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14/03/2022

Assistents STVOC:

- Directora: Maite Fons

- Directora Adjunta: Ester Rivera

- Obres: Francesc García

- Inspectora: Gemma Pérez

Assistents centre:

- Directora: Olga Martí

- Cap d’estudis: Ivet García

- Secretària: Emma Herrerías

- Coord. Pegadògic: Marçal Botey (excusat)

Assistents AFA:

- Presidenta: Jessica Saduskie

- Vicepresidenta i secretària en funcions: Elisabeth Notivoli

Ordre del dia:

1. Obres

2. Futur edifici

3. Precs i preguntes

Obres mòduls

Comencen explicant la situació actual als mòduls: el departament s’està fent càrrec de

les obres a la tanca que s’havia d’apuntalar. A part estan posant l’escala a la sortida de

2n.

Sobre les arrels que sobresurten al pati, el departament demanarà a l’Ajuntament que

ho prioritzi per què els alumnes s’hi poden fer fan mal, i, de fet, ja n’hi ha hagut algun

que se n’ha fet. És un tema molt urgent.

Obres Auró: secundària Sala i Badrinas

Les aules de la planta del curs vinent de l’Auró ja està arreglada, però direcció demana

més espai per administració, sala de mestres, consergeria.

Aquest estiu faran obres a l’Auró:

- mitja planta que falta del S&B: van tard, ara els han adjudicat arquitecte, per les

obres de la mitja planta que manca.

- es canviarà part de la fusteria

- sortida d’emergència.

Aniran a revisar espais, goteres… durant la setmana del 21 al 25 de març.



Previsió obres futures:

Durant aquest 2022 faran el projecte perquè no tenen contractista fins al Juliol i es

posarà al 2023:

- Ascensor

- Gimnàs i pista

- La resta de la fusteria

La directora del centre comenta que no està essent fàcil poder compaginar

institut-escola i fa una sèrie de peticions per tal de dur a terme i consolidar el projecte:

- Demana 6 membres de l’equip directiu per tal d’ajudar a la gestió de la part

institut. El projecte ho necessita. Estar en edificis separats no ajuda massa a la

gestió del dia a dia per que falten recursos i espais.

- Demana més espais, per que l’actual sala de mestres ubicada als mòduls ja és

petita per al claustre actual i que necessiten un espai per reunir-se amb l’equip

docent de secundaria. També necessiten un espai on poder atendre a les

famílies de secundària, o poder agafar el telèfon, un espai per l’administrativa,

d’arxiu i on pugui estar el subaltern.

Serveis territorials respon que no saben si podrem tenir més espais perquè l’edifici ha

de ser meitat per l’Auró i l’altra meitat pel Sala i Badrinas.

Futur edifici

Sobre el futur edifici, el passat 25 de febrer del 2022 al Ple Municipal de l’Ajuntament

de Terrassa s’aprova l’expedient de posada a disposició del Departament d'Educació, el

solar de la fàbrica Sala i Badrinas, per destinar-lo a la construcció i posada en

funcionament d'un institut escola. És una actualització de l’expedient de cessió a

aprovat el 2009, on es cedien 5600m2 per a la construcció d’una escola i on ara es

construirà un institut escola.

Es van demanar més metres quadrats per construir l’institut escola, que es cediran.

Però com que aquest terreny és propietat privada, s’han de fer uns passos patrimonials

i urbanístics per a que l’Ajuntament en pugui fer la cessió. Aquest procediment es pot

fer paral·lelament a la licitació de les obres del futur edifici. Llavors la licitació sortirà

amb els metres quadrats cedits inicialment. Estan esperant a que l’Ajuntament faci

aquesta cessió. Un cop es faci, s’enviarà a Barcelona per a que es pugui començar el

procés de licitació de l’obra. Són 4 passos i és un termini molt llarg:

- S’envia a Barcelona (3-6 mesos) estiu 2022

- Es fa la redacció del projecte (9-12 mesos) estiu 2023

- Es fa la licitació de l’obra (6-7 mesos) inicis 2024

- S’executa l’obra (16-18 mesos) meitats 2026

El procés participatiu està fet, s’ha de passar a infraestructures per licitar el projecte. Es

preveu que sigui abans de l’estiu. Un cop es liciti el projecte es trien 5 propostes, de la



multitud que es reben. D’aquestes 5 se’n tria una com a avantprojecte i aquesta és la

que ens ensenyaran.

Després es fa la redacció del projecte. Aquesta revisió triga entre 9 i 12 mesos.

Un cop aprovat es licita l’obra que són 6/7 mesos més.

Llavors comença l’obra que pot durar entre 16 i 18 mesos. Per que se li suma la

complexitat de les dues naus que s’han de mantenir.

Es calcula que estigui per meitats del curs 25-26 i funcionant amb normalitat a partir

del curs 26-27.

Mostrem la nostra sorpresa, decepció i disconformitat amb aquest termini d’execució.

Serveis territorials ens diuen que saben que el termini és llarguíssim i que no s’ha

avançat massa degut a la pandèmia. Comentem que entenem que la burocràcia és

lenta, que la covid no ha ajudat, que ja comptàvem amb que no seria pel curs 23-24,

com havia sortit a la premsa, però sí comptàvem amb el curs 24-25, que era un termini

que ens va donar el mateix arquitecte.

I demanem que mentre estiguem en edificis separats no ens facin sentin que estem de

prestat sinó que també és el Sala i Badrinas. Demanem que tinguem tot el necessari

per poder desenvolupar el projecte salvant les distàncies, amb els espais i recursos de

personal necessaris per consolidar el projecte.

Que tots els inicis són durs, que començar un projecte de zero no és fàcil, que portem

així des de P3. Es valora l’esforç dels mestres i direcció, però també es remarca que les

famílies confiem en el Sala i Badrinas, que hem apostat per un projecte i que demanem

el màxim. Que és una situació que desgasta i també s’ha de valorar l’esforç de famílies i

alumnes. Per que, malgrat tot, els alumnes estimen la seva escola sense oblidar que no

tenen el mateix que d’altres centres en quan a espais.

Insistim en que la paraula provisionalitat per a nosaltres ja no té significat, que hi haurà

mínim 4 promocions que no veuran l’edifici, havent cursat els seus estudis escoltant

que era provisional quan la realitat és que no és provisional.

Els alumnes necessiten sentir que allà on estan és el seu lloc, que és el seu institut.

I el més important en aquests moments és l’ARA: més espais, més equip directiu.


