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El projecte

Descripció del projecte

L’objecte del projecte és la definició i valoració de les obres d’adequació dels

espais i instal·lacions de les sales de la primera planta de les instal·lacions

d’Àtrium, tot duent a terme les actuacions següents:

-Ampliació d’una de les sales

-Enderroc dels despatxos actuals

-Creació de nous despatxos

-Habilitació d’una sala office

En total, s’intervindrà sobre una superfície de 320 m2.

El termini d’execució de les obres serà d’aproximadament 2 mesos.
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La comunicació

Objectiu de la comunicació

- Informar a la ciutadania de l’objecte de les obres, coordinant l’emissió de 

missatges per part de tots els agents implicats.

- Minimitzar les molèsties ocasionades per les obres necessàries, planificant 

la comunicació de les mateixes. 



La comunicació

Públic objectiu

- Ciutadania que viu a l’entorn de les obres

- Usuaris i usuàries d’Atrium Viladecans

- Membres de consells participatius: Consell de Districte

- Ciutadania viladecanenca en general



La comunicació

Elements de comunicació

Senyalètica:

-1 cartell informatiu d’obra (disseny)

-Cartells informatius a les instal·lacions d’Atrium

Elements i canals de difusió:

-Web d’obres (viladecans.cat/obres)

-Mitjans de comunicació municipals (viladecans.cat; Revista de Viladecans)

-Xarxes socials: Facebook, Twitter, canal Youtube



La comunicació

Cronograma d’accions de comunicació

Web, butlletí municipal, 

Viladecans TV, web d’obres

Mes 1 Mes 2

Elaboració elements 

informatius i de senyalètica 

(inici obres)
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Import total comunicació 2.221,58 € (+ IVA)

Fase (inici obra) → 75%  (1.666,18 €), 

Fase (Finalització obra) → 25% (555,39 €)
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Moltes gràcies!

Carrer Santiago Rusiñol Prats, 8 – 08840 Viladecans, Barcelona

Telèfon: 93 637 95 03


