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INFORME PUNTS MÒBILS 
 

	

 
 

	
	

	
	
 

Total de propostes recollides: 24 

1. Educació i Salut pública 3 
2. Drets Socials, equitat de gènere i acció comunitària 5 
3. Habitatge 3 
4. Ocupació, impuls econòmic i economia social 1 
5. Espai públic i accessibilitat 10 
6. Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Data: 10/12/2020 Franja horària: 16:00-19:00h 

 Ubicació (o itinerari):  
Pl. del Sortidor – C/Concòrdia, 35 – Pl. Pere Franquesa 
 

 Nombre de persones que han fet ús del punt mòbil 62 

 Nombre de persones que han fet propostes 12 (24 propostes)                          

  Edat mitjana: 30-45   Gènere Masculí:  6 Femení: 6 No binari:  -- 

 Breu descripció i funcionament del punt mòbil 
(Funcionament, tasques realitzades, resposta de la ciutadania, incidències, etc.) 
	
L’equip de dinamització apunta que hi ha hagut molta receptivitat i bona rebuda per part del veïnat. 
Algunes veïnes expliquen que eren coneixedores d’aquest punt, ja que els van veure en la sortida del punt 
mòbil del dia anterior. 
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Eix* Títol proposta Descripció 
1 Educació, oci i espais per als i les 

infants dels barri 
Ampliar els espais per als i les infants del barri. Es 
considera que l’espai del C.C. El Sortidor es 
queda petit i es fan necessaris habilitar altres 
espais.  

1 Impulsar programes d’atenció, 
seguiment i suport a les malalties 
cròniques 

Més recursos per a pacients crònics, hi ha manca 
d’inversió.  

1 Potenciar la creació de centres 
educatius i escoles bressol 

Infants i joves del barri han de marxar a centres 
educatius d’altres barris perquè no hi ha suficient 
oferta per a tota la demanda. 

2 Projecte de seguiment i inclusió per la 
gent sense llar 

Acompanyament i inclusió en tasques de 
manteniment del barri, com per exemple neteja 
de parcs i jardins, per part de les persones sense 
llar i/o problemes d’addicció. 

2 Ampliar la mirada de l’acció comunitària 
en el desplegament d’actuacions 

Visualitzar i fer evidents les desigualtats existents 
en el barri ampliant la mirada de l’acció 
comunitària.  

2 Crear espais per tal d’afavorir la 
coneixença entre veïns i veïnes 

Facilitar espais d’intercanvi on els veïns es puguin 
conèixer i fer xarxa.  

2 Propostes d’integració de la comunitat 
dominicana 

A nivell associatiu i cultural, integrar la comunitat 
dominicana a les activitats i espais de 
participació. 

2 Teixir sinergies amb la Comunitat 
italiana del barri 

Impulsar accions per la inclusió al barri de la 
comunitat italiana. Aquesta treballa en la 
restauració. 

3 Millorar el lloguer social Donar suport  a les associacions de llogaters. 
3 Impulsar accions per reduir el nombre 

de persones en situació de 
sensellarisme i els solars buits 

Aprofitament dels espais buits, generar incentius 
als propietaris que no donen ús als pisos de la 
seva propietat. Donar utilitat a aquests. 

3 Millorar les actuacions en relació a 
l’habitatge social 

La resolució de l’adjudicació dels pisos socials del 
Passeig de l’Exposició ha sigut lenta i no inclou 
veïns i veïnes del barri. 

4 Impulsar el petit comerç Impulsar el petit comerç de qualitat al barri, donar-
li suport perquè no tanqui i assegurar el relleu 
generacional. 

5 Afegir eixos estructurals a Sant Antoni Fer peatonal l’eix Sant Antoni – Poble Sec, pujar 
el nivell dels carrers a les voreres. 

5 Espai públic, millora de la imatge de 
l’espai  

Neteja més constant dels carrers: 
- C/ Margarit 
- C/ Cano  
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Campanya i sanció per reduir els excrements 
d’animals. 

5 Fer peatonal la sortida de les escoles L’amplada de les voreres dificulta la recollida  dels 
i les alumnes. Cal ampliar aquests espais i fer-los 
peatonals.  

5 Accessibilitat C/ d’Anníbal Fer peatonal l’espai per tal de millorar 
l’accessibilitat a l’escola i fer-la més segura. 

5 Millorar els camins escolars i les zones 
per a vianants 

Millorar la vigilància i la localització dels camins 
escolars i els passos per a vianants.  

5 Millora de l’espai públic Aprofitar espais sense cotxes, incorporar 
estructures per a infants entre 2 i 5 anys. 

5 Pacificació dels voltants de l’escola Crear espais tranquils al voltant de l’escola on els 
cotxes disminueixin la velocitat i estigui ben 
senyalitzat.  

5 Facilitar materials al voltant de la  zona 
on es passegen els gossos  

Facilitar materials (com per  exemple col·locar un 
element amb bosses) al voltant de  les zones on 
passegen els gossos per millorar-ne la higiene. 
Generar una campanya de sensibilització. 

5 Aprofitament de la muntanya de 
Montjuïc 

Espais de joc, integrar la muntanya al barri, suport 
a activitats que s’organitzin, facilitat per a que la 
ciutadania pugui organitzar actes, activitats, 
espais de trobada, etc.  

5 Limitació del nombre de cotxes i la 
velocitat 

Limitar el nombre  de cotxes  el cap de setmana 
per poder oferir espais segurs per passejar. 

6 Impuls d’actuacions de millora de la 
gestió climàtica 

Gestió de residus i deixalles insuficient. Es 
necessària la conscienciació del veïnatge entorn 
aquesta problemàtica. Foment de les energies 
renovables.  

6 Incrementar els espais verds i millorar 
l’espai públic. 

Fer més espais verds (flors, arbres i vegetació) al 
barri amb la finalitat de millorar l’espai públic. 

 


