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INFORME PUNTS MÒBILS 

PROCÉS PARTICIPATIU DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2020-2023 (PAM) I 
DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
 

1. DISTRICTE: 

Eixample 

2. UBICACIÓ DEL PUNT MÒBIL:  

Carrer Aragó (jornada sense cotxes) entre c/Rocafort i c/Calàbria 

3. DIA I FRANJA HORÀRIA: 

Diumenge 8 de març de 11 a 13 

4. NOMBRE DE PERSONES QUE HAN FET ÚS DEL PUNT MÒBIL: més de 200 

 

5. NOMBRE D’ACCIONS INFORMATIVES/D’ACOMPANYAMENT REALITZADES: 9 

 

 

6. NOMBRE DE PERSONES REGISTRADES AL DECIDIM EN EL PUNT MÒBIL: 3 

 

 

7. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 30 a 50 anys 

 

 

8. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No binari 

4 5 - 

 

 

9. BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL PUNT MÒBIL  

(FUNCIONAMENT, TASQUES REALITZADES, RESPOSTA DE LA CIUTADANIA, INCIDÈNCIES, ETC.) 

S’ha realitzat l’acte de difusió al carrer Aragó alçada Rocafort en el dia sense cotxes. Hi ha hagut 
un munt d’activitats al voltant del punt (sardanes, coreografies de moviments feministes, 
jornades d’educació vial per a nens i nenes, etc. La disponibilitat de les persones va ser molt 
bona i tothom es trobada amb ganes de xerrar i participar en la dinàmica del carretó. S’ha pogut 
realitzar una feina molt gran de comunicació i difusió de les properes activitats dels pressupostos 
participatius al Districte, així com explicar als veïns i veïnes quines són les línies estratègiques 
del PAD i quines han sigut les propostes presentades en darreres reunions sectorials i Consells 
de Barri de l’Eixample. 
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10. PROPOSTES (PAM/PAD) RECOLLIDES AL PUNT MÒBIL 

 

Títol de la proposta  

“Reurbanització avinguda de Roma entre carrers Borrell i Vilamarí” 

Actualment és una zona des angelada, sense identitat, feta a pedaços. Donar-li a la avinguda 

Roma una nova identitat! Partint de la línia natural del carrer Mallorca des de Rocafort fins 

Vilamarí. Donar-li a la avinguda Roma una nova identitat on la línia aquesta sigui la principal 

i tot al seu voltant potencií el verd, espais per gossos delimitat, així com espais de passeig 

per avis i nets i un àrea de esports amb maquinaria cardiovascular. Potenciar un espais de 

Horts urbà on se promou la sostenibilitat 

 

“Més escoles Bressol al barri Eixample esquerra” 

Només hi ha una escola bressol municipal i una publica en construcció. Ens sembla del tot 

insuficient. 

 

 

Total de propostes recollides 2 

 

 

11. PROJECTES D'INVERSIÓ (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS) RECOLLITS AL PUNT MÒBIL 

 

Títol del projecte 

 
 

 

Total de projectes recollits 0 

 

 

12. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE EL PUNT MÒBIL 

 

 

 


