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Des de l’anàlisi de les inquietuds i les necessitats de la 
població de Barberà, vàrem detectar que hi havia una certa 
preocupació per la falta d’espai i la massificació de les au-
les als dos centres d’ensenyament de secundària obligatòria 
de la ciutat, fet que empitjorava la qualitat i les condici-
ons d’aprenentatge dels nens i, a més, en alguns casos alguns 
d’ells es quedaven sense plaça als instituts de la ciutats i 
eren obligats a desplaçar-se a altres ciutats com Sabadell. 
Arrel d’aquest problema, la comunitat educativa de la ciutat 

es va organitzar endiferents plataformes per a demanar so-
lucions. Dades oficials evidencien que hi ha una diferència 
notable en número d’alumnes entre les generacions de nens i 
nenes nascuts entre els anys 2009 i els de 2017, on augmenten 
considerablement. Una de les raons per les quals això podria 
haver-se produït la descobrim analitzant el creixement his-
tòric de la ciutat. Barberà del Vallès és una ciutat que va 
experimentar un gran canvi durant els anys setanta, on va ar-
ribar molta gent pro vinent de la resta d’Espanya a viure i

treballar, i  això va significar un gran augment de la pobla-
ció, de la natalitat i, en conseqüència, la creació de indús-
tria i també d’escoles. Si analitzem la corba de natalitat 
al llarg dels darrers últims cinquanta anys, veiem doncs que 
aquest augment produït els anys setanta ha quedat reflexat en 
la tercera generació actual. Una part de la població demanaven 
com a solució a aquest problema, la construcció d’un nou ins-
titut, però aquest augment és un “pic” transitori de deu anys 
i després torna a baixar, per tant aquesta solució es

convertia en poc viable. Per falta de recursos, la generalitat 
decidia, com a mesura d’emergència obrir un nou institut l’any 
2017 dins de l’escola Elisa Badia. El nostre projecte per tant 
parteix des d’aquest punt de partida. Una solució que no és 
suficient per evitar el problema i és, per tant, necessària una 
ampliació per tal de que aquests dos centres puguin garantir 
un numero d’espais adequats i no es debiliti la qualitat de 
l’ensenyament. 
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