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INFORME PUNTS MÒBILS 
 

	

 
 

	
	

	
	
 

Total de propostes recollides: 8 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Data: 9/12/2020 Franja horària: 16:00-19:00h 

 Ubicació (o itinerari):  
CC El Sortidor - Concòrdia, 35 - Pl. Concòrdia 
 

  Nombre de persones que han fet ús del punt mòbil 50  

  Nombre de persones que han propostes            7                   

  Edat mitjana: 45-60   Gènere Masculí: 4 Femení: 3 No binari:  

 Breu descripció i funcionament del punt mòbil 
(Funcionament, tasques realitzades, resposta de la ciutadania, incidències, etc.) 
 

Funcionament correcte del punt mòbil. La proximitat tant d’ubicació com d’horari a la sortida d’alumnat 
d’un centre educatiu es valora molt positivament per part de l’equip de dinamització en relació tant a les 
tasques de difusió del procés com de recull de propostes.  
A darrera hora, l’afluència de persones al carrer ha disminuït molt.  
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Eix* Títol proposta Descripció 
2 Acció comunitària per a la gent gran Millora de les oportunitats i acompanyament a la 

gent gran. Oportunitats en l’acompanyament dels 
adults. Fer xarxa per ajudar a les necessitats 

2 Iniciativa per fer més inclusiva la xarxa 
del barri 

Impulsar la inclusió i la diversitat en el teixit del 
barri per tal que pugui ampliar-se. 

2 Impulsar acció Radars per la gent gran Impulsar i millorar les accions per la gent gran- no 
hi ha casals de dia ni centres per la gent gran. 

2 Millorar l’equipament per a joves Local per a xarxa de joves, actualment es troben 
al CCSortidor però no és estable i no té 
equipaments. Horari restringit.  

3 Habitatge social Impulsar la proposta d’habitatges socials pels 
veïns i veïnes dels barris que es va proposar fa 
anys.  

4 Impuls de les ajudes per a la reinserció 
de persones adultes en situació d’atur al 
mercat laboral 

Més ajudes logístiques i recursos per a la 
reinserció de les persones adultes en el mercat 
laboral.  

5 Actuació Palau d’Esports Al barri no hi ha cap instal·lació per fer esport, la 
xarxa esportiva s’ha de fomentar. No s’aposta per 
l’acció esportiva comunitària. 

5 Accessibilitat dels carrers Millora de l’accessibilitat dels carrers per a fer-los 
més inclusius per la gent gran, no està adaptada 
i dificulta la seva vida.  

 
 
 


