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El parc d’habitatges de Sabadell està 
envellit. El 61% dels quals tenen més de 
40 anys i en molts casos això es tradueix 
en edificis que han quedat desfasats i no 
responen a les necessitats o a la normativa 
actual. Dels 88.594 edificis que hi havia al 
cadastre municipal del 2017, pràcticament 
la meitat (46,8%) es van construir entre el 
1960 i el 1979, de manera que avui tenen 
entre 42 i 61 anys. El problema principal 
que arrosseguen és que com que són 
anteriors a la primera normativa tècnica 
del 1981, “no tenen aïllament tèrmic a les 
façanes i l’accessibilitat és poca o nul·la”, tal 
com explica el delegat del Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de Catalunya (COAC) al 
Vallès Occidental, Miquel Turné. Això vol 
dir que tenen barreres arquitectòniques com 
no tenir ascensor, les façanes no aïllen de 
forma adequada i no són habitatges eficients 
energèticament. Per millorar aquesta situació, 
diferents veus coincideixen que cal que 
l’administració i els propietaris s’impliquin 
en accions com un nou Pla de Barris per 
rehabilitar i posar al dia els habitatges. A curt 
termini, l’Ajuntament de Sabadell vol 
aconseguir 190 milions d’euros dels fons 
europeus Next Generation per rehabilitar 
11.000 edificis repartits per tots els barris. 
L’actuació permetria millorar l’aïllament de 
façanes i cobertes i canviar la caldera. 

Rehabilitar 
els habitatges, 
assignatura 
pendent
Aleix Pujadas Carreras  •  @aleixpujadas  #habitatge

D.S. Informe

L’accessibilitat, la gran 
barrera d’entrada
Graons al replà, manca d’ascensor, 
de rampes i portes de menys de 80 
centímetres d’ample per on no passa 
una cadira de rodes són els principals 
elements que dificulten l’accessibilitat 
als edificis més antics de Sabadell. L’ar-
quitecte Francesc Camps, membre de 
la Fundació Bosch i Cardellach, subratlla 
que el parc d’habitatges “se’ns ha enve-
llit moltíssim, a molta velocitat, i encara 
que en l’àmbit estructural molts edificis 
poden durar centenars d’anys, en l’àm-
bit de confort cada vegada hi ha més 
exigències i, físicament, cal adaptar la 
tipologia dels habitatges a les diferents 
maneres de viure”. A parer seu cal reha-
bilitar perquè “també és una manera 
d’augmentar el valor patrimonial”. 

A l’hora d’abordar aquestes reformes 
estructurals, Camps creu que cal canviar 
la mentalitat que ha imperat fins ara i 
abans de començar a parlar de diners 
“hem de convèncer, explicar bé que 

quan aïlles bé el teu habitatge la des-
pesa energètica és inferior a anys vista, 
no ho amortitzes al mateix moment”. 
Des d’una altra perspectiva, el gerent 
de la Cambra de la Propietat Urbana 
de Sabadell i Comarca, Jaume Torras, 
creu que seria una bona idea reeditar un 
Pla de Barris com el que anys enrere, el 
2004, va permetre rehabilitar una gran 
quantitat d’edificis. Des de la Cambra 
comparteixen que “tenim un parc molt 
envellit” i creuen que “convindria facilitar 
que els propietaris rehabilitin”. Torras 
apunta que des de la Generalitat es 
podrien posar més facilitats per rebre 
subvencions per evitar que les comu-
nitats de propietaris acabin escollint el 
pressupost més baix i això no comporti 
no millorar l’eficiència energètica. Tan-
mateix, la Cambra aposta per reduir el 
termini de cobrament de les subvenci-
ons a la rehabilitació, de manera que els 
veïns no hagin d’avançar tants diners.

El veí Josep Maria Fontanet, davant un edifici del 1960 a les Termes / VICTÒRIA ROVIRA



Jesús Lagunas i Mari Carmen Aguado, al seu domicili de les Termes, 
el segon barri amb els habitatges més vells / VICTÒRIA ROVIRA

Què comporta viure en un edi-
fi ci construït fa 60 anys? “Vol dir 
problemes”, resumeix Josep Ma-
ria Fontanet, veí d’un edifi ci de la 
plaça de les Termes construït el 
1960. La façana, la teulada, l’as-
censor, la instal·lació elèctrica, 
les escales i una llarga llista d’ele-
ments de l’edifi ci que s’han de re-
habilitar d’una forma integral o 
constantment amb el cost que 
això comporta. En molts casos, 
el problema ve perquè són edifi-
cis anteriors a les primeres nor-
matives d’accessibilitat i eficièn-
cia energètica, cosa que comporta 
situacions com que “si hi hagués 
un incendi, haurem d’acabar tots 
cremats, no hi ha escala d’incen-
dis; no tindríem per on escapar, 
els de dalt de tot que facin el que 
puguin”, assegura Fontanet, que 
afegeix que “el camió escala dels 
bombers tampoc arriba a dalt de 
tot”. En aquest casos no hi ha ni 
ascensor ni escales ni sortides 
d’emergències ni portes antiin-
cendis. Tot es fi a a la sort i a l’esca-
la de la comunitat. 

Un dels problemes amb què es 
troben els veïns és que “cada dia 
hi ha més gent de lloguer” i això 
fa que “hi ha més problemes per 
posar-nos d’acord per fer refor-
mes”, assegura Fontanet. Una al-
tra cosa és que les reformes que es 
fan no tenen la qualitat o la dura-
ció esperada i s’han de refer con-
tínuament. La inversió sol ser la 
mínima imprescindible en funció 
de la renda dels veïns, molta gent 
gran, sola i amb pocs recursos, i 
en aquests cas “ara totes les faça-
nes estan arreglades, però