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ENCÀRREC

UNITATS

Dispositius mòbils d’infrastructura i suport per als equips de dinamització del
procés participatiu per a l'elaboració del PAM i PAD 2016-2019 de l’Ajuntament
de Barcelona. Àrea Drets de Ciutadania Participació i Transparència.

10 districtes
10 dispositius mòbils

EQUIP HUMÀ

Conceptualització: Mireia Juan, Daniel Pardo, Roger Pujol, Rai Vila, Josian Llorente, Albert Capella i Alberto Flores.
Disseny: Makea Tu Vida - Mireia Juan i Alberto Flores
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Roda de direcció

LLICÈNCIA

COORDINAT PER

Llicència Creative Commons 4. Aquest manual d’ús pot ser distribuït, copiat i exhibit lliurement si es
compleixen les condicions de: reconeixement (reconèixer-se l'autoria en els crèdits de l'obra), ús no comercial
(no es pot obtenir cap benefici comercial) i compartir sota la mateixa llicència (si s'altera o transforma aquesta
obra, o genera una obra derivada, només pot distribuir l'obra generada sota una llicència idèntica a aquesta).
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No posar en marxa el dispositiu mòbil mentre la tapa superior
romangui oberta en posició vertical.
Es recomana fixar-la prèviament al tancament.
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Pota telescòpica D

Mentre el dispositiu està en repòs, és recomanable extreure les dues
potes telescòpiques inferiors i fixar-les apretant les manilles, per tal
d’estabilitzar-lo i evitar que bolqui.
Recollir les potes abans de posar-se en marxa amb el dispositiu!
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No posar en marxa el dispositiu mòbil mentre la taula romangui oberta en
posició horitzontal. Es recomana fixar-la prèviament a la subjecció inferior.

