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EL SOLAR

M’interessava treballar amb un solar al districte del centre, ( 2,25 km² i  34.159 hab)ja que és la zona que més conec de la ciutat. Vaig fer un estudi dels diferents centres d’ensenyament d’infantil i primària de 

Terrassa, 32 centres públic i 21 de concertats, i en concret del centre i de la zona del solar escollit. Vaig establir un radi de 500 metres des del solar on hi trobem dues escoles privades, tres de concertades i 

cap de pública. I un radi de 1000 metres on trobem tres escoles privades, onze de concertades i quatre de públiques, dues de les quals només disposen d’una línia. Així doncs queda retratada la falta de centres 

públics al centre de la ciutat, un dels punts claus per tal d’evitar la segregació social cap a barris perifèrics.

Un solar integrat en la trama urbana, no una parcel•la aïllada sense relació/solidaritat amb la ciutat. El centre, la ciutat antiga ofereix molts serveis i espais als seus habitants, aquest es un altre dels motius pels 

quals volia un solar en aquest districte. El mínim que demana la llei per a un CEIP de una línia són 5000m², difícils de trobar en un casc antic. 

Però finalment vaig trobar el lloc, Un interior d’illa amb accés des del carrer de sant valentí al nord i al carrer de la Societat a l’Oest. Propietat actual de la companyia aigües de Terrassa i utilitzat com aparcament 

proveït de certa vegetació, el solar està qualificat per part de l’ajuntament segons el POUM com a sòl destinat a equipaments educatius.

És un solar molt proper al parc de Vallparadís, pulmó verd de Terrassa, a la zona de vianants del centre i a totes les activitats extraescolars que ofereix aquesta. És una zona de fàcil accés tan a peu, per la seva 

proximitat a la zona de vianants del centre i motoritzat ja que és gairebé tangent als eixos viaris principals. 

Volia ressaltar la relació entre la ciutat i l’escola, una relació de solidaritat i de coofuncionament ja que  he entès el funcionament d’un centre educatiu com el d’una ciutat mateixa, amb barris, carrers  i espais 

públics a compartir. D’altre banda em semblava important retornar alguna cosa a la ciutat o si més no no prendre-li res, es a dir que la qualitat de vida en l’entorn després de l’execució del projecte millorés en la 

mesura del possible o si més no quedes intacte.
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