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El Govern i l’Ajuntament de Sabadell 
acorden encarregar un informe tècnic 
independent per determinar l’estat real dels 
habitatges de Merinals 
 

 La Generalitat impulsarà un pla per acabar la urbanització dels 
espais públics pendents abans que l’Ajuntament n’assumeixi la 
titularitat  

 

El Govern i l’Ajuntament de Sabadell han acordat avui que, tal com havien 
demanat els veïns, s’encarregarà un informe tècnic independent que determini 
l’estat real de 170 habitatges del barri de Merinals, afectats per greus 
deficiències. L’acord s’ha assolit en una reunió celebrada aquest matí a 
l’Ajuntament, que ha comptat amb la presència de responsables municipals i de 
diversos organismes dependents del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 

A la trobada han assistit l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés; el secretari 
general d’Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra; la directora de l’Agència 
d’Habitatge de Catalunya, Judit Gifreu; el director de l’INCASÒL, Albert Civit; el 
primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament, Pol Gibert, i el regidor d’Acció Social i 
Habitatge, Eloi Cortés. Així mateix, hi ha estat present la portaveu del grup 
municipal de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró.  
 

Els habitatges que seran objecte de l’estudi independent corresponen als blocs 
39, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 i 57 (fase II) d’Arraona-
Merinals. Amb l’informe s’obtindran noves dades sobre la situació dels 
immobles per decidir quines mesures cal prendre, en el sentit de rehabilitar o  
enderrocar els habitatges. 
 

Fi de la urbanització dels espais públics 
 

Paral·lelament a l’anàlisi sobre l’estat real dels pisos, avui també s’ha acordat 
que la Generalitat impulsarà un pla per acabar la urbanització dels espais 
públics pendents a la zona, fixant-ne el calendari, abans que aquests espais 
passin a ser de titularitat municipal.  
 

Pel que fa a la neteja i manteniment de places i carrers, ambdues 
administracions coincideixen que cal garantir la qualitat i salubritat d’aquests 
espais i cercaran les millors opcions per fer-ho possible.  
 

Govern i Ajuntament han mostrat la seva disposició a continuar endavant amb 
el diàleg, així com la comunicació amb el veïnat per tal d’assolir les millors 
solucions.  
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