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La primera fase del projecte 
A-Porta ha detectat que les pre-
ocupacions principals del veïnat 
de Can Puiggener són el civisme, 
la seguretat i la millora de la mobi-
litat urbana. “Tenim un repte im-
portant, però ja es comencen a 
veure les millores”, afirmava dijous 
Jordi Giró, president de la Confe-
deració d’Associacions Veïnals de 
Catalunya (CONFAVC), en roda 
de premsa. L’A-Porta, que ara en-
gega la segona fase, ha actuat com 
a nexe entre el veïnat de Can Puig-
gener i els recursos municipals. 

Les dades de la primera fase 
apunten que un 13% dels entre-
vistats tenen dificultats per pa-

gar l’habitatge i un 11%, per pagar 
subministraments d’aigua o llum. 
També un 27% de les persones 
entrevistades han perdut la fei-
na en els darrers 12 mesos i el 15% 
percep ajuts, per atur o bé per ad-
quirir aliments. La seguretat és 
una de les principals preocupa-
cions (70%), a banda de la convi-
vència i el civisme (49%). Els ve-
ïns també han proposat millorar 
el transport urbà amb un augment 
de la freqüència de pas dels auto-
busos. 

El projecte ha tingut un 68% 
d’acceptació: 272 famílies de Can 
Puiggener han obert la seva llar 
als picaportes. Unes dades que 
són “molt importants”, deia Giró. 
“ Volem connectar les perso-
nes entre elles i amb els serveis”, 
destacava. L’objectiu és detec-
tar necessitats socials i fomentar 
el civisme i la convivència. “S’ha 
aconseguit connectar el veïnat 
amb els recursos i ajuts municipals 

i trencar amb la barrera de l’idio-
ma o de l’administració electrò-
nica”, explica Shaila Villar, coor-
dinadora del projecte. Una de les 
picaportes, Mar Rull, assegura que 
“el boca a boca ha fet molt” i l’ini-
ci d’aquesta segona fase –que fi-
nalitzarà en vuit mesos– ha estat 
“molt fàcil”. Com a novetat, en la 
segona fase s’ha impulsat una app 
per poder connectar el veïnat amb 
els picaportes. 

Un model per altres barris
La tinenta d’alcaldessa de Parti-
cipació, Marta Morell, destacava 
que A-Porta ha creat llaços entre 
veïns i ha millorat la convivència. 
El president de la FAVS, Manuel 
Navas, va aprofitar per agrair el su-
port de l’Ajuntament de Sabadell 
i ha demanat, però, que es faci ex-
tensible a altres barris de Sabadell. 
Una proposta que no es descarta: 
“Quan les proves funcionen, hi 
donem continuïtat”, deia Morell. 

L’incivisme i la inseguretat a Can Puiggener, 
les conclusions del projecte A-Porta
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Una de les ‘picaportes’ de Can Puiggener, durant la seva inter-
venció en el projecte A-Porta / CEDIDA

Serien 27.000 euros per pis i no 
pas 15.700, com es va informar en 
un primer moment. La correcció 
del pressupost que va fer el Col·le-
gi Oficials d’Arquitectes de Cata-
lunya (COAC) estima que el preu 
de la reparació per a cada habitatge 
de la segona fase del polígon Arrao-
na-Merinals serà un 70% més eleva-
da respecte al preu que determina-
va l’informe, asseguren fonts veïnals 
i confirmen fonts municipals. Des-
prés de l’última reunió mantinguda 
amb el COAC, el veïnat ha reclamat 
un nou càlcul del cost de rehabilita-
ció dels edificis: “Sospitem que s’ha 
calculat a la baixa perquè no es pu-
gui considerar ruïna tècnica”, criti-
ca el president de l’associació de ve-
ïns dels Merinals, Francisco García. 
Si això fos així, l’enderroc i substitu-
ció dels immobles hauria estat l’op-
ció més eficaç. El COAC, però, ha 
defensat en tot moment la neutra-
litat del seu estudi. També l’Ajun-
tament de Sabadell ha reclamat una 
actualització del cost “per treballar 
amb més precisió a la taula de nego-
ciació”, explica el regidor d’Habi-
tatge, Eloi Cortés. 

