant per 
a les famílies com per als i les més petites. 

2 Actuacions per a les persones que es 
troben en situació de sensellarisme 

Es considera que calen potenciar actuacions. En 
concret es proposa treballar amb els col·lectius 
del C/Lleida.  

2 Habilitar el Palau d’Esports per a les 
persones sense llar 

Habilitar el Palau d’Esports que es troba 
abandonat actualment per fer-hi habitatges i/o 
equipaments que donin resposta a les necessitats 
que es presenten per a les persones en situació 
de sensellarisme.  

2 Incrementar la seguretat al barri Augmentar la presència policial al barri, ja que es 
considera que hi ha zones on hi ha molta 
delinqüència i s’està produint una degradació. 

2 Mediació per a la rehabilitació dels 
edificis en degradació 

Relacions des de l’Ajuntament amb els propietaris 
dels edificis buits, per evitar el desús d’aquests 
espais. 

2 Accions per reduir l’estigmatització 
d’alguns col·lectius.  
 

Es considera que hi ha molts prejudicis cap als i 
les joves refugiats del centre d’acollida. I que es 
dona segregació i racisme en alguns espais 
públics. Es considera cal desenvolupar 
actuacions de suport educatiu i laboral. Hi ha 
veïns que els jutgen per qüestions racials i 
econòmiques.  
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3 Ampliar el parc d’habitatge de lloguer 
social. 

Incrementar l’oferta de lloguers socials. Es 
considera que s’ha de potenciar el dret a 
l’habitatge per als veïns i veïnes del barri.  

3 Ampliar les actuacions de mediació en 
els habitatges que es troben en situació 
d’ocupació.  

Incrementar les ajudes i els recursos per poder 
sortir de la situació d’ocupació d’habitatge.  

3 Habitatge i lloguers socials, ajudes per 
a la joventut 

La joventut marxa del barri perquè no pot afrontar 
els preus del mercat de lloguers. Cal impulsar 
mesures de foment del lloguer social per a tots els 
col·lectius. 

3 Regularitzar el preu de l’habitatge  Posar límit al preu del lloguer i  la venta de pisos 
per tal de controlar la bombolla immobiliària. 

4 Desplegar actuacions d’impuls 
econòmic per a autònoms i PIMES del 
barri 

Incrementar els recursos en els serveis socials, 
ajudes i prestacions per la petita empresa i 
autònoms.   

4 Impulsar el comerç de proximitat Donar ajudes als establiments i al petit comerç del 
barri. Incentivar l’economia local. 

5 Ampliar l’aparcament de motos al barri Ampliar les places d’aparcament per a motos als 
carrers del barri 

5 Augmentar el nombre de carrils de 
bicicletes 

Algunes zones del barri necessiten més carrils 
bici perquè vianants, cotxes i bicicletes tinguin el 
seu espai. 

5 Incrementar les zones de joc prop de les 
escoles 

Posar més zones perquè els i les infants puguin 
jugar i tenir jocs d’esbarjo prop de les escoles.  

5 Posar més bancs en els diferents espais 
públics del barri 

Incrementar el nombre de bancs als espais 
públics per afavorir espais de relació: fer xarxa i 
converses entre els veïns i veïnes del barri en 
l’espai públic i parcs. 

5 Millorar la neteja al voltant dels 
contenidors d’escombraries 

Augmentar els serveis de neteja als voltants de 
les zones de contenidors d’escombraries.  

5 Realitzar millores a la zona de Montjuïc 
per tal de potenciar el seu ús 

Es considera que la zona de Montjuïc queda molt 
obsoleta i desolada. A la nit hi ha problemes de 
seguretat. Cal donar-li vida i activitat.  

5 Pacificar el C/Lleida Actuació al C/Lleida per fer-lo més amable per al 
pas i l’estada dels veïns i les veïnes.  

5 Impulsar campanyes de sensibilització 
per a actituds incíviques 

Fer campanyes de sensibilització per tal de reduir 
les actituds incíviques i brutícia al barri. Es 
considera també que caldria ampliar les franges 
de neteja.  

5 Fer més accessibles els carrers que 
presenten barreres arquitectòniques 

Modificar l’accés als carrers que tenen escales 
per a carretons i cadires de rodes. Facilitar l’accés 
amb rampes o ascensors per a cadires de rodes i 
cotxets de nadons en aquells carrers on ara 
només hi ha escales. 
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5 Millorar neteja dels excrements de 
gossos 

Intensificar la neteja d’excrements de gos i 
campanya de sensibilització.  

5 Augmentar les parades de Bicing Posar més parades de Bicing a la zona nord del 
barri. 

5 Augmentar els aparcaments de bicicleta Ampliar les places d’aparcaments de bicicleta al 
carrer. 

5 Fer carrer de vianants el C/Blai  Al C/Blai hi transiten molts patinets i bicicletes. 
Cal pacificar el carrer per als vianants. 

5 Restringir els usos d’algunes zones, 
sobretot aquelles d’ús infantil 

Restringir els usos dels parcs infantils. Espai 
adreçat a infants. Reubicar la resta d’activitats a 
altres espais. Hi ha activitats que no són 
complementàries. 

6 Incrementar les zones verdes del barri Ampliar el nombre de zones verdes en el barri. 
6 Restringir l’ús del cotxe, per millorar el 

medi ambient i sostenibilitat 
Pacificar zones del barri, restringir l’ús del 
transport privat. Massa cotxes al barri. La qualitat 
de vida de la ciutadania es veu afectada.  

 


