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Els veïns 
consideren que 
rehabilitar-los 
“és només un 
pegat” i “no ho 
soluciona”
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Un control recent de 
la Policia Municipal 
de Sabadell i els 
Mossos d’Esquadra 
/ LLUÍS FRANCO

Màxima alerta a la Policia Mu-
nicipal davant del brot de corona-
virus. 12 agents són positius, però 
l’afectació al cos implica 36 poli-
cies –una sisena part de la plan-
tilla– que estan de baixa. Segons 
les dades a què ha tingut accés el 
D.S., en cinc dies s’ha detectat 
l’equivalent al 57% dels contagis 
de l’any 2020. “És el brot més gran 
que hem tingut fins ara. Estem en 
màxima alerta”, assegura el tinent 
d’alcaldessa de Seguretat, Jesús 
Rodríguez. 

Davant la crisi interna, l’Ajunta-
ment ha activat d’urgència el pro-
tocol Covid: es realitzarà un cri-
bratge massiu –PCRs a tots els 
agents– i es programaran substi-
tucions per suplir les baixes. L’ob-
jectiu és garantir el servei essenci-
al, la seguretat a la ciutat, malgrat 
l’embat de la Covid a les files poli-
cials. Entre dimarts i dimecres, el 
Parc Taulí farà tests a tota planti-
lla –246 agents– per tal de deter-
minar l’abast real del brot. Es faran 
160 proves avui i la resta demà. 

Els policies que són positius i 
els confinats preventivament for-
men part de dos torns –Matí A, 
Tarda A–. La majoria són agents, 
a excepció d’un sergent, i tots pre-
senten símptomes lleus, segons 
explica el regidor de Seguretat. 
L’ordre intern està garantit per-
què l’intendent major, Joan An-
toni Quesada, i la resta de la cúpu-
la policial no s’han vist afectats i es 
troben en perfecte estat de salut. 
Així i tot, no hi ha res descartat: 
“Hi podria haver més casos”, asse-
nyalen fonts policials.

Una situació sense precedents
La Policia Municipal havia acon-
seguit esquivar el virus fins ara. Se-
gons les dades de la Policia Muni-
cipal, només un 9% de la plantilla 
(22 agents) s’havia contagiat fins a 
finals de gener. 56 més (un 21,2%) 
s’havien confinat, o per sospi-
ta o per contacte amb un positiu. 
La incidència s’havia aconseguit 
controlar a través de torns redu-
ïts setmanals –7 dies de feina, 7 de 
descans–, mesures de prevenció 

Covid i ampliació de la flota de ve-
hicles.

Els mecanismes han funcionat 
en tot moment, però no han evitat 
l’entrada del virus a la Policia Mu-
nicipal. Segons ha sabut aquest di-
ari, el dimecres 27 de gener es van 
notificar els dos primers positius 
del torn Tarda A i el divendres ja 
n’eren tres. En aquell moment, 
es va activar el protocol intern 
d’emergència. Durant el cap de 
setmana, el nombre de casos va 
augmentar fins a arribar als 12, no-
tificats fins ahir. 

No s’ha determinat l’origen 
del brot, però segons Rodríguez 
s’hauria produït durant els dies de 
descans d’algun dels agents amb 
Covid. A banda de les proves PCR 
i dels confinaments, el regidor re-
corda que no s’ha de perdre el res-
pecte al virus: “Hem de seguir 
complint amb totes les mesures de 
prevenció per evitar riscos inne-
cessaris” i insisteix en la “professi-
onalitat i compromís” dels agents.

L’informe tècnic destacava que no calia enderrocar-los / LL. F

Els veïns dels 
Merinals proposen 
cofinançar pisos nous
Marta Ordóñez García  •  @martaordonezgar    #BarriSBD

Construir nous pisos en lloc de 
reparar els habitatges amb des-
perfectes. Aquesta és la propos-
ta que l’associació de veïns dels 
Merinals portarà sobre la taula 
de negociació, que haurà de de-
cidir el futur dels catorze edificis 
de la fase 2 del polígon. S’oferei-
xen a cofinançar l’obra nova amb 
l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya i que la Generalitat as-
sumeixi part del cost. Francisco 
García, president de l’entitat ve-
ïnal, proposarà que l’organisme 
públic aporti 3,5 milions d’euros 
(l’equivalent al que suposaria la 
reparació) i que els veïns hi apor-
tin la diferència (6,5 milions) per 
construir pisos nous. “Així se so-
lucionaria el problema d’arrel”.

Malgrat que l’informe tècnic 
que va elaborar el Col·legi Ofi-
cial d’Arquitectes de Catalunya 
(COAC) determinava que no era 
necessari enderrocar els blocs, el 
veïnat considera que això és no-
més un “pegat”. “S’han fet innu-
merables reparacions als habi-
tatges afectats i això endarrereix 
el problema, però no el solucio-
na”, assegura García. I és l’argu-
ment –i “l’única alternativa”– que 
portaran davant la taula de nego-
ciació. Segons les previsions que 

consten a l’informe tècnic, la re-
paració dels blocs ascendiria a 2,9 
milions d’euros més IVA (3,5 mi-
lions). L’informe tècnic valorava 
l’enderroc i substitució en 10 mi-
lions d’euros. Segons García, són 
140 famílies que viuen a la fase 1 
del polígon Arraona-Merinals  
–la resta de pisos són buits–, que 
suposaria una inversió de 46.400 
euros per família, si l’Agència de 
l’habitatge assumís el 35% del 
cost total.

En cas que finalment s’acor-
di la rehabilitació dels pisos, des 
de la comissió d’afectats descar-
ten pagar les obres de les lesions 
d’origen: “És evident, no ens fa-
rem càrrec de les deficiències es-
tructurals”, subratlla Jaume Gar-
cía Arija, que considera que hi ha 
un greuge comparatiu respecte 
als 592 pisos enderrocats. 

Una reunió prèvia
En tot cas, l’Agència de l’Habitat-
ge encara no s’ha pronunciat per-
què “és prematur avançar alter-
natives”, però deixa caure que “el 
dictamen, que té la màxima qua-
litat tècnica, es decanta per la re-
habilitació”, sostenen fonts del 
departament de Territori i Soste-
nibilitat. Per la seva banda, l’Ajun-
tament ha demanat una reunió al 
COAC amb les tres parts per re-
soldre els dubtes de l’estudi. Els 
tècnics emissors de l’informe fa-
ran els aclariments pertinents a 
partir del 26 de febrer, abans que 
les tres parts es reuneixin a la taula 
de negociació. “Volem una revisió 
exhaustiva d’aquestes conclusi-
ons, hi ha elements que s’han pas-
sat completament per alt”, recla-
ma la comissió d’afectats.

En les 
pròximes 
hores es 
realitzaran 
PCRs a tots 
els agents del 
cos policial


