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INFORME PUNTS MÒBILS 
 

	

 
 

	
	

	
	
 

Total de propostes recollides: 24 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

  Data: 11/12/2020 Franja horària: 16:00-18:00h 

 Ubicació (o itinerari):  
Escola Castella – Plaça Terenci Moix 
 
 

 Nombre de persones que han fet ús del punt mòbil 36 

 Nombre de persones que han fet propostes   15                            

  Edat mitjana: 45-60   Gènere Masculí: 9 Femení: 6 No binari:  

 Breu descripció i funcionament del punt mòbil 
(Funcionament, tasques realitzades, resposta de la ciutadania, incidències, etc.) 
	
La sortida del Punt Mòbil s’ha realitzat sense incidències. Es valora molt positivament el suport de l’equip 
de mediació de Districte de Ciutat Vella per aquesta sortida. Es valora positivament la proximitat de 
l’itinerari al centre educatiu: Escola Castellà per al foment de recull de propostes. 	
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Eix* Títol proposta Descripció 
5 Millorar els espais de joc i estada per a 

infants dels entorns dels centres 
educatius.  

Els espais propers a les escoles no estan 
habilitats per al joc i no ofereixen seguretat als i 
les infants, es considera que hi passen molts 
cotxes. Per tant caldria fer millores per habilitar 
aquests espais de joc per a infants. En concret de 
l’escola Castella.  

5 Millorar la neteja de les zones properes 
a les escoles del barri 

Es considera que caldria millora el manteniment 
de la neteja dels espais propers als centre 
educatius.  

1 Impuls d’activitats per a l’aprenentatge 
de les diverses llengües  

Creació d’un espai per aprendre tant llengua 
catalana com castellana. Anteriorment la 
Fundació Arrels oferia aquest servei i es 
considera fonamental mantenir aquests serveis.  

2 Incrementar els recursos d’accés a 
Internet 

Més recursos per poder accedir a Internet: 
cursos, espais, xarxa wi-fi, etc.  

1 Incrementar els serveis per al suport a 
l’estudi i oferir classes d’informàtica als i 
les adolescents i joves del barri 

Joves i adolescents necessiten espais per poder 
fer els deures de l’escola amb accés a Internet. A 
més de suport en les capacitats entorn les TIC.  

2 Accions de suport i assessorament 
administratiu (ajudes, tramitacions, 
sol·licituds, etc.) 

Assessorar a la ciutadania, acompanyar-la i 
ensenyar a omplir la documentació i altres 
tasques vinculades amb la tramitació 
administratives. Tant per actuacions presencials 
com per actuacions telemàtiques.  

2 Beques menjador Actualitzar les dades de les beques menjador ja 
que se’n rebutgen moltes per dades no reals ni 
actuals. 

5 Pàrquing fóra de la Plaça Castellà Regular el pàrquing de davant de l’Escola 
Castella. 

1 Ampliar els espais de les escoles del 
barri, tant equipaments interns com 
espais destinats a l’esbarjo 

Es considera que els espais de l’escola per a què 
juguin i per a l’oci dels infants, són molt reduïts. Al 
Raval es necessiten escoles amb equipaments 
més grans per donar resposta a les activitats.  

5 Incrementar la vigilància i les sancions a 
conductes incíviques de persones 
propietàries d’animals de companyia.  

Regular i sancionar les persones que no recullen 
els excrements dels seus animals.  

1 Incrementar les activitats per aprendre 
llengües 

Habilitar espais i serveis per poder aprendre 
idiomes. 

1 Incrementar els recursos de suport a les 
beques per a llibres de les escoles 

Més recursos i més llibres actualitzats per poder 
millorar els recursos per a l’estudi. 

5 Ampliar els espais verds i les places al 
barri 

Es considera que tant els parcs com les places 
són limitats al barri. Es necessiten més parcs i 
places per jugar, fer comunitat, xarxa, etc.  
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1 Incrementar la informació respecte les 
activitats existents per aprendre 
llengües 

Es necessita informació sobre on optar a classes 
de català i castellà. 

1 Incrementar els espais públics per a la 
pràctica esportiva 

Habilitar espais i dotar d’infraestructures 
públiques al barri per poder-hi fer esports.  

5 Incrementar les zones i parcs per a 
gossos 

Més parcs per a gossos pel centre del Raval, així 
s’evita que els gossos hagin de passejar per 
zones amb molta afluència de persones. 

5 Incrementar els espais i les vies per a 
bicicletes, patins i patinets.  

Més carrils per a bicis, patins, patinets. Caldria 
impulsar actuacions per a la prevenció 
d’accidents. 

5 Incrementar les accions de neteja 
general del barri i dels seus parcs 

Més actuacions dels serveis de neteja per al 
manteniment dels espais.  

1 Incrementar l’accessibilitat als diferents 
serveis i actuacions de foment de 
l’aprenentatge del català i castellà 

Crear una xarxa on sigui més fàcil accedir a 
cursos per aprendre l’idioma. 

2 Centre de dia multicultural Centre de dia per persones grans i persones que 
necessiten atenció. Les persones nouvingudes 
no tenen espais per relacionar-se.  

1 Ampliar el servei de mediació sanitari 
 

Ampliar el servei de mediació en l’àmbit sanitari 
existent només als CAP’s del barri.  

5 Incrementar la seguretat a les zones 
escolars 

Les zones de les escoles es consideren 
insegures tant per infants com per a les famílies, 
hi ha molta delinqüència. Caldria potenciar 
actuacions per tal de millorar la percepció de 
seguretat, sobretot en els horaris vinculats a les 
entrades i sortides.  

1 Ampliar els projectes per a fer l’escola 
més inclusiva 

Fer l’escola més inclusiva amb les altres cultures. 
Desenvolupar projectes que integrin les diferents 
llengües i cultures; així com també caldria revisar 
els menús escolars.  

5 Habilitar espais d’oci /àrees de joc a la 
zona escolar de l’Escola Castella 

Els i les infants no disposen d’espais d’oci a prop 
de l’escola i l’espai existent no està habilitat per a 
aquests.  

 


