Nota de premsa
Terrassa, 28 de novembre de 2014

L’alcalde de Terrassa i el conseller de Territori
formalitzen l’acord per continuar el projecte de
l’esponjament de Ca n’Anglada
Avui també ha començat l’enderroc del segon bloc de la primera fase

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha expressat avui la seva satisfacció pel conveni
signat amb la Generalitat de Catalunya que permetrà posar en marxa la segona fase
del projecte d’esponjament de Ca N’Anglada. L’alcalde i el conseller de Territori i
Sostenibilitat, Santi Vila, han signat aquest matí l’acord i posteriorment han visitat el
segon edifici que s’enderrocarà dins de la primera fase del projecte.
L’acord signat avui preveu l’aportació de tres milions d’euros a parts iguals entre
ambdues administracions, que se sumen als sis milions que ja es van pactar el 2012
per a dur a terme la primera fase.
Jordi Ballart ha celebrat “aquest nou acord amb la Generalitat que farà possible
que aquesta actuació tan important per al barri continui”, i ha destacat el treball
de reallotjament de les famílies que comporta aquesta intervenció, “perquè, més
enllà d’obres i projectes, estem parlant de persones, que són l’ànima de la
nostra ciutat”, ha dit l’alcalde, qui ha afegit que “en un moment en què el dret a
l’habitatge està en precari per a moltes persones, per a moltes famílies de tot
Catalunya, ratifiquem el compromís del nostre Ajuntament per garantir aquest
dret fonamental”.
L’alcalde ha fet també una lectura del projecte d’esponjament en clau de ciutat, en el
sentit que l’actuació comportarà una millora “no tan sols d’un barri sinó de tota la
ciutat per extensió, perquè ja fa temps que hem de deixat de pensar en una
Terrassa compartimentada, sinó que pensem i gestionem una ciutat compacta,
relligada i cohesionada entre els seus barris i districtes. I és així que la
dignificació d’un espai, d’una zona, acaba revertint en la millor qualitat de vida
de totes i tots”, ha dit Ballart.
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El projecte d’esponjament de Ca n’Anglada contempla l’enderroc de nou edificis en
mal estat, amb un total de 184 habitatges i 22 locals comercials, el reallotjament de
les persones que hi viuen i la urbanització dels solars resultants com a zones verdes
i espais públics. Després d’un llarg procés d’adquisició d’habitatges i reallotjament,
avui fa nou mesos va començar l’enderroc del primer bloc (c/ Sant Damià, 255 bis).
Ara comença el segon enderroc (c. Sant Damià, 257 bis) i durant el 2015 es durà a
terme el tercer (c. Sant Cosme, 198 bis), amb un total de 72 habitatges per a
aquesta primera fase. L’operació ha comportat fins ara el reallotjament de 22
famílies en tres edificis d’obra nova amb protecció oficial del barri de Torre-sana.
Altres famílies han optat per un habitatge en el mercat lliure. La majoria d’aquests
habitatges tenien hipoteques pendents, el que ha comportat una llarga negociació
amb les entitats financeres que ha fet possible la condonació de deutes hipotecaris
per valor de 680.000 €. Actualment, l’Ajuntament està treballant per a adquirir els
habitatges del tercer bloc de la primera fase i reallotjar els veins.
La segona fase preveu l’enderroc dels blocs ubicats als números 2 i 4 del passatge
de la Prudència. L’aportació inicial per a aquesta segona fase és de 3 milions
d’euros. La Generalitat de Catalunya n’aportarà 1,5 milions amb càrrec a l’exercici de
2015, mentre que l’Ajuntament de Terrassa hi destinarà un milió el 2015 i mig milió
més el 2016.
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