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Comença l’estudi 
als 170 pisos dels 
Merinals

Tretze arquitectes dividits 
entre coordinadors, mediadors 
i pèrits del Col·legi d’Arquitec-
tes de Catalunya (COAC) se-
ran els encarregats de determi-
nar l’estat –i el futur– dels 170 
habitatges del polígon d’Arra-
ona-Merinals que presumpta-
ment pateixen patologies es-
tructurals greus. 

Ahir, a l’escola Arraona, es 
presentava oficialment l’equip 
tècnic i la metodologia que 
s’efectuarà durant l’estudi. Jau-
me García-Arija, portaveu de 
la comissió d’afectats, i Fran-
cisco García, president de l’as-
sociació de veïns, han celebrat 
aquest “primer pas”, que con-
sideren “una primera gran vic-
tòria” del barri. “Obre la porta 
a l’esperança”, deia el represen-
tant veïnal.

Una reivindicació històrica
De fet, l’anàlisi de l’estat dels 
edificis és el primer pas que se-
gueix l’acord a tres bandes que 
signaven el gener l’Agència de 
l’Habitatge de la Generalitat, 
l’Ajuntament de Sabadell i re-
presentants dels veïns afectats 
dels Merinals. Es tracta d’una 
reivindicació que lidera el veï-
nat fa 28 anys. 

En aquesta fase, els tècnics 
analitzaran quin és l’estat dels 
edificis, en un estudi compara-
tiu amb els 592 habitatges que 
ja es van enderrocar. És per això 
que, durant la retirada de les 
runes de l’últim edifici que es 
va tirar a terra–a plaça de Vene-
çuela–, tècnics del COAC van 
aprofitar per retirar mostres 

que es compararan amb els ma-
terials dels 14 blocs en estudi. 

Segons l’equip tècnic, que 
es dividirà en quatre equips, les 
proves “no seran destructives” i 
es faran generant “les mínimes 
incisions possibles”. No obs-
tant això, les proves més inva-
sives només es faran “quan sigui 
imprescindible”. Anna Fàbre-
gas, presidenta dels arquitec-
tes tècnics del COAC, va des-
tacar que la primera finalitat de 
l’estudi és “garantir la seguretat 
dels seus residents”. José Oña, 
mediador de l’equip, ha remar-
cat que “no ens deixarem mani-
pular per ningú”.

Dilluns, els experts ja van 
començar a analitzar les zo-
nes comunes dels edificis com 
escales, cambres i cobertes 
de sostres i teulades. A par-
tir d’avui, es procedirà a analit-
zar l’estat de cada pis. Un cop 
es recullin totes les proves, cal-
drà actuar en conseqüència 
dels resultats. I és que la signa-
tura a tres bandes del conveni 
no només recollia el compro-
mís d’elaborar un informe in-
dependent, sinó també d’ac-
ceptar el resultat de l’informe 
tècnic independent i actuar-hi. 

En aquest cas, l’estudi servi-
rà per determinar si els edificis 
poden ser rehabilitats o s’han 
d’enderrocar. El regidor d’Ha-
bitatge, Eloi Cortés, indicava: 
“Ara fem un pas al costat, però 
la nostra feina no acaba aquí”. 
Les tres bandes hauran de que-
dar al marge, com a mínim, fins 
a la tardor. És aleshores quan 
s’esperen els resultats.

L’estudi analitza els habitatges afectats del barri / D.S.

BARRIS  L’equip tècnic garanteix 
la imparcialitat de l’anàlisi que 
marcarà el futur dels edificis

M. Ordóñez  •  @martaordonezgar  #BarrisSBD

MARIO   MONTERO   VAQUERIZO
L’Ajuntament comunica a la ciutadania la mort de 
Mario Montero Vaquerizo, treballador municipal, 

i fa arribar el seu condol a família i amics.

JOSEP   PUJOL   i   COLOMÉ
Sabadell, 18 de gener de 1937- Sant Quirze del Vallès, 21 de març de 2020

 Vidu de Ramona Rabassó Martí

Fundador de l’Administració de Loteries de Sant Quirze del Vallès 
Futbolista, àrbitre i entrenador de futbol

Va morir el passat 21 de març de 2020, a l’edat de 83 anys.

Les seves filles i el seu fill, Carola, Lídia, Sílvia, Iolanda, Sònia, Aurora i Siscu; 
la seva jove, Ruth; els seus gendres, Joan, Josep, Toni, Antonio, Tomàs, Joan; 

les seves netes i els seus nets, Berta, Antoni, Pau, Max, Pere, Heró, Dasha i Pep 
i tota la família fem saber a totes les seves amistats i conegudes i coneguts que 

el proper dissabte 11 de juliol de 2020 a les 17:30h celebrarem el seu comiat 
al Cementiri de Sant Quirze del Vallès .

FRANCESC   MIRA   LOZANO
Ha mort el dia 8 de juliol del 2020.

A. C. S.

La seva germana Teresa i el seu cosí Martí, el seu cunyat Josep, el seu nebot 
Pere i tota la família fan saber a llurs amics i coneguts aquesta tan sentida 

pèrdua. Us agrairan que el tingueu present en el vostre record. 

La cerimònia tindrà lloc avui al matí a les 10:45 hores a la sala d’actes
del Tanatori de Sabadell.

Domicili mortuori: Sales de vetlla del tanatori de Sabadell. Ronda Orient 71.
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