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Primer pas endavant per deci-
dir el futur dels 170 habitatges dels 
Merinals: o rehabilitació, o ender-
roc. Ahir acabava la inspecció tèc-
nica dels catorze blocs de la segona 
fase del polígon Arraona-Meri-
nals, després de tres mesos d’anà-
lisi sota la lupa del Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya (COAC). 
L’equip tècnic, format per tretze 
arquitectes dividits entre coordi-
nadors, mediadors i pèrits, ha re-
collit proves per determinar l’estat 
–i el futur– dels habitatges que pa-
teixen presumptament patologi-
es estructurals greus. No es tracta 
de proves concloents. La diagnosi 

que presentarà l’equip, previsible-
ment el mes de desembre, no en 
determinarà la solució, sinó les pa-
tologies i les possibles actuacions 
si són reparables. A partir de l’ex-
posició del dictamen, l’Agència 
d’Habitatge de Catalunya, Ajun-
tament de Sabadell i associació 
de veïns d’Arraona-Merinals-Can 
Gambús hauran de seure per ne-
gociar el següent pas, la reforma o 
la substitució dels edifi cis.

Els afectats veuen aquest primer 
pas amb esperança: “Confi em en la 
professionalitat dels tècnics”, de-
fensa Francisco García, president 
de l’entitat veïnal. També el por-

taveu dels afectats, Jaume Gar-
cia-Arija, ho viu amb optimisme, 
malgrat que “és massa d’hora per 
avançar-se als resultats”. Els veïns 
consultats asseguren que el diàleg 
amb els tècnics “ha estat pràctica-
ment nul” per garantir l’objectivi-
tat de l’informe tècnic neutral en 
un estudi comparatiu amb els 592 
habitatges que ja es van enderro-
car. Les proves, segons el COAC 
s’han procurat fer “amb les míni-
mes incisions possibles”. L’equip 
tècnic ha establert un període 
d’entre 30 i 40 dies per elaborar 
l’informe i posar en comú les con-
clusions.

Acaba la inspecció dels 170 habitatges
del polígon Arraona-Merinals
Marta Ordóñez García  •  @martaordonezgar  #BarriSBD

Freqüències de metro dins de 
Sabadell. Aquest és un dels ob-
jectius de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya (FGC) en 
la seva aposta per reforçar la línia 
Barcelona-Vallès. Amb la incor-
poració de 15 nous trens a les dues 
línies durant el primer trimes-
tre del 2021, es permetrà reduir a 
la meitat la freqüència de pas en-
tre plaça de Catalunya i Sabadell, i 
passar de 10 a 5 minuts a hora pun-
ta (i 2 minuts i 30 segons des de 
Sant Cugat). “La intenció és con-
solidar el servei de metro a Saba-
dell”, explica Ricard Font, presi-
dent d’FGC. Es tractaria del pas 
que segueix el perllongament de 
les estacions, que es va posar en 
marxa a Sabadell l’any 2016. Així, 
es passarà d’una capacitat de 80 
milions de viatges l’any a 110, un 
increment de 30 milions de viat-
ges anuals a les dues línies (+38%). 

Amb aquesta inversió de la 
companyia ferroviària, es vol treu-
re el màxim profi t a la infraestruc-
tura. Segons Font, la xarxa va-
llesana que es va construir fa 100 
anys “esgotarà tota la seva capa-
citat”: no es podran habilitar més 
trens ni més freqüències. “Amb 
aquest moviment, volem conso-
lidar el servei de metro, un siste-
ma regular on els usuaris no ha-
gin de consultar horaris”, exposa 
el president de la companyia. La 
pandèmia no ha alterat els plans 
d’FGC, de manera que el servei 
entrarà en marxa a principis del 
2021, previsiblement.

L’ampliació de l’oferta d’F-
GC arreu de Catalunya comença 
amb les línies del Vallès. Es trac-
ta del tram ferroviari amb més de-
manda de Catalunya, que va supe-
rar els 66 milions de viatges l’any 
2019. Representa, així, el 72,64% 
dels viatges de ferrocarrils, se-
gons les últimes dades. Els plans 
de la companyia impliquen do-
blar l’oferta anual de viatges fi ns a 
240 milions, a tota la xarxa ferro-
viària, el 2025. La del Vallès seria 
la primera de les apostes per as-
solir aquests objectius. També el 
2021, es preveu que “el sol mou-

El president d’FGC, Ricard 
Font, defensa que el 
creixement de la línia del 
Vallès des de Sant Cugat a 
Barcelona és “perfectament 
compatible” amb el fet que 
es busquin noves connexi-
ons entre el Vallès i Barce-
lona. “Promovem el debat 
de compatibilitzar les dues 
alternatives”, sosté Font.

Dues opcions 
de creixement 

rà els trens”, explica Font. O dit 
d’una altra manera: si ara el 25% de 
l’energia que mou el tren és solar, 
l’any vinent es convertirà en l’úni-
ca font que farà funcionar els fer-
rocarrils.

Una app contra les aglomeracions
Aquest setembre, la companyia 
ha impulsat Geotren, l’aplicació 
d’FGC que conté la informa-
ció de cada comboi per conèixer 
a temps real l’ocupació de cada 
tren. Es tracta d’una eina per ges-
tionar els desplaçaments en tren i 
controlar les aglomeracions. D’al-
tra banda, fonts de la companyia 
destaquen que s’han intensificat 
les mesures d’higienització: l’aire 
es renova cada 3 minuts, les portes 
s’obren automàticament i fan una 
desinfecció diària.

L’operació de com-
pra  dels combois, 
que la Generalitat 
de Catalunya assu-
mia l’any 2017, va 
tenir un preu de 130 
milions d’euros. Els 
nous trens ara es 
troben en període 
de prova i estudi

MOBILITAT  Els 15 nous trens que entraran en 
funcionament a la línia Barcelona-Vallès l’any 2021 
permetran augmentar els viatges en 30 milions anuals

FGC incrementarà un 38% la 
capacitat a la línia de Sabadell
Marta Ordóñez García  •  @martaordonezgar #TransportPúblicSBD #BCNVallès

Un tècnic del COAC, analitzant zones comunes el juliol / CEDIDA

Capacitat de viatges de la línia S2

2020
80 MILIONS

2021
110 MILIONS

Usuaris a les línies del Vallès
Milions de viatges de la línia del Vallès, per anys

Segons les últimes dades del 2019, 
els viatges d’FGC en els últims sis 
anys han crescut en 10 milions de 
validacions, fins als 66,3 milions. Les 
línies S2 i S1, fins ara, tenen capacitat 
per absorbir 80 milions de viatges. 
El 2021, tindrà capacitat per a 110. 
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