El passat 26 Gener vam tenir reunió virtual amb Serveis Territorials d´Educació, per valorar la
situació actual de la construcció de l´Edifici Institut-Escola Virolet i de l´Institut Arraona.
Després d´un any sense reunir-nos, i després també d´un canvi en la direcció dels SSTT d´Educació
(actualment Maite Fons), vèiem convenient aquesta reunió, a la que també van assistir els directors
dels centres i…. fins a 12 polítics més¡¡¡
• SSTT Educació: directora, coordinador, inspectora, cap de secció….
• Govern Generalitat: director Centres Públics
• Ajuntament Sabadell: regidor, cap de serveis, cap d´equipament….
Molta gent...una reunió virtual i poc temps per parlar de coses serioses. Vam intentar anar per feina,
i ens van exposar el següent:
CONSTRUCCIÓ EDIFICI VIROLET
Actualment en obres l´edifici que acollirà Infantil i Primària. Van justos, però esperen que acabaran
a temps per començar el curs el Setembre del 2022, ja amb l´edifici acabat.
Esperen que el Setembre els hi hagi donat temps de fer el trasllat de mobles i de tot l´equip cap el
nou edifici. Pel que fa a la pista del pati, per un problema d´espai només podràn fer mitja pista de
moment.
Aquí no podem fer res més que confiar en que així sigui i que el Curs 22-23 ja encetem al nou
edifici.
CONSTRUCCIÓ EDIFICI AUXILIAR SECUNDÀRIA VIROLET
En el moment en que es va decidir que el Virolet passaria a ser Institut-Escola es va plantejar la
opció de fer un Edifici auxiliar per acollir la Secundària. Es volia fer d´una manera ràpida i
immediatament després d´acabar la obra de l´edifici actual….però això finalment no podrà ser
(problemes burocràtics-polítics¡¡¡).
Per tant estem parlant que aquest nou edifici es troba a la mateixa situació que estàvem amb la
construcció de l´edifici principal: falta pressupostar, projectar, licitar, construir…...I això es tradueix
en més retard¡¡¡
Estem parlant que aquest nou edifici no el tindrem construït, sent molt optimistes fins el Setembre
del 2024.
Això comporta el problema de que amb l´edifici principal (actualment en obres) s´haurà de donar
servei a Infantil, Primària i Secundària. Per aquest motiu, des de SSTT ens deixaran
Mòduls/Barracons auxiliars, de manera temporal per si s´han d´utilitzar per Aules de desdoblament,
o específiques (laboratoris, música, reforç…).
Segons els càlculs del David Lobo, els quals nosaltres estem d´acord, el curs 22-23 tot l´alumnat
tindrà una classe pròpia al nou edifici, inclús els de Secundària. Al curs 23-24, tot i ser molt més
just, pensem que tots tindran cabuda a l´edifici actual….però si el curs 24-25 encara no s´ha
construït l´edifici auxiliar….ja no hi cabran tots els alumnes. Aquí tindríem problemes.
QUÈ DEMANEM DES DE LA COMISSIÓ
1. Referent a l´edifici en construcció. Màxima atenció a l´hora d´acabar a l´estiu, per poder
encetar curs 22-23 al nou edifici, amb tot el trasllat fet.
2. Referent a l´edifici auxiliar de Secundària:
1. Incloure'ns pressupostàriament en el PEA de Març-Abril de 2022, per poder començar ja
amb el projecte, licitació, etc.…
2. Un cop estem en el pressupost, fer seguiment de que avancem en els terminis que diu la
Llei de Contractes (que com a mínim serà de 2 anys).
3. Que els mòduls auxiliars que ens deixen seran TEMPORALS i no perpetus. I que hauran
de tenir un manteniment, per millorar-los en tot el que es pugui.

CONSTRUCCIÓ EDIFICI INSTITUT ARRAONA
Comentar també que referent a la construcció de l´edifici de l´Institut Arraona, la situació és que
encara no està licitada la Obra (endarreriments també per motius burocràtics-polítics), el que farà
que no estigui construït fins el curs 25-26. Coincideix amb els primers alumnes que sortiran del
Virolet cap a Batxillerat.

En conclusió….no podem fer res per escurçar els terminis que ens donen els polítics, son els que
son, i la llei està marcada així. Però la experiència ens diu que si badem les dates es poden anar més
lluny, i això no ens ho podem permetre:
• Si l´edifici auxiliar de Secundària del Virolet no el tenim el Curs 24-25 els nostres fills
tornaran a estar en barracons¡¡¡¡
• Si l´edifici de l´Institut Arraona no el tenim el Curs 25-26 els nostres fills faran un
Batxillerat a barracons¡¡¡¡
Així que molt atents, per si hem de sortir de nou al carrer ho farem, amb més força i
contundència que mai¡¡¡ L´any que ve són eleccions a l´Ajuntament de Sabadell….
De moment:
• De cara el Febrer-Març bombardejarem TWITTER amb missatges als polítics perquè
presupostin l´edifici auxiliar del VIROLET. Rebreu instruccions per fer-ho tots/es
plegats¡¡¡
• Propera reunió de seguiment amb SSTT a finals de curs 21-22 (estiu del 22).

