
La torre i l’edifici de servei de 
l’Artèxtil també estaran protegits 
patrimonialment. Fins ara no ho 
estaven i el Govern els vol inclou-
re en el pla de protecció del patri-
moni per conservar-los pel seu va-
lor arquitectònic. Es tracta d’una 
superfície de 8.564 metres qua-
drats.

El govern municipal aprovarà 
previsiblement al ple de febrer, 
aquest dimarts, incloure la pro-
tecció d’aquests dos elements a 
la fitxa de l’edifici principal de les 
oficines d’aquesta antiga fàbrica, 
que ja està catalogat, igual que la 
xemeneia. Es tracta d’un pas més 

en la línia de convertir l’Artèxtil 
en la seu del Campus Universita-
ri de Ciències de la Vida i la Salut, 
amb l’Escola d’Infermeria com a 
primer gran projecte. Això sí, per-
què sigui una realitat, primer cal-
drà rehabilitar l’edifici, per la qual 
cosa l’Ajuntament preveu que 
haurà de destinar uns cinc milions 
d’euros en els pròxims anys.

La reg idora de Desenvolu-
pament Urbà i Patrimoni, Mar 
Molina, explica que la protec-
ció d’aquest espai “actualment 
no s’ajusta a la realitat construï-
da” perquè no cataloga la torre i el 
seu volum annex, cosa que es vol 

corregir amb aquesta modifica-
ció del pla.

El consistori justifica la pro-
tecció en un “estudi patrimoni-
al acurat que recomana la con-
servació d’aquests elements atès 
el seu valor arquitectònic”. L’Ar-
tèxtil va ser construït en diferents 
moments dels anys quaranta del 
segle XX i és un símbol de l’ar-
quitectura industrial de la post-
guerra.

Una plaça i nous pisos
A part de l’Escola d’Infermeria, 
l’entorn de l’Artèxtil canviarà 
també en els pròxims anys amb la 
reforma del carrer de Quevedo i la 
supressió del pas soterrat per a vi-
anants, la creació d’una plaça pú-
blica a la part central de l’illa que 
ocupa, i la construcció de 82 ha-
bitatges d’una promoció privada.

La previsió municipal és que la 
construcció de la plaça comenci a 
la tardor.

L’Artèxtil completa la seva protecció patrimonial 
amb la incorporació de la torre i l’edifici de servei
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La façana de l’edifici del carrer del Migdia, 35, actual Escola del Sol, del Grup Ramar / VICTÒRIA ROVIRA

Trobar un solar al Centre és 
pràcticament impossible sense 
comprar abans un edifici ja exis-
tent i enderrocar-lo. I així és com 
s’ha pogut materialitzar una de les 
darreres operacions immobiliàries 
que s’han tancat al rovell de l’ou de 
Sabadell. La promotora sabade-
llenca Salas ha comprat el solar del 
carrer del Migdia, 35, que fa forma 
d’ela amb façana a la plaça de Vila 
Arrufat. Actualment, és la seu dels 
cursos d’infantil i primària de l’Es-
cola del Sol, que el mes d’abril té 
previst traslladar-se en un nou edi-
fici –de propietat del grup de l’es-
cola, Ramar–. S’estan ultimant els 
darrers detalls del projecte, que 
tindrà 19 o 20 habitatges segons 
com s’acabi de definir. 

La directora comercial de Salas, 
Vanessa Catena, assegura que es 
tracta d’una operació estratègica 
perquè “és en una ubicació emble-
màtica i havia de ser nostra”. Cate-
na apunta que “per nosaltres tot el 
Centre de Sabadell és emblemàtic 
i posem molt èmfasi en les oportu-
nitats que hi ha”. 

Des de l’empresa remarquen 
que “no farem un pas fins que tots 
els nens estiguin a les classes ade-
quades”. De manera que la promo-
tora ha començat a difondre infor-
mació del projecte per atraure 
l’atenció de possibles clients, però 
no vol interferir en l’activitat ordi-
nària de l’escola i a partir de l’abril 
es començaran a fer els tràmits 
per enderrocar l’edifici i construir 
el nou, que realment en seran dos 
units per la zona comunitària amb 
piscina.

La responsable afegeix que la 
promoció està enfocada “a gent 
de tota la vida de Sabadell” que vol 
canviar o millorar el seu habitatge, 
“com gent gran que no vol pujar 
escales”, persones solteres o famí-
lies nombroses per les quals s’han 
pensat els àtics. Hi haurà habitat-
ges “adaptats per poder-hi estar 
millor i més còmodes” i opcions 
de personalització per donar res-
posta a les diferents necessitats. 
Els pisos tindran entre una i qua-
tre habitacions. El nom de Migdia 

2.0 fa referència al fet que la matei-
xa empresa ja va fer una promoció 
molt a prop –davant del CAP– i a 
la tecnologia domòtica que tin-
dran els pisos.

Més promocions en marxa
Aquesta nova construcció se su-
marà a altres que ja estan en mar-
xa al Centre. A la Via de Massa-
gué, entre els números 10 i 22, dues 
promocions diferents aixecaran 
un total de 36 habitatges nous. 
Just davant, en un solar al costat 
de la Puríssima, se’n preveuen vuit 
més. Al raval de Dins, una rehabi-
litació permetrà que n’hi hagi dos 
més, i se’n faran tres en un nou bloc 
al raval de Fora. I a aquestes obres 
cal sumar-hi les de la ronda de Po-
nent, amb 38 nous habitatges, i la 
promoció d’habitatge de lloguer 
assequible de l’Ajuntament a la 
carretera de Barcelona, formada 
per 21 habitatges.

HABITATGE  El projecte Migdia 2.0 de la promotora 
immobiliària Salas permetrà construir habitatges entre 
aquest carrer i la plaça de Vila Arrufat, al Centre

Faran una vintena de pisos
al solar de l’Escola del Sol
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La previsió del Grup Ramar, 
propietari de l’Escola del 
Sol, és traslladar l’abril del 
2022 el centre educatiu 
en un nou edifici al carrer 
de l’Escola Pia. La direcció 
de Ramar assenyala que 
el trasllat permetrà uni-
ficar els cicles d’infantil i 
primària, que ara mateix 
es troben ubicats a dos 
edificis diferents, al carrer 
de Migdia i al carrer de Sant 
Pau, a l’històric edifici de 
Cal Darder. 

Des de fa 30 anys, Ramar 
paga el lloguer per a Cal 
Darder i per a l’edifici del 
carrer Migdia. Amb el canvi, 
passaran a un edifici de 
propietat que, a més, esta-
rà més a prop dels centres 
de secundària i batxillerat, 
al Centre de Sabadell.

El Grup Ramar 
estrenarà seu
a la primavera


