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INFORME PUNTS MÒBILS 

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

1. DISTRICTE: 

Horta-Guinardó 

2. UBICACIÓ DEL PUNT MÒBIL:  

Sant Genís dels Agudells 

3. DIA I FRANJA HORÀRIA: 

3 de Març de 17 a 19 hores  

4. NOMBRE DE PERSONES QUE HAN FET ÚS DEL PUNT MÒBIL: 121 

5. NOMBRE D’ACCIONS INFORMATIVES/D’ACOMPANYAMENT REALITZADES: 105 

 

6. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 45 

 

7. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No binari 

51 70  

 
 

 

8. BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL PUNT MÒBIL  

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

 

Hi ha força moviment. Estem situades a l’entrada del centre cívic amb el carretó, que anem 
desplaçant per la plaça. Però mentre una va informant a la zona propera al carretó, l’altre es 
desplaça pels carrers propers facilitant la informació. 
 
En general la gent es para i escolta la proposta, no  obstant de les 121 persones parades al 
carrer, 16 s’han negat a escoltar i rebre la informació.  
 
Part de la població es mostra incrèdula amb la proposta, mostrant cansament amb temes 
polítics i desesperança del fet que realment sigui veritat el que se’ls hi proposa. 
Una altra part es mostren animats i animades a participar i fer propostes, especialment gent 
entre els 35 i 45 anys, i més especialment dones. 
 
Gran part de la població, majoritàriament majors de 60 anys, diuen no tenir coneixements 
informàtics i tampoc compte d’email, el que suposa no poder participar en la iniciativa. La 
proposta deixa de banda gran part de la població contactada pel carrer pel tema tecnològic. 
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Algunes de les persones, un 8%, ja coneixia Decidim Barcelona ja fos per haver rebut la 
informació en dies anteriors, com per haver participat en algun debat o formar part d’alguna 
associació de veïns i veïnes que hi hagi participat.  
 
Directament al punt algunes persones fan propostes que ens apuntem no obstant els/les 
animem a que les escriguin a la plataforma directament. Hi ha gent que també fa alguna 
demanda o proposta que clarifiquem que no entraria dins dels pressupostos. Aquestes serien 
demandes tipus d’augment de la vigilància i la neteja, o una inversió econòmica per tal de 
baixar els lloguers del barri. 
 
El Carretó desperta curiositat als infants i a algunes persones que volen saber què estem fent, 
però majoritàriament em de ser nosaltres les que ens apropem a la gent per donar la 
informació i explicar el projecte.  

 

 
9. PROPOSTES (PAM/PAD) RECOLLIDES AL PUNT MÒBIL 

Títol de la proposta  

 
Plaça Meguidó: posar valla perquè els nens no caiguin de les jardineres 

Avinguda Elias Pages: canviar de lloc els fanals que estan al mig de la vorera per poder passar 
amb els carrets de compra o nadons 

Pipi can: reconstruir les tanques perque els gossos no s'escapin 

Avinguda de Jordan: restaurar les voreres 

 

Total de propostes recollides 4 

 

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

Títol del projecte 

 

 

 

Total de projectes recollits  

 

11. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE EL PUNT MÒBIL 

 

 


