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Proposta d’Entesa per Sabadell sobre l’escola La Trama 

Des de fa anys, l’Entesa per Sabadell ha vingut reclamant la necessària inversió de la 

Generalitat per tal d’emprendre les obres d’ampliació i adequació de l’escola La Trama. 

D’altra banda, l’any 2009 i amb la finalitat que la futura escola disposés d’una major 

superfície, també vam fer al·legacions per incorporar a l’escola la finca del carrer de Sant 

Cugat que fa cantonada amb el carrer Estrella, que el Pla General d’Ordenació de 1993 ja 

preveia com a ampliació de la llavors escola Nostra Llar. Lamentablement el govern 

municipal es va negar a considerar la proposta, que hauria pogut millorar molt les 

condicions del centre. 

Durant l’estiu de 2011 es van dur a terme les obres de reforç de l’estructura de l’edifici de 

la Casa Bracons, un dels espais que acull l’escola, però encara no s’han iniciat les obres per 

a l’ampliació del centre a la zona del carrer Unió. 

En qualsevol cas, les obres, han patit una important demora que fa insostenible el 

creixement del centre i d’acord amb la informació donada al Consell Escolar Municipal per la 

Inspectora Coordinadora de la Zona educativa del Vallès Occidental – Sabadell, està previst 

que per l’any 2012-13 l’escola ofereixi únicament una línia de P3, és a dir, que només 

podrà acollir 25 alumnes. Paral·lelament, la intenció de la Generalitat, amb el beneplàcit de 

l’equip de govern municipal, és crear una línia addicional (un “grup bolet) de P3 a l’escola 

Teresa Claramunt. 

Aquesta solució implica inconvenients per ambdues escoles: 

- L’Escola La Trama té un projecte educatiu singular dissenyat per a dos grups per 

curs, que en els propers anys no serà possible. D’altra banda, hi ha 19 nens i nenes 

amb puntuació per tenir germans o germanes al centre, fet que farà que es podran 

incorporar poques famílies noves al projecte i que les famílies de la zona centre 

vegin reduïdes les seves opcions d’obtenir plaça a prop del seu domicili. 

- L’Escola Teresa Claramunt va ser construïda per a dues línies, fet que implica que 

no té aules disponibles i que els espais d’ús comú estan dimensionats per a dues 

línies (menjador, gimnàs, biblioteca, sala de psicomotricitat, etc.). D’altra banda, el 

fet de tenir un curs amb tres línies i la resta amb dues sempre presenta dificultats 
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de funcionament que es perllonguen durant els 9 cursos que aquests infants 

estarien a l’escola. 

Però, el fet més preocupant és que el desplaçament d’una línia al Teresa Claramunt seria 

una “solució” parcial, només per un curs escolar, perquè la durada prevista de les obres 

és de 29 mesos, i per tant caldrà buscar noves solucions per als cursos següents. 

Per aquest motiu, considerem que és necessari plantejar una solució global que garanteixi 

la continuïtat del projecte de La Trama durant els anys d’obres, sense perjudicar altres 

centres escolars.  

La nostra proposta és que s’adeqüi un espai complementari temporal per a l’escola 

La Trama, per tal que pugui desenvolupar el seu projecte, tenint en compte que s’haurà 

d’utilitzar possiblement durant dos o tres cursos. 

Afortunadament a prop de l’Escola la Trama hi ha alguns equipaments municipals en desús, 

que havien estat utilitzats com a centres escolars. Així, els que considerem més adients 

són: 

- Edifici de la plaça Vallès, actualment desocupat, que va ser seu de l’escola 

d’educació especial Bellapart i fins fa pocs mesos de Xalest. 

- Casa Grau, a la plaça del Gas, que havia estat utilitzat per les escoles Ribatallada i 

Carme Simó, i que actualment no té cap ús previst. 

- Menys adequat, bàsicament perquè està més lluny, l’antic edifici de l’Escola Riu-Sec, 

a la plaça Jean Piaget, que caldria compartir amb l’ús que fa l’Escola municipal de 

Música. 

En la nostra opinió, caldria utilitzar l’espai complementari no només per ubicar una única 

aula de P3, sinó per donar coherència al projecte de l’escola, en funció dels espais i 

professionals necessaris per a cada curs i cicle, ja fos situant els dos P3 o fins i tot més 

aules d’infantil, o, si l’escola ho considerés més oportú, traslladant algun curs o un cicle de 

primària per tal d’alliberar aules dels actuals edificis per allotjar tot el cicle infantil.  

 

Entesa per Sabadell 

Sabadell, 9 de gener de 2012 


