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-Data de presentació: 2008 
-Premi o concurs: Concurs Nacional  
 -Projecte: Nova construcció de l´Institut d’Ensenyament Secundari Pau Vila de Sabadell 
-Classificació: 2on Premi 
-Organisme que otroga el premi: Generalitat de Catalunya,  Departament d´Ensenyament 
 
-Memòria: La zona on s’inserta el nostre solar interessa més veure-la amb ulls de futur. És una zona en 
transformació, amb una vocació final de consolidar-se en l’eixample de Sabadell, al barri de Gràcia, que és la nostra 
zona. El límit real de l’eixample, per l’obertura i traçat de carrers es troba més al sud-oest, al carrer Rocafort, on 
s’inicia l’actual polígon industrial. Al límit del nostre solar transcorre la antiga carretera a Molins de Rei, sobre la que 
es recolza l’estació de ferrocarril, prop del centre i que a la zona agrupa una sèrie de fàbriques tèxtils de principis de 
segle, que com he dit abans, estan destinades a transformar-se. 
Degut a aquesta vocació futura de consolidar-se com a eixample, em apostat per definir volumètricament la 
mansana, reforçant els carrers i conservant les dimensions de la quadrícula. Els patis estan a l’interior organitzant 
tota la edificació.  
El carrer Viladomat és la extensió de l’eixample del centre i per tant on situem els accessos principals a l’institut, i la 
part del programa més pública (gimnàs, biblioteca, etc). Tant la biblioteca com el gimnàs amb els seus vestidors, tal i 
com estan ubicats els seus accessos, permeten una utilització des del carrer Viladomat, tot i estar el centre tancat. 
Per altra banda, el catering i la zona de instal·lacions tenen accès de servei peatonal des del carrer Viladomat i 
accès de servei rodat des de Jacint Verdaguer.  
L’edificació defineix decididament aquesta alineació situant la seva volumetria més rica sobre la mateixa i eixamplant 
voreres es crea una espècie de “piaceta” amb arbrat junt a l’accès principal i la biblioteca, a la que se li dóna una 
mica més de superfície. El carrer Cellers té el seu final al nostre solar, on situem el futur accès al refugi, que podria 
convertir-se en el futur en una sala d’exposicions per a la ciutat. Una altra directriu important és la que es produeix en el 
límit paral·lel al carrer Cellers on situem la primera fase de la edificació, un esquema en pinta amb patis i una façana 
continua i més rotunda a aquest carrer i els patis ornamentals i de silenci donen al pati general interior més ruidós. En el 
límit nord-est, junt al carrer Jacint Verdaguer alineem paralelament gimnàs amb un accès de serveis i el futur creixement. 
Un aparcament de bicicletes amb un mur arbrat i l’accès al refugi en la intersecció amb el carrer Cellers remata la definició 
d’aquest carrer. Al límit nord-oest del solar on situem les pistes esportives com a coberta del refugi existent, queda sense 
edificació, sumant-se a l’espai obert del veí CEIP Teresa Claramunt. 
Es podrien considerar múltiples alternatives en la solució de l’IES PAU VILA, però nosaltres partint del condicionant de que 
inicialment només es pot enderrocar l’antiga sala d’actes, hem descartat aquelles propostes que impliquessin més de dues 
fases. Entenem que fer un edifici en dues fases suposa ja un càstig per als futurs usuaris que no volem prolongar. La 
primera fase es situa en el límit sud-oest del solar paral·lel al carrer Permanyer, separat per una pista esportiva. En aquest 
límit situem la superfície major construida (3698m2 respecte els 1549m2 de la segona fase) i prioritzem en ella el 
programa més imprescindible del centre, tenint en compte que durant la construcció de la segona fase només tindrem 
aquesta zona en funcionament. El bloc d’aquesta primera fase és un sòlid que conté dos patis allargats oberts cap a les 
pistes esportives. Aquests patis permeten orientar la majoria de les aules a sud o a nord, amb fàcil protecció solar. Són 
patis que tenen la vocació de ser silenciosos (una mica segregats) i ajardinats. L’alçat continu serà el que es veu des del 
carrer Permanyer, i el discontinu dóna a l’interior de les pistes esportives. D’aquesta manera es reforça el carrer i 
s’amplifica l’espai obert interior. 
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