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Quinze dies per aprendre a 
menjar sa. CAPs, veïns, entitats i 
administració han impulsat el pro-
jecte Menja bé, fes salut!, un progra-
ma que està tenint lloc als barris 
del sud de la ciutat i que té com a 
objectiu conscienciar el veïnat de 
la importància de dur a terme una 
alimentació equilibrada. Tallers, 
exposicions, cinefòrums i una gran 
festa per tancar el programa.

Aquesta iniciativa va néixer el 
2016 dins de la Taula de Salut del 
districte 6. Aleshores es van es-
tablir tres línies de treball: salut 
mental, la solitud, i l’alimentació 
i l’obesitat. L’objectiu d’aquesta 

edició és aconseguir menjar cor-
rectament. Ramon Vilà, metge de 
capçalera del CAP Sud i membre 
fundador de la Taula de Salut Co-
munitària, destaca que canviar la 
dieta “es pot fer a partir de petits 
canvis”. Cesca Caballero, inferme-
ra pediàtrica del CAP Sud, explica 
a través dels tallers de Salut i Esco-
la que imparteix a l’institut Ribot i 
Serra que la dieta dels adolescents 
és “catastròfica” i, per tant, cal que 
tinguin “criteri” per poder men-
jar sa. Per això, també hi participen 
escoles i instituts de la zona.

Una de les activitats més des-
tacades és l’exposició fotogràfi-

ca que es pot veure als dos CAPs 
del districte 6, a casals i al Com-
plex Esportiu Municipal. Es trac-
ta d’una mostra de set instantànies 
dels mateixos veïns que mostren 
hàbits poc saludables que han cap-
tat al barri.

La gran festa
Aquest diumenge, la campanya 
clourà amb una gran festa que tin-
drà lloc a la plaça de la Creu de 
Barberà. Hi haurà una parada de 
salut a càrrec del CAP Sud, espec-
tacles infantils, una xocolatada 
popular, una ballada swing, batu-
cada, tallers i altres activitats.
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Primer pas endavant. Els veïns 
de Merinals que presumptament 
viuen a habitatges amb deficiènci-
es estructurals greus han arribat a 
un acord a tres bandes amb l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya 
–l’organisme responsable de les 
promocions– i l’Ajuntament de 
Sabadell. 

Els tres agents han pactat en-
carregar un estudi independent 
que determini l’estat dels 170 
habitatges de la fase 2 d’Arrao-
na-Merinals i la seva reparació o 
substitució. Segons estudis an-
teriors, els pisos estarien afectats 
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d’aluminosi, oxidació i altres pa-
tologies greus.

Una clàusula determinant
Aquest acord arriba després de 
mesos de negociació. La Gene-
ralitat i els veïns afectats no es po-
saven d’acord sobre què passaria 
després de l’estudi: els afectats exi-
gien que Habitatge es comprome-
tés a acceptar els resultats de l’in-
forme i actuar en conseqüència. 
“És la via lògica a seguir, no ens ser-
veix de res un estudi que posi nom 
a les patologies però que després 
no vagi enlloc”, explica Jaume Gar-
cia Arija, portaveu dels veïns afec-
tats. Era l’única condició que exi-
gien per signar l’acord. L’altre punt 
clau pels afectats era que s’apli-
quessin els mateixos criteris que 
els aplicats als habitatges ja pen-
dents d’enderroc.

El juliol passat, després de mig 
any de negociacions i mediació, 
l’Agència de l’Habitatge va deses-
timar l’enderroc dels habitatges, 
de manera que l’acord va fer mar-
xa enrere i les reunions van que-
dar en paper mullat. “La media-
ció encarregada per l’antic equip 
de govern va aplanar el terreny per 
poder negociar”, ha reconegut el 
regidor de Serveis Socials i Habi-
tatge, Eloi Cortés, que ha aprofi-
tat per agrair la implicació de la re-
gidora de JxS, Lourdes Ciuró, que 
“va crear ponts” entre les dues ad-
ministracions. El regidor ha afegit 
que les tres parts acceptaran el re-
sultat de l’informe, independent-
ment del resultat i celebra que s’ha-
gin apropat postures que “estaven 
tan allunyades”.

En aquest cas, l’estudi servi-
rà per determinar si poden ser re-
habilitats o s’han d’enderrocar, i 
també inclourà un càlcul del cost 
estimat d’aquestes operacions. 
L’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya encarregarà l’informe al 
Col·legi d’Arquitectes de Catalu-
nya (COAC). El cost l’assumirà a 
parts iguals la Generalitat i l’Ajun-
tament de Sabadell. Es preveu que 
la signatura del conveni tingui lloc 
les pròximes setmanes.

BARRIS  Un acord entre veïns, Generalitat i Ajuntament 
marca el punt i seguit a l’eterna lluita al barri: 
o reparació o enderroc dels 170 habitatges

Un informe neutral analitzarà 
l’estat dels blocs dels Merinals
Marta Ordóñez García  •  @mordonezgar #Barris #HabitatgeMerinals


