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BUIT 06 | 01

ampliació escola

BUIT 06 | 02
antiga fàbrica 
propietat ajuntament

BUIT 06 | 03
solar edificacions
destinat: equipament 
+ zona verdadirecció a 50 m

CAN CAPABLANCA
ESTACIÓ FGC

CARRETERA 
DE TERRASSA

bar
LA REPÚBLICA

escola nens em dificultats 
SANTA EULÀLIA i AAVV CENTRE

PORTA EDUCATIVA
relaciona l’escola amb 
la nova plaça 

l’anitga fàbrica ja s’està reclamant 
com a seu d’assaig d’entitats del 
centre (relació amb la pl. Vallès)

peatonalització de 
C/ UNIÓ, uneix l’es-
cola de la Pl. Vallès 
a la nova Pl. Clavé

carrer rodat de sortida 
de cotxes a la carretera 
de Terrassa 
(C/ SANT CUGAT)PORTA LOGÍSTICA es el 

punt de sortida dels trans-
ports rodats que distribueixen 
béns (són els únics vehicles 
que poden passar en aquesta 
zona).

PLAÇA CLAVÉ 
nou espai entre 
els dos edificis del 
centre d’innovació 
socio-econòmica

peatonalització de 
C/ CLAVÉ (poc ut-
litzat ja pels cotxes) 
que connecta amb 
l’estació de FGC

carrer rodat d’entra-
da de cotxes al centre 
(C/ PUIGCERDÀ)

ampliació escola amb 
CENTRE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL 
(relacionat agrícola) 

espai de conreus ac-
tualment actiu, es podria 
aprofitar aquesta activitat 
per la docència

PORTA CÍVICA és la que 
relaciona la Pl. Vallès amb la 
Pl. Clavé, des d’on entraran 
més ciutadans

PL VALLÈS dinamitzat i 
amb un caràcter d’espai 
lliure dur de jocs per nens

PLAÇA INTERIOR
gestionada per l’equipament 
i oberta només quan aquest 
està en funcionament

ESCOLA LA TRAMA

L’escola basa la seva manera d’abordar el creixement integral 
dels infants en un aprenentatge en xarxa incloent tots els  pro-
jectes, preguntes i reptes que sorgeixen en el grup. Aquesta ma-
nera d’abordar el coneixement de la realitat és global, vivencial, 
activa, motivadora i significativa, i fa que l’alumne construeixi una 
xarxa de coneixements, procediments i habilitats que es van 
redefinint i que pot emprar a mesura que li calen. Pretenem incidir 
en els nostres alumnes per fer-los pensadors crítics i actors res-
ponsables dins del món.

Aquesta metodologia de treball presenta la realitat en la seva com-
plexitat, com un tot sobre el que l’alumne pot opinar, fer hipòtesis, 
comprovar aplicant el mètode d’assaig-error, redefinir els coneixe-
ments previs, deduir, incidir, i ho ha de fer seguint una metodolo-
gia, un procés de treball compartit pel grup partint dels coneixe-
ments, propis de cada branca de l’aprenentatge, necessaris per 
resoldre situacions sobre les que té un interès real.

CAN CAPABLANCA

El Casal Independentista i Popular de Sabadell Can Capa-
blanca és una entitat oberta, participativa i crítica, que treballa 
per la construcció d’una societat lliure i socialment més justa 
des de la nostra ciutat, dins el marc nacional dels Països Ca-
talans.

Defensa els interessos de les classes populars i treballadores 
enfront de les envestides d’un sistema capitalista cada cop 
més agressiu; i que està a favor d’uns serveis públics i de 
qualitat.

Defensa el territori, compromès amb espais naturals, i amb 
el seu patrimoni urbà i el dret a un habitatge digne per a to-
thom.

Forma part del teixit associatiu de la ciutat alhora que el fo-
menta, oberta a la participació, al debat i a la crítica.

Espai de trobada, de cultura, de gastronomia, on s’hi realitzen 
tallers, seminaris, conferències, exposicions, etc.

