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El consistori encarrega un estudi per preveure les necessitats
d'habitatge a Castellar des d'ara fins al 2011

Dijous 28 d'octubre de 2004
L'Ajuntament de Castellar del Vallès ha encarregat a la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) un estudi per conèixer les necessitats d'habitatge al municipi des
de 2004 fins al 2011. Amb aquest estudi, el consistori pretén comptar amb una
estimació real dels habitatges que s'hauran de construir per ajustar-ho al màxim amb
el sòl que caldrà adquirir per portar-ho a terme. "Pensem que és un estudi
important perquè a l'hora de fer les revisions i adequacions que s'hagin de fer
per tenir més sòl per a la construcció d'habitatge públic, es pugui fer en
paral·lel i equitativament a la demanda real", ha explicat la regidora de l'Àrea de
Territori, Gemma Perich. Per això, l'equip de govern ha demanat a l'UPC que, dins
de l'estudi que ja ha realitzat de prospecció de les demandes i necessitats d'habitatge
en l'àmbit de tot Catalunya, concreti aquestes necessitats a Castellar del Vallès a
partir de totes les dades que facilitarà la Regidoria d'Urbanisme. De moment,
aquesta setmana quedaran enllestides les llistes definitives de la darrera promoció de
pisos de promoció pública en règim de lloguer construïts al municipi, entre el carrer
Barcelona i la Ronda de Llevant, a l'alçada de la plaça Europa. Es tracta d'una
promoció de 40 habitatges, dels quals "tres s'han ajuntat en un únic habitatge
tutelat per a disminuïts psíquics que serà tutelat pel Taller Escola Barcelona, el
TEB", ha afegit Perich. La resta d'habitatges seran sortejats entre els aspirants que
han presentat sol·licitud i compleixen les condicions. Es preveu que el sorteig i el
lliurament de les claus es faci abans de finals d'any. Amb l'entrega d'aquests 40
pisos, es tanca la fase de 100 habitatges públics –80 de lloguer i 20 de compra –
construïts al municipi en els dos últims anys. "En tot cas, en la revisió que estem
fent de diverses opcions urbanístiques, més quan comptem amb els resultats de
l'estudi, podrem fer una proposta per a noves fases d'habitatge públic fins al
2011", ha manifestat la regidora.
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