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Un projecte de:

Reparació, renovació i implementació
de noves prestacions dels dispositius
mòbils per a la realització de processos
participatius a l’espai públic
El present document recull, a mode d’informe, les tasques de reparació, renovació i
implementació de noves prestacions realitzades per l’equip de Makeatuvida als 10 dispositius
mòbils per a la realització de processos participatius a l’espai públic de l’Ajuntament de
Barcelona.
Les tasques a desenvolupar segons l’establert en comanda, eren:
— Neteja, preparació de superfícies i repintat de les diferents parts/components del dispositiu.
Acabat: Pintura negra i vermella. A
— Eliminació dels mapes de districte dels panells/taules abatibles, i possibilitar una múltiple
retolació segons campanya. Material: Acabat de polímer. B
— Implementació d’element comunicatiu superior amb subjecció a la tapa abatible del
dispositiu. Material: Tub i material tèxtil. C
— Revisió, arranjament o substitució de parts del dispositiu mòbil (Conjunt tapa abatible,
conjunt estabilització i rodes) en cas de trencament, mal estat o pèrdua. D
Tot i així, després de realitzar l’Avaluació de l’estat dels dispositius a la recepció , des de l’equip
de Makeatuvida s’aposta per anar més enllà de les feines definides inicialment i millorar les
prestacions d’aquests, afegint noves implementacions que faciliten el seu ús, incrementen
la seguretat, milloren la mobilitat i aumenten les seues possibilitats comunicatives:
— Eliminació de l’antiga tapa abatible i disseny d’una nova més robusta i segura E
— Implementació d’un sistema de tancament/obertura amb posicions a la tapa F
— Instal·lació d’un sistema de seguretat de posició per a la tapa composat per manilles rotatives
que fixen la posició de la tapa (tant en posició oberta con tancada) per evitar que canvie de
forma fortuïta la seva posició ocasionant algun accident. G
— Redisseny del manillar i adaptació a la nova tapa H
— Eliminació de la taula abatible existent i substitució per una més gran amb noves esquadres
que faciliten la seva obertura/tancament. Instal·lació s’una superfície comunicativa
polimèrica reemplaçable i reposicionable. I
— Generació de nous suports comunicatius laterals reemplaçables, reposicionables i
personalitzables J
— Eliminació dels diversos models d’emmagatzematge interns existents, i substitució per un
de nou (igual a tots els dispositius) a partir de tauler de DM negre. K
— Canvi de la roda davantera per una de nova amb fre, i implementació d’una complementària
per estabilitzar el sistema. L

La primera tasca a desenvolupar un cop rebuts els deu dispositius, fou la realització d’una
inspecció exhaustiva que ens va permetre una valoració de primera mà de l’abast dels danys
de cadascun dels dispositius, i realitzar així una avaluació completa del seu estat (veure apartat
‘Avaluació de l’estat dels dispositius a la recepció’). Un cop feta aquesta avaluació, es va passar
al seu desmuntatge per tal de començar amb les tasques de neteja, preparació de superfícies
i repintat, així com la eliminació d’aquelles peces o elements en mal estat. Posteriorment es
realitzà el disseny i construcció dels elements de millora, i el seu posterior muntatge.
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