TELER COOPERATIU

- Xarxa d’economia solidària de Sabadell i rodalies -

Som un conjunt de persones, empreses i organitzacions que 
fem del treball cooperatiu, la comercialització justa, el con-
sum crític, les finances ètiques, les monedes comunitàries, 
la gestió col·lectiva i la distribució solidària, les arrels d’una 
economia democràtica, justa i sostenible.

ESCOLA NOSTRA LLAR

El nostre projecte educatiu es basa en la bona relació i convivència 
entre: l’alumnat, les famílies i l’equip docent.

Potenciant:
· El respecte, l’esforç i la solidaritat.
· La preparació per a la vida.
· I el desenvolupament de les pròpies capacitats.
Ens definim com a escola pública, catalana, integradora, laica, 
pluralista, activa, progressista i respectuosa amb la societat i 
l’entorn.
Metodologia de treball:
· Participativa: Per potenciar la creativitat, els interessos personals i 
el pensament crític.
· Competencial: Per poder aplicar a la vida quotidiana els coneixe-
ments que aprenen, a partir dels tallers d’investigació (projectes).
· Experimental: Per oferir, a través de l’observació, manipulació, re-
cerca i reflexió, la construcció del seu propi aprenentatge.
Personalitzada: Respectant les característiques i el ritme de treball 
de l’alumnat.

LA REPÚBLICA

És els bar encarregat de donar dinamisme a la Plaça Vallès. 

Aquest local és més conegut per la seva activitat nocutrna, 
és un punt de trobada de joves, generalament el cap de set-
mana, bar-discoteca.

Durant les èpoques d’estiu, obren un ‘xiringuito’ a un costat 
dins de la plaça. Aquest fet fa augmentar l’activitat de l’espai 
notablement (creant una terrassa provisional).

SANTA EULÀLIA

Santa Eulàlia és un local que ha estat desocupat durant molt 
temps a l’entorn de la Plaça Vallès. Actualment l’han recupe-
rat.

Ha tornat a ser un espai destinat a una escola que educa 
a joves amb dificultat a l’apranentatge curricular i amb risc 
d’exlcusió social.

A més a més, és la seu provisional de l’AAVV del Centre, 
l’utilitzen per fer les seves reunions i com espai de trobada (on 
algunes vegades s’hi han organitzat actes més multitudinaris 
com calçotades.

És un dels grans exios viaris que envolta el Centre, con-
cretament l’Oest i separa el barri del Centre amb el barri de 
Gràcia.

Ens trobem amb un vial de 4 carrils estrets amb 4 semàfors 
que permeten el seu pas transversal d’un barri a un altre. In-
còmode de passar, però no representa una barrera impossible 
d’atravessar.

Important perquè és un eix que connecta amb Terrassa i 
Barcelona.

El setembre del 2016 es va innagurar la nova parada dels FGC 
Can Feu - Gràcia.

Aquesta actulització destaca perquè van soterrar les vies del 
tren i van trencar una barrera que sempre havia exisitit entre 
l’enorn que estem treballant, el tren i Gràcia.

Actualment l’accessibilitat des de la Plaça Vallès al tren és de 
menys de 4 minuts. La plataforma superior a aquest soterra-
ment s’està desenvolupant com un gran passeig de la zona

Actualment es troba en una lluita veïnal que proposa acabar de 
soterrar les vies fins al Castell de Can Feu (s’ha guanyat fa po-
ques setmanes, ara resta a l’espera d’aquestes noves obres).

La plaça Vallès és un dels espais lliures amb més activitat del 
centre. Part d’aquesta activitat és deguda al fet que està al mig de 
dues escoles molt actives (escola la trama i escola nostra llar). 
La plaça està equipada amb una zona de gronxadors amb un 
sorral per nens, també hi ha una bona part dura que permet el joc 
a pilota i l’arbrat que hi ha plantat li dóna un ambient agradable.
Al costat superior de la plaça hi ha un edifici que havia estat 
en desús, però que a poc a poc va recuperant la seva activitat. 
Actualment és la seu de l’AAVV del Centre i també la seu d’una 
escola per a nois amb dificultats.

