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INFORME PUNTS MÒBILS 
 

	

 
 

	
	

	
	
 

Total de propostes recollides: 4 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

  Data: 10/12/2020 Franja horària: 11:00-13:00h 

 Ubicació (o itinerari):  
Rambla del Raval 
 

  Nombre de persones que han fet ús del punt mòbil   46 

  Nombre de persones que han realitzat propostes 7 

  Edat mitjana: 30   Gènere Masculí: 5 Femení: 2 No binari:  

 Breu descripció i funcionament del punt mòbil 
(Funcionament, tasques realitzades, resposta de la ciutadania, incidències, etc.) 
	
Funcionament del punt mòbil correcte. L’equip de dinamització indica que hi ha interès en el 
procés però que per factors externs es fa difícil que les veïnes i veïns facin propostes (conjuntura 
Covid-19 i dificultats llengua).  
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Eix* Títol proposta Descripció 
2 Millorar la comunicació amb 

l’Administració  
Millorar el contacte i la comunicació amb 
l’administració. Es fa necessari un contacte més 
proper i directe.  

1 Increment de professorat als centres 
educatius del barri 

Millorar i augmentar el nombre professorat als 
centres educatius del barri. Cal potenciar les 
polítiques educatives per tal de treballar en 
polítiques preventives de conflictes i no tant 
polítiques reactives de resolució de conflictes.  

2 Raval Democràtic Vetllar per un barri sense estigmes, el qual no 
sigui un barri policial. Es demana un barri digne i 
on sigui segura l’educació.  

4 Impulsar mesures per a la millora de la 
situació de les persones joves del barri 
en relació al mercat laboral 

Impulsar recursos i ajudes per a què els i les joves 
tinguin més fàcil l’accés a oportunitats laborals. 
Més oportunitats de futur.  

 
	
	

Fotografia del punt mòbil		


