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Terrassa, 31 d’octubre de 2014

Un conveni entre l’Ajuntament de Terrassa i
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya dóna un nou
impuls a l’esponjament de Ca N’Anglada
El Ple de l’Ajuntament de Terrassa va aprovar ahir els termes de l’acord

El projecte d’esponjament de Ca N’Anglada, que preveu l’enderroc de nou blocs de
pisos de la zona nord del barri per a crear zones verdes i espais públics, rebrà
properament un nou impuls amb la signatura d’un conveni entre l’Ajuntament de
Terrassa i l’Agència d’Habitatge de Catalunya que farà possible continuar amb les
actuacions previstes. El Ple de l’Ajuntament de Terrassa, reunit en sessió ordinària,
va aprovar ahir dijous els termes de l’acord que han de signar Consistori i Agència.
El conveni estableix una aportació de tres milions d’euros per a fer possible la
culminació de les inversions previstes a la primera fase del projecte i l’enderroc dels
blocs corresponents als números 2 i 4 del passatge de la Prudència, que
constitueixen la segona fase. L’Agència aportarà 1’5 milions d’euros amb càrrec al
seu pressupost de 2015, mentre que l’Ajuntament de Terrassa n’aportarà un milió el
2015 i mig més el 2016, completant així els tres milions previstos.
Aquest acord és fruit del compromís expressat per l’alcalde de Terrassa, Jordi
Ballart, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, el passat mes de febrer,
quan van començar els treballs d’enderrocament del primer bloc, i dóna continuitat a
un conveni anterior. El primer acord entre el Consistori i l’Agència, subscrit el 2012,
va establir una inversió de sis milions d’euros, aportats també a parts iguals, per tal
de finançar l’enderrocament de tres blocs d’habitatges i el reallotjament dels veins.
Actualment, el primer edifici ja està enderrocat i en les properes setmanes
començarà l’enderroc del segon. Del tercer edifici de la primera fase s’han de
reallotjar encara onze famílies.
La segona fase implicarà el reallotjament de 36 famílies que actualment viuen en els
dos edificis del passatge de la Prudència afectats. La tercera fase comportarà
l’enderroc de quatre edificis i el reallotjament de 80 famílies.
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