PROJECTE PEL RETORN SOCIAL
BARRI ELS MERINALS

Us presento aquest projecte de barri, com a possible candidat al retorn social. És un projecte
de millora de barri i de salvaguarda dels drets i dignitat dels seus habitants.
Com ja sabeu, a Merinals hem format una Comissió d’afectats per reivindicar els drets dels
seus veïns a una vivenda digna.
Igual que a molts municipis de Catalunya, les vivendes més antigues del barri van ser
construïdes amb ciment aluminós. Això va provocar que fa 25 anys es comencés un projecte de
restauració que havia d’haver durat 10 anys, però encara no han acabat.
Actualment l’estat deplorable dels carrers, places i mobiliari urbà, la manca de neteja, etc,
fruit de la poca cura de part de l’Agència de l’Habitatge ha provocat un entorn creixent de
marginalitat, caos, delinqüència, drogues, ocupacions incíviques, brutícia i plagues de cuques,
rates i xinxes, etc. De tot això, Ajuntament (alcaldes, responsables i regidors) i Mossos
d’Esquadra, ja estan al corrent.
Però, a més tenim un problema afegit, i és que la operació d’enderrocament i substitució dels
blocs afectats per l’aluminosi deixa fora de joc a 7 blocs (14 escales-160 vivendes)perquè fa 25
anys es va decidir que eren vivendes dignes i que estaven en bon estat.
Jo, en Jaume Garcia Arija, juntament amb l’Associació de veïns del barri, i el suport del nostre
regidor de districte, estem lluitant per demostrar que , actualment, aquests pisos estan patint
danys estructurals i que no reuneixen les condicions òptimes del que s’entén per una vivenda
digna. Per poder fer front a l’Informe Tècnic i a la decisió que l’Agència de l’Habitatge va
prendre fa més de 25 anys, nosaltres el millor que podem fer és fer pinya i realitzar Informes
Alternatius amb un arquitecte per demostrar (objectivament) que aquestes vivendes haurien
de seguir el mateix procés que la resta de blocs antics del barri.
Ja hem començat a tenir reunions amb l’Agència de l’Habitatge, ja hem començat a mobilitzar
el barri, hem fet entrevistes a mitjans de comunicació, fins i tot s’ha donat el cas
(desgraciadament) que un veí s’entrebanqués pel mal estat dels carrers, provocant-li la mort.
També hem fet dos Informes Tècnics alternatius, i els dos blocs (49 i 51) presenten evidents
danys estructurals, patologies molt greus com com la Carbonatació del morter i la Oxidació de
la precària vareta de ferro de les biguetes ceràmiques.

El barri de Els Merinals és un barri ja molt gran, i amb pocs recursos. L’ajuda que demanem és
per poder ajudar als veïns que estan patint aquesta situació, a poder fer front al pagament de
les proves i anàlisis d’aluminosi que necessitem realitzar per demostrar que estem vivint en
uns pisos malats, poc segurs i amb una data de caducitat molt propera. L’ajuda que demanem
és per poder accedir a una vivenda digna, a un barri i una ciutat millor.
Us adjunto enllaços, noticies, escrits a Ajuntament i mossos, fotos de l’estat del barri, etc.

NECESSITATS

Des que es va conformar la Comissió d’Afectats a l’octubre del 2017, hem realitzat 2 trobades
de veïns i Associació amb el Regidor de Districte, en Lluís Perarnau; 2 reunions de veïns per
recopilar informació i conscienciar del problema; 1 reunió amb Ajuntament, Associació de
Veïns i Agència de l’Habitatge; i jo, en Jaume Garcia Arija, he fet múltiples moviments i
trobades amb arquitectes, etc.
Ara mateix la situació i la problemàtica és molt clara: els nostres blocs tenen patologies greus
d’estructura i el futur proper és bastant negatiu, posant en risc la seguretat dels ciutadans.
El camí que hem de realitzar per continuar amb aquesta lluita i contrastar els informes de l’any
1992 de l’Agència de l’Habitatge, és el de difondre el problema, conscienciar i cohesionar el
barri, construint un teixit social més fort i saludable.
Els diners que poguessin venir de l’ajuda del Retorn Social anirien destinats a crear un fons per
coses que hem anat fent fins ara, com: fotocòpies de flayers informatius i de convocatòries,
material per la construcció de pancartes (robes, fustes, pintura, etc), material d’impremta per
elaborar dossiers, paper, tinta (coses i material que hem anat posant de la nostra butxaca fins
ara), un megàfon, bitllets de tren i desplaçaments a Barcelona per entrevistar-nos amb el
Síndic de Greuges, etc... Però la lluita que se’ns planteja és de llarga durada i de desgast, i les
despeses que tindrem seran bàsiques i elementals, però aquest fons ens donaria el suport
econòmic just, i (sobretot) moral, per poder continuar endavant i lluitar pel nostre dret a una
vivenda digna.
Ara per ara, i en vistes de quins són el nostre tipus de despeses, crec que demanar una
quantitat de 600 euros d’ajuda seria suficient.
Necessitem poder realitzar tots els informes tècnics alternatius possibles, i això passa per la
col·laboració i conscienciació del barri. Aquesta ajuda que us sol·licitem seria d’un gran valor
per l’assoliment dels nostres objectius com a ciutadans i com a barri.
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