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INFORME PUNTS MÒBILS 
 

	

 
 

	
	

	
	
 

Total de propostes recollides: 16 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

  Data: 11/12/2020 Franja horària: 16:00-19:00h 

 Ubicació (o itinerari):  
Pl. Sortidor – Jardins de les Tres Xemeneies – C/ Blai, 34 – Pl. Sortidor 
 
 

 Nombre de persones que han fet ús del punt mòbil 24 

 Nombre de persones que han fet propostes  8                             

  Edat mitjana: 30-45   Gènere Masculí: 3 Femení: 5 No binari:  

 Breu descripció i funcionament del punt mòbil 
(Funcionament, tasques realitzades, resposta de la ciutadania, incidències, etc.) 
	
La ruta ha començat als Jardins de les Tres Xemeneies però sense massa afluència per persones. Tot i 
això, s’han recollit propostes. La ruta ha continuat a Carrer Blai.  
La sortida s’ha vist afecta per una situació climatològica adversa, i durant la pluja no s’han pogut recollir 
moltes propostes. Finalment han acabat a la Plaça del Sortidor. El punt mòbil ha tingut molt bona rebuda.  
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Eix* Títol proposta Descripció 
1 Donar ús al Palau d’Esports Donar utilitat al Palau d’Esports que actualment 

es troba en desús.  
1 Habilitar una Biblioteca Pública, a 

l’espai de les Tres Xemeneies 
Es considera que al barri hi ha manca d’oferta 
d’equipaments com Biblioteques. Es proposa 
aprofitar l’espai en desús ja construït de les Tres 
Xemeneies per aquesta finalitat. Aquesta podria 
integrar sinergies amb els centres educatius i la 
resta d’equipaments municipals propers.  

2 Més casals de barri per afavorir la 
integració 

Per afavorir la integració de les persones i reduir 
la segregació de les veïnes del barri, caldria 
impulsar l’obertura de nous casals de barri.  

2 Potenciar i donar suport a les 
associacions que treballen amb 
persones migrades 

Donar suport i ajuda a les associacions i 
organitzacions veïnals que treballen amb 
persones migrades. Potenciar els projectes que 
desenvolupen al territori.  

3 Finalitzar la construcció de les Tres 
Xemeneies i fer-ne habitatge social 

Els edificis estan a mig construir i resultaria útil 
com a habitatge social per als veïns i les veïnes 
del barri.  

4 Incentivar projectes com plans 
d’ocupació per a persones sense llar 
amb el comerç local 

Vincular el comerç local amb diferents col·lectius 
que es troben en situació de vulnerabilitat, com 
les persones sense llar per tal de generar 
ocupació per a veïnat que ho necessita.  

4 Acompanyament laboral per a persones 
migrades  

Crear un sistema d’acompanyament i mentoria 
per a persones migrades per a millorar la seva 
inserció laboral.  

5 Rehabilitar i ampliar zones verdes i 
zones de jocs per als i les infants 

Aprofitar solars buits i zones verdes per fer 
equipaments d’esbarjo per als i les infants del 
barri ja que es considera que cal ampliar l’oferta 
d’aquestes zones al barri.  

5 Millorar la neteja d’alguns espais públics 
i carrers del barri.  

Millorar i ampliar els serveis de neteja, a més es 
considera que hi ha zones on es concentren molts 
excrements d’animals. Concretament els carrers 
Cau i Magalhaes; es considera que són carrers 
amb molta brutícia.  

5 Camins escolar a les escoles: Tres Pins 
i Bosc de Montjuïc 

Arreglar els caminis d’accés a les escoles de Tres 
Pins i Bosc de Montjuïc. 

5 Millorar transport (autobús), en relació a 
la demanda de viatges per motius 
d’estudis 

Augmentar la freqüència dels autobusos de les 
línies de les escoles i que hi hagi més adequació 
amb els horaris de més demanda (entrades i 
sortides) 
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5 Millorar la neteja del barri Hi ha residus i escombraries als carrers i al 
clavegueram. Es considera que caldria impulsar 
actuacions de reforç en la neteja dels carrers.  

5 Ampliar els accessos de gossos als 
parcs 

Que es permeti l’entrada de gossos als parcs del 
barri. 

6 Tancar el trànsit al Parc de Montjuïc Tallar l’entrada de vehicles privats al Parc de 
Montjuïc durant els caps de setmana. 

6 Ampliar els espais d’aparcament de  
bicicletes 

Habilitar espais on es puguin guardar les 
bicicletes d’ús particular a l’espai públic. 

6 Campanyes per millorar el reciclatge Fer campanyes de sensibilització per tal que 
millori el reciclatge de la ciutadania del barri.  

 


