
Un campus universitari al Taulí  
L’Entesa per Sabadell sempre ha defensat que la 
UAB ampliï la seva presència a la ciutat i ofereixi 
especialitats formatives vinculades a la sanitat, 
com una Escola d’Infermeria. En el programa elec-
toral de 2007 ja plantejàvem la creació d’una Esco-
la d’Infermeria i una Escola de Treball Social a la 
Caserna de la Guàrdia Civil. 

Ara proposem crear un campus universitari al 
Taulí i ubicar l’Escola d’infermeria a les naus Pi-
lar Bosser al costat del Parc Taulí, de propietat 
del Consorci Hospitalari Parc Taulí, actualment 
destinades a aparcament, juntament amb el so-
lar veí, de propietat municipal i també destinat a 
aparcament.

ESCOLA d’INFERMERIA
a les naus Bosser, una proposta realista

 Naus 
P. Bosser

Edific
i nova planta

Gran Via

Aparcament soterrat

Carrer vianats

Proposta d’ubicació de l’Escola d’Infermeria

Naus Pilar Bosser i solar municipal. Estat actual

Plaça interior
NAUS BOSSER

3.000 m2

Plaça accessible 
Aparcament soterrat

Imatge virtual façana Gran Via       
Miquel Puig   |   infografia 3D

Edifici NAUS BOSSER
ESCOLA INFERMERIA

3.000 m2

Auditori
Direcció
Oficines
Aules teòriques
Aules pràctiques

Edifici nou
ESCOLA INFERMERIA

1.000 m2

Carrer de Francesc Izard  
Espai pacificat

Plaça

ABRIL    2022Full  informatiu



I a l’Artèxtil?
Cal un debat ciutadà sobre les possi-
bilitats de l’Artèxtil per cobrir la manca 
d’equipaments que té la ciutat, adapta-
des a les característiques arquitectòni-
ques de les naus i els condicionants del 
Pla de Protecció del Patrimoni.  

Una d’elles podria ser un espai destinat 
a exposicions de gran format i altres 
manifestacions culturals i que la ciutat no disposa, algunes relacionades amb la memòria de la indústria tèxtil, complemen-
tàries al Museu Tèxtil. Un espai destinat a l’ART-TÈXTIL.

Fa uns mesos el govern municipal va anunciar, sense cap debat previ, cedir la to-
talitat dels 7.600 m2 de superfície de l’antiga fàbrica Artèxtil a la UAB per ubicar-hi 
una Escola d’Infermeria. Des de l’Entesa entenem que és una decisió precipitada 
i sense el rigor necessari que requereix una decisió d’aquesta importància.
L’Artèxtil està massa allunyada de l’Hospital Taulí impedint una integració 
funcional. Té unes dimensions desproporcionades i unes característiques ar-
quitectòniques que fan molt difícil, per no dir inviable, la seva adaptació com 
a centre educatiu. Les condicions que el Pla de Protecció del Patrimoni deter-
mina per l’Artèxtil, amb un nivell de protecció global, impedeixen modificar o 
ocultar el sistema estructural i no autoritzen noves distribucions interiors que 
desvirtuïn els ritmes tipològics i estructurals.  

Avantatges naus Bosser
• Nou campus universitari per a la UAB
• Vinculació amb l’Hospital Taulí
• Concentració d’equipaments
• Entorn escolar atractiu i segur
• Aprofitament del Patrimoni
• Reducció emissions per pacients i veïns
• Eliminació de vehicles en superfície
• Creació d’una plaça

Inconvenients Artèxtil
• Ubicació allunyada de l’Hospital Taulí
• Més desplaçaments de persones i material
• Dispersió del coneixement i recursos
• Més mobilitat i més contaminació
• Manca de verd, menys rendiment acadèmic
• Edifici infrautilitzat per una escola d’infermeria
• Dificultats arquitectòniques
• Manca de places d’aparcament de vehicles

La ubicació de l’Escola d’Infermeria a les naus Pilar 
Bosser i la transformació d’aquesta illa és també una 
oportunitat per dignificar el sector Samuntada i el pro-
pi Taulí.

Proposem continuar la pacificació de la rotonda de la 
Torre de l’Aigua i la resta del c. de Francesc Izard fins 
a l’Escola Samuntada, convertint un entorn escolar en 
segur, i la urbanització del descampat fins la carrete-
ra de Caldes, qualificat de Jardí urbà però que actual-
ment és un espai marginal i d’aparcament irregular.

Proposem que els vehicles de l’aparcament del Taulí 
surtin en direcció a la Gran Via, per evitar el pas de ve-
hicles pel mig del Parc i l’afectació a la seguretat de 
les persones i la contaminació en un entorn hospitalari.

Una oportunitat per al sector Samuntada
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