
La Junta de Govern Local va 
aprovar ahir una aportació de 
40.000 euros per sufragar l’es-
tudi independent que analitzarà 
l’estat dels 170 habitatges del po-
lígon d’Arraona-Merinals. La ins-
pecció tècnica, a mans de profes-
sionals independents del Col·legi 
Oficial d’Arquitectes de Catalu-
nya (COAC), determinarà la di-
agnosi dels edificis i les possibles 
solucions. L’aportació municipal 
cobreix la meitat del cost de l’anà-
lisi. L’altra part l’assumeix l’Agèn-
cia de l’Habitatge de la Generali-
tat de Catalunya. 

L’estudi és el primer pas que 
segueix el conveni signat per 
l’Ajuntament, l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya de la Gene-
ralitat i l’associació de veïns el ge-
ner d’aquest any. És analític, no 
vinculant: l’informe independent 
determinarà l’estat dels 14 edifi-
cis. També incorporaria una es-
timació del cost econòmic de les 
actuacions proposades. Però la 
solució final i les fórmules per al 
finançament s’hauran de pren-
dre sobre una taula de negocia-
ció. El conveni, però, sí que recull 
el compromís dels sotasignants 
d’acceptar els resultats de l’infor-

me i buscar una solució conjunta a 
partir de les conclusions que se’n 
derivin.

Noves inspeccions
Malgrat que el COAC va donar 
per finalitzada la inspecció tècni-
ca a finals d’octubre, s’han fet al-
gunes inspeccions addicionals a 
petició dels veïns. Francisco Gar-
cía, president de l’associació de 
veïns, relata que van demanar una 
reunió a tres bandes –Agència de 
l’Habitatge, Ajuntament de Saba-
dell i veïns afectats– perquè “haví-
em observat algunes carències en 
la inspecció”. Un cop es van fer les 
visites addicionals, es va revisar 
“el que havia quedat pendent”. La 
setmana passada es va donar per 
tancada l’última ronda de visites. 

En aquest sentit, els veïns han 
celebrat que l’Ajuntament “hagi 
facilitat que l’informe sigui rea-
litat” i hagi finançat la meitat de 
l’estudi. El tinent d’alcaldessa Pol 
Gibert va destacar a la Junta de 
Govern que la previsió és tenir les 
conclusions de l’informe a prin-
cipis de l’any vinent. El calenda-
ri previst determinava, però, que 
els resultats arribarien entre 30 i 
40 dies després de l’última visita.
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L’estat actual de les coves de Sant Oleguer / VICTÒRIA ROVIRA

Una esquerda al patrimoni natu-
ral. Les coves de Sant Oleguer “s’es-
tan ensorrant a poc a poc”, segons 
denuncia l’associació de veïns de 
Nostra Llar. Al llarg de l’avinguda de 
Pablo Iglesias, la Policia Municipal 
va precintar les coves després que 
les pluges provoquessin el despreni-
ment d’una primera capa. “Fa temps 
que veiem com es deterioren i no hi 
ha cap mena de manteniment”, alar-
ma Paco García, des de l’entitat veï-
nal. Per ells hi ha una doble preocu-
pació: la pèrdua de zones naturals 
de la ciutat i la seguretat del veïnat.

Fonts municipals admeten que 
sempre hi ha hagut problemes de 
despreniments a la zona, perquè les 
coves es troben en un talús natural. 
El temporal Glòria “va agreujar la si-
tuació” i va fer “impracticable” l’ac-
cés. Va ser aleshores quan la policia 
va acordonar-les. L’Ajuntament ja 
preveu possibles actuacions al talús. 
“Cal tenir en compte que és un pa-
ratge natural”, sostenen les matei-
xes fonts. 

Els veïns demanen que l’actua-
ció sigui ràpida, una reparació que 
aturi aquesta “degradació”. García 
assegura que “no només hi ha des-
preniments, també una esquer-
da important que puja fins al carrer 
d’Alcoi”, i tem que acabi afectant el 
carrer. En aquest sentit, adverteixen 
que pot afectar la barana de Nostra 
Llar, situada just a sobre, i que tam-
bé es troba esquerdada, i reclamen 
que es preservi el patrimoni del bar-
ri. “El que seria ideal és que es fes 
una rehabilitació integral”, demana 
Teresa Coret, presidenta de l’asso-
ciació de veïns, que també denun-
cia que el paviment del carrer de Sao 
Paulo s’està enfonsant.

Unes coves que tenen història
Un dels reptes principals de la ciu-
tat entre el 1940 i el 1950 era el dèfi-
cit habitacional per absorbir els cor-
rents migratoris que s’instal·laven a 
Sabadell. La solució per a molts va 
ser viure en coves, sobretot situades 
a la llera del riu Ripoll. L’octubre del 
1950, el Pla General d’Ordenació 
de Sabadell revelava que a la ciutat 
existien 354 cases, 70 semicases, 292 
cobertizos, 94 barraques i 182 coves, 

moltes d’elles ubicades al barri de 
Sant Oleguer. Les coves que es con-
serven a la zona de Sant Oleguer, in-
closes al pla de patrimoni, tenen una 
superfície entre 6 i 15 metres qua-
drats. María Luque era una de les 
veïnes que va viure durant set anys 
a aquests habitacles i recorda que 
el preu de la cova rondava les 2.500 
pessetes (el que equivaldria avui te-
nint en compte la inflació acumula-
da a 385 euros), i era “un lloc humil 
però s’hi vivia molt bé, en comuni-
tat”. Estaven distribuïdes, general-
ment, en dues cambres i les parets 
estaven emblanquinades pintades 
amb calç. Però eren insegures i els ai-
guats del 1962 ho van demostrar. La 
doctora en Història Angelina Puig 
recorda que algunes coves es van en-
fonsar i hi van morir famílies. “Els ac-
cidents més greus van ser els de Sant 
Oleguer l’octubre del 1951, juliol del 
1953 i de l’any 1955”, apunta. Va ser 
aleshores que l’alcaldia de Marcet 
va prohibir construir aquests habi-
tatges. 

REPÀS HISTÒRIC

1940
S’excaven manualment les 
primeres coves aprofitant 
els talussos del marge 
esquerre del Ripoll.

1958
L’alcalde Marcet clausura 
les últimes coves que que-
daven, ja que es va consi-
derar que eren perilloses. 

2010
Es rehabiliten les coves 
en el marc del programa 
Memorial Democràtic de la 
Generalitat. Es construeixen 
accessos i es condiciona la 
zona. Es recull dins del pla 
específic de patrimoni.

2020
El temporal Glòria provoca 
esquerdes a les coves.


