
 
 

- Descripció breu: Millora de l'equipament Vil·la Urània 

- Descripció ampliada: Amb l'objectiu de garantir un equipament polivalent, en el que es puguin 

seguir desenvolupant un ampli ventall d'activitats, així com incrementar-ne l'oferta, es fa necessari 

millorar certs aspectes del mateix. Després de 2 anys de funcionament, des de l'Associació 

d'Entitats de Vil·la Urània proposem els següents punts a millorar:  

I. Hort i plataformes observació. El projecte original preveia la creació d'un hort a 

l'equipament. Doncs bé, demanem que es realitzi un hort a la terrassa del sisè pis, que 

permeti realitzar cursos i tallers a l'equipament. Així mateix, també es vol donar resposta a 

la demanada dels astrònoms de disposar d'una plataforma rígida per a poder realitzar 

tallers i cursos d'observacions. El paviment actual de la terrassa, de làmines de fusta, 

produeix oscil·lacions en trepitjar-se, que fa impracticable l'observació.  

II. Les baranes de terrassa i passadissos de la planta 1 i la terrassa de la planta 6, són 

fàcilment escalables. En aquest espais "agradables", utilitzats per famílies i menors 

d'activitats desenvolupades a l'equipament,  s'hi ha de garantir la seguretat, permetent 

utilitzar-los amb tranquil·litat i amb més freqüència del que s'està fent ara. Es proposa la 

substitució o reforma de les baranes existents.  

III. Per tal de crear un únic espai de joc climatitzat i diàfan, es proposta unir les sales 2.2, 2.3 i 

2.4 mitjançant portes corredisses entre les 3 sales de la ludoteca del casal infantil. 

D'aquesta forma s'aconseguirà un sol espai polivalent, compartimentable en cas de 

necessari. En l'actualitat per passar d'una sala a l'altre, s'utilitza l'espai del passadís, el qual 

no es troba climatitzat, suposant un contrast de temperatures i provocant la baixa 

eficiència del sistema de climatització.   

IV. També amb l'objectiu de crear un únic espai, es proposa crear una porta corredera de 

vidre entre el despatx de la saleta i la sala 3.1, aconseguint un espai més polivalent i útil, 

doncs des del despatx es podrà visualitzar la totalitat de la saleta, permeten xerrades 

particulars entre els dinamitzadors i els pares, sense perdre el contacte visual dels infants i 

la resta d'usuaris. 

V. Terra antilliscant a l'espai familiar de la sala 3.1. Demanda existent des de l'obertura de 

l'equipament, el terra actual rellisca molt, essent inadequat pels petits de l'equipament. Es 

demana equiparar-ho als materials normatius que fan servir als espais familiars municipals.  

VI. Al lavabos de la planta 2, destinat a casal infantil, manca aigua calenta. També per millorar 

les condicions d’experimentació, seria convenient instal·lar una pica a la sala 2.4 i 3.1.  

VII. Modificar els cartells de les diferents plantes, doncs des de l'inici els números estan al 

revés.   

- Barri: Farró, i àrea d'influència de l'equipament. 

- Cost aproximat orientatiu: S'ha d'avaluar per part dels equips tècnics. El que es pot afirmar és 

que el cost és superior als 50.000 euros i inferior a 1.650.000 euros.  

- Com incorpora la perspectiva de gènere el projecte? Les actuacions no incorporen en si una 

perspectiva de gènere, si bé l'equipament i els seus agents,  hi treballen activament.  

- Quin és l'impacte esperat del projecte? Millora del servei ofert, tant el que ja s'hi desenvolupa, 

com el que, un cop executades les actuacions, s'hi podrà desenvolupar.  

- Quins agents caldrà implicar en el plantejament i execució del projecte? Associació d'Entitats de 

Vil·la Urània, tècnics municipals, empresa gestora de l'equipament.  