També hi trobem un bar, la República, que és l’encarregat de di-
namitzar el moviment de la plaça. Està molt freqüentat per joves 
(sobretot a la nit), però també tenen un quiosc al mig de la plaça 
on hi instal·len una terrassa pels pares que vigilen els seus nens, 
que poden prendre alguna cosa mentrestant.

CARRETERA DE TERRASSAPARADA FERROCARRILSPLAÇA VALLÈS

ESTRATÈGIA D’INTERVENCIÓ PROPOSADA

GESTIÓ
La gestió de la propietat serà difícil.Presenta molts 
propietaris i afecta a 22 parcel·les. El planejament hi 
juga a favor, ja que està computat com a zona pública 
(equipament + zona verda). S’haurà de pensar en el 
PROCÉS d’expropiacions.

CANVI D’US
Ara està en desús, però per planejament tocaria un 
equipament esportiu. Es proposa posar un equipa-
ment productiu (centre innovació socio-econòmi-
ca), estirant l’activitat industral del barri veí. (Molt 
aprop, a Can Marcet, ja hi ha un equipament espor-
tiu).

TRACTAMENT DE L’SPAI LLIURE
S’ha de prioritzar el verd urbà tou incentivant el dre-
natge sostenible i mirar d’autogestionar-se en la 
major part. L’espai lliure lligat a l’equipament tindrà 
un caràcter col·lectiu i no estarà obert les 24 hores 
del dia.

ENDERROC
Conté moltes antigues naus industrials que teníen 
i tenen ús d’emmegatzematge, amb poc valor pa-
trimonial, sense protegir, sense valgui la pena con-
servar.

PEATONALITZACIÓ
Es peatonalitzarien alguns dels carrers del voltant del 
buit, per incentivar-hi l’activitat i lligar-lo amb els 
equipaments i places de l’entorn. Tram del carrer 
Unió, que unirà l’escola La Trama amb la plaça Vallès 
i amb la nova plaça. Carrer de la plaça Vallès, que 
quedaria dins ella mateixa. Carrer Clavé i Carre Jofre, 
que uniria la plaça Vallès i la nova estació de FGC.

PETITA INTERVENCIÓ 
NO ESTRUCTURAL
Hi ha alguna estructura de les naus industrials que 
es podria conservar com a ombracle o pèrgola de 
l’espai lliure.

OBRA NOVA
Es necessari construir alguna cosa austera com a 
nou ús. I que es pugui anar adaptant amb fases i el 
PROCÉS de transformació de l’espai.

ANÀLISI DE L’ESTAT ACTUAL

ELEMENTS QUE INTERVENEN AL BUIT

Ens trobem amb un buit urbà que està molt ben situat estratègicament. Es troba a prop de l’espai lliure de la plaça Vallès que ja està molt dinamitzada (aprofitar 
aquesta sinèrgia). També de Can Capablanca, el centre escolar la Trama i l’escola de nens conflictius Santa Eulàlia. Actualment rodejat de viari amb prioritat pel cotxe. 
Situat al perímetre del Centre, tocant a la carretera de Terrassa i molt a prop de la nova estació de FGC, per tant, molt ben comunicat. Finalment, fa frontera amb la 
part productiva/industrial de la ciutat, situat a Gràcia.

PROPOSTA ESQUEMÀTICA
És un buit que fa frontera amb un dels barris industrials i productius de Sabadell. Es busca posar-hi un ús que pugui estirar aquesta activitat al centre (amb un altra 
tipus de tractament de la producció). Es proposa posar-hi un centre d’innovació economicosocial, que incentivi i formi empreses cooperatives i relacionades amb 
l’economia social i solidària. Això ho faria estirant l’activitat de certs agents del lloc que ja busquen aquesta activitat com el teler cooperatiu (sense cap seu, que 
opera actualment desde el Casal Can Capablanca).


