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INFORME PUNTS MÒBILS 
 

	

 
 

	
	

	
	
 

Total de propostes recollides: 26 

1. Educació i Salut pública 2 
2. Drets Socials, equitat de gènere i acció comunitària 4 
3. Habitatge 7 
4. Ocupació, impuls econòmic i economia social    1 
5. Espai públic i accessibilitat 12 
6. Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica -- 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Data: 15/12/2020 Franja horària: 16:00-19:00h 

 Ubicació (o itinerari):  
Pl. Sortidor – C/Concòrdia, 35 – C/Blai (Biblioteca) – Pl. Sortidor 
 

 Nombre de persones que han fet ús del punt mòbil     67 

 Nombre de persones que han fet propostes     24        

  Edat mitjana: 30-45   Gènere Masculí: 9 Femení: 9 No binari:  

 Breu descripció i funcionament del punt mòbil 
(Funcionament, tasques realitzades, resposta de la ciutadania, incidències, etc.) 
	
El desenvolupament del Punt Mòbil s’ha realitzat sense cap incidència. S’han repartit molts fulletons i 
moltes persones han conegut el procés. Algunes d’aquestes pujaran les seves propostes directament al 
Decidim. Força receptivitat en el procés. Hi ha una gran preocupació generalitzada amb l’accés a 
l’habitatge (preu i condicions).   
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Eix Títol proposta Descripció 
1 Rehabilitar el Palau d’Esports Rehabilitar el Palau d’Esports per fer-hi un institut 

i una zona infantil. 
1 Més activitats a les biblioteques Ampliar el cartell d’activitats de les biblioteques.  
2 Donar suport als ateneus i cooperatives 

del barri 
Donar suport institucional a les activitats i 
propostes d’ateneus i cooperatives. 

2 Projecte per augmentar el civisme al 
barri 

Falta de civisme al barri. Campanyes i projectes 
de conscienciació i sensibilització.  

2 Augmentar la consciència de barri Projecte comunitari on hi hagi interacció entre la 
gent local del barri i les persones nouvingudes per 
fer xarxa. 

2 Albergs mixtos per a la gent sense llar 
que permetin mascotes. 

Albergs per a persones sense llar on hi puguin 
accedir famílies i parelles mixtes. També 
mascotes.  

3 Donar més suport al Sindicat de 
Llogaters 

Incrementar les accions de suport al Sindicat de 
Llogaters del barri per tal que pugui ampliar els 
seus serveis i projectes ja que es considera que 
han incrementat les necessitats de la ciutadania, 
per exemple es considera que hi ha un increment 
del nombre de desnonaments. 

3 Donar una sortida sostenible als molts 
pisos turístics buits en aquests 
moments 

Es considera que hi ha molts pisos turístics 
regularitzats i actualment buits. Cal donar-los un 
ús.  

3 Treballar en mesures de suport per al 
pagament dels habitatges.  

Es considera que els preus excessius dels 
habitatges són excessius, es troben vinculats a la 
demanda turística, no a les necessitats dels veïns 
i les veïnes.  

3 Mesures de suport per a la rehabilitació 
dels edificis vells.  

Rehabilitació dels edificis vells del barri. Per 
seguretat i millora de la qualitat d’imatge del barri 

3 Limitar el preu del lloguer i la compra 
d’habitatges 

Posar límits al preu de l’habitatge (lloguer i 
compra). 

3 Regular el preu del lloguer i compra 
d’habitatge 

Posar límits als preus dels pisos (preu màxim per 
m2). 

3 Ajudes pel finançament de les 
hipoteques dels habitatges 

Ajudes per a les hipoteques per poder accedir al 
mercat de compra-venda de pisos.  

4 Ajudes dirigides al comerç local Donar suport al comerç local. Impulsor nous 
negocis però també donar recursos als existents. 

5 Millora de la comunicació per transport 
públic entre el barri i el Parc de Montjuic 

Millorar la connexió de les diferents línies 
d’autobusos entre els diferents punts del barri i el 
Parc de Montjuïc.  

5 Incrementar els aparcaments per a 
bicicletes 

Augmentar l’oferta d’aparcaments per a bicicletes 
particulars a diferents punts estratègics del barri.  
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5 Pacificar els carrers perpendiculars del 
barri 

Pacificar zones per a vianants en el barri, sobretot 
els carrers perpendiculars tant Paral·lel com 
c/França Xica 

5 Millorar la plaça Margarida Xingu des 
d’una perspectiva comunitària 

Fer una reforma de l’espai per integrar espais de 
joc, espais per a associacions del barri, fer-ne un 
espai comunitari.  

5 Posar un parc infantil a la Pl. Del 
Sortidor 

Construir un parc infantil a la Plaça del Sortidor. 
No hi ha suficients espais per a infants al barri.   

5 Augmentar la freqüència de la neteja 
dels bancs de la via pública 

Es considera que aquest mobiliari urbà, els 
bancs, estan en molt mal estat i normalment amb 
molta brutícia. Cal millorar el servei de neteja.  

5 Augmentar els recursos de neteja dels 
carrers  
 

Es considera que hi ha molta brutícia als carrers i 
també estan plens d’excrements de gossos. Per 
aquest motiu caldria augmentar les accions de 
neteja.  

5 Millorar els entorns escolars Controlar la velocitat al voltant de les escoles 
Disminuir la velocitat dels cotxes quan passen a  
prop de les escoles, especialment al c/Lleida.  

5 Campanya de conscienciació respecte 
les conductes incíviques d’algunes 
persones propietàries d’animals de 
companyia.   

Fer una campanya per tal de reduir les conductes 
incíviques i fer que els carrers estiguin més nets.  

5 Pla per reordenar els usos diversos de 
l’espai públic 

Impulsar actuacions per tal d’afavorir un ús 
ciutadà de l’espai públic. Es considera que molts 
cops els espais es troben monopolitzats per 
activitats privades (bars/restaurants) 

5 Més neteja a les zones verdes i parcs Ampliar els serveis de neteja per als parc i zones 
verdes. 

5 Instaurar zona verda d’aparcament Aparcament zona verda, per aparcar el cotxe 
només per la gent del barri (residents). 

 