Qui ho pagarà? 
És una qüestió que encara s’ha de 
decidir. Com també ho són les 
obres que s’han de fer. Malgrat que 
el veïnat sospita que la Generalitat 
no finançarà les reparacions, fonts 
de l’Agència de l’Habitatge no ho 

El veïnat també reclamarà a la mesa de negociació la dignifica-
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a les obres i calcula que ascendirien a 27.000 euros per 
habitatge. El veïnat reclama un nou càlcul
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han descartat. “Els ajuts es de-
terminaran a la taula de negocia-
ció. La decisió la prendrà el nou 
govern”, asseguren. Però no han 
avançat cap posicionament.

El pressupost que incorpo-
ra l’informe és només un càlcul 
aproximat. Seran les tres parts –
Ajuntament de Sabadell, Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalu-
nya i veïnat– les que decideixin 
quines obres cal fer. El que pre-
ocupa els afectats és que la xi-
fra es dispari. “Ho tenim clar, si 
filem prim el pressupost s’enfi-
larà a uns preus que no podem 
assumir”, destaca Jaume Gar-

cía-Arija, portaveu dels afectats. 
També exigiran la dignificació i 
millora del mobiliari públic i cla-
vegueram. Cortés proposa que 
la negociació s’iniciï al més aviat 
possible.

L’enderroc com a fita
Els afectats insisteixen que 
s’han fet nombroses repara-
cions i només han servit “per 
tapar el problema durant un 
temps”. És per això que propo-
saran cofinançar l’enderroc dels 
seus habitatges a un preu de 
cost. “És l’única forma d’erradi-
car els problemes”, creuen.

67.271 intervencions durant 
el 2020. L’any de la pandèmia ha 
disparat un 37% les ajudes dels 
serveis socials a la ciutat, que es 
van fer especialment visibles els 
mesos de maig (7.580 actuaci-
ons), amb un increment inte-
ranual del 81% i, juny (7.085), en 
què les ajudes van escalar un 88% 
respecte al mateix mes del 2019. 
L’impacte social de la pandè-
mia, però, ja es va evidenciar des 
del mes de març, amb la declara-
ció de l’estat d’alarma. Aleshores, 
l’acció dels serveis socials ja crei-
xia un 36% respecte al març del 
2019. Els ajuts a les necessitats 
bàsiques –l’alimentació– han 
estat els més nombrosos. Però 
també els ajuts per fer front a les 
despeses d’habitatge. Segons les 
últimes dades disponibles, el Re-
bost Solidari atén 2.400 famílies. 

Un terç més d’atencions dels 
serveis socials a Sabadell per 
la Covid el 2020
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Durant l’estiu del 2020, es van ar-
ribar a atendre 2.600 usuaris, un 
llindar que no s’ha tornat a supe-
rar. Les dades ja mostren certa 
estabilització durant els últims 
mesos del 2020, i les intervenci-
ons ronden al voltant dels 5.300 
ajuts mensuals. I no s’espera un 
nou boom.

Encara és d’hora, però, per 
perfilar les cares de la crisi. Així 
ho explica el regidor d’Acció So-
cial, Eloi Cortés, que assegura 
que hi ha hagut “un impacte molt 
clar de l’estat d’alarma”, però que 
“cal esperar” a veure l’impacte de 
la fi dels ERTOs. Tot i això, el re-
gidor alerta que els efectes de la 
crisi sanitària s’allargaran més en-
llà de la pandèmia. “Hem actuat 
des de l’emergència, ara cal que 
l’impacte sigui el menor possi-
ble”, diu.
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