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INFORME PUNTS MÒBILS 
 

	

 
 

	
	

	
	
 

Total de propostes recollides: 13 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

  Data: 15/12/2020 Franja horària: 10:00-13:00h 

 Ubicació (o itinerari):  
CAP Les Hortes – Tres Xemeneies – Pl. Bella Dorita – CC. El Sortidor – C/Blai 
 
 

 Nombre de persones que han fet ús del punt mòbil     37 

 Nombre de persones que han fet propostes    14      

  Edat mitjana: 45-60   Gènere Masculí: 9 Femení: 5 No binari:  

 Breu descripció i funcionament del punt mòbil 
(Funcionament, tasques realitzades, resposta de la ciutadania, incidències, etc.) 
	
L’equip de dinamitzadores apunta que hi ha hagut poca afluència, condicionat segurament per l’horari de 
matí, ja que per la resta de sortida fetes en horari de tarda ha acostumat ha haver-hi més participació. La 
meitat de les persones que han obtingut la informació, han participat explicant les seves propostes.  
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Eix* Títol proposta Descripció 
1 Incrementar els recursos per a l’atenció 

de la Salut Pública Primària 
Incrementar els recursos del CAP, per millorar 
l’atenció i reduir les llista d’espera per a l’atenció, 
incrementar el nombre de professionals de 
l’atenció sanitària primària. 

2 Incrementar les accions de suport i ajut 
a la ciutadania que es troba en situació 
de vulnerabilitat 

Més recursos destinats a les persones que no 
tenen cobertes moltes de les necessitats 
bàsiques. 

2 Incrementar els recursos per al Sindicat 
del Poble-sec 

Més recursos per al Sindicat del Barri del Poble-
sec i la resta de la ciutat. Són espais 
autogestionats i requereixen més recursos. 

2 Agilitzar els serveis que s’ofereixen des 
de Serveis Socials  

Es considera que el temps d’atenció per part dels 
Serveis Socials, tant en les cites com en les 
diferents ajudes que proporciones, són tràmits 
llargs i lents. Existeixen dificultats per accedir a 
les ajudes. Caldria millorar l’eficàcia dels serveis 
dels Serveis Socials del c/Salva. 

2 Impulsar la figurada de mediació als 
serveis socials 

Es considera que hi ha una manca de serveis de 
la figura de mediació a Serveis Socials. Això 
dificulta mantenir una bona comunicació de les 
persones en relació a les diferents ajudes i 
beques. La situació de moltes veïnes és crítica i 
es considera que s’ha agreujat aquest any.   

3 Habitatge per les persones que es 
veuen obligades a ocupar 

Potenciar mesures per ajudar a les persones que 
es veuen obligades a ocupar habitatge per tal de 
poder regularitzar la seva situació.  

3 Reducció dels preus del lloguer 
d’habitatge 

Potenciar accions per a reduir els preus dels 
lloguers d’habitatge. Ja sigui reduint el preu per a 
les veïnes i veïns del barri o fomentant ajudes per 
a les persones que ho necessitin. 

3 Incrementar l’oferta d’habitatge social al 
barri 

Caldria incrementar els pisos de protecció social, 
ja que econòmicament serien accessibles per a 
les veïnes i veïns del barri. 

3 Més inversió en habitatge social per 
combatre els preus abusius 

Regularització i facilitats per a poder accedir als 
habitatges socials. 

5 Millorar l’accessibilitat d’alguns carrers 
del Poble Sec 

Es considera que el Carrer Mata no és accessible 
i és perillós. A més alguns carrers fan pujada i no 
estan prou adaptats per a tothom. 

5 Incrementar les actuacions per millorar 
la percepció de seguretat als carrers del 
barri.  
 

Es considera que cal incrementar la vigilància 
ciutadana, incidir en el control dels robatoris, o 
que s’haurien de desenvolupar actuacions 
d’educació y sensibilització en aquesta temàtica 
per tal d’incrementar més consciència. D’aquesta 
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manera es milloraria la sensació d’inseguretat 
existent i es reduiria la delinqüència.  

5 Millorar les actuacions en relació a 
algunes males praxis per part de les 
autoritats 

Campanya de control contra els possibles abusos 
d’autoritat per part de les persones vinculades a 
empreses de seguretat i alguns cossos policials.  

5 Incrementar els espais d’oci infantil Habilitar nous espais i zones de parc per als i les 
infants del barri. Es considera que no hi ha ni 
zones verdes ni jocs infantils.  

 


