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La  Generalitat  ja  ha  aportat  més  d’un 
milió  d’euros  per  a  l’esponjament  de  
Ca n’Anglada  
 
El passat setembre es va signar un conveni entre el Departament TES i 
l’Ajuntament de Terrassa per a l’enderroc dels edificis més malmesos 
d’aquest barri 
 
El 12 de setembre de 2012 el Departament de Territori i Sostenibilitat (TES) de 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa van signar un conveni 
per enderrocar els edificis del barri de Ca n’Anglada que estaven en pitjor estat 
i per reallotjar les famílies afectades per aquests enderrocs en habitatges ja 
existents del mateix municipi.  
 
El conveni preveia una aportació de tres milions d’euros, per part de  
cadascuna de les parts signants, per adquirir habitatges de segona mà, ja 
existents al municipi de Terrassa, i destinar-los al reallotjament de les famílies 
afectades pels enderrocs.  
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya va consignar en el pressupost del 2012 
la seva aportació i, gràcies a això, s’han pogut dur a terme els reallotjaments 
dels expedients, que han finalitzat amb la signatura d’un acord mutu amb les 
famílies afectades. Aquests reallotjaments s’han pogut fer gràcies 
exclusivament a l’aportació de la Generalitat, que ha prioritzat aquesta actuació 
malgrat les enormes dificultats pressupostàries i de tresoreria. 
 
Per als expedients en què no s’arribi a formalitzar l’acord mutu, segons el 
conveni formalitzat, l’adquisició dels habitatges la farà directament l’Ajuntament 
de Terrassa mitjançant l’expropiació de les finques afectades. 
 
Fins avui la Generalitat de Catalunya ja ha aportat 798.246,13 euros del total 
compromès, i la setmana vinent es procedirà a fer el pagament dels dos darrers 
acords mutus comunicats recentment, per un import total de 248.955,33 euros. 
En total, l’aportació de la Generalitat de Catalunya, en compliment del que 
estableix el conveni, haurà estat d’1.047.201,46 euros. 
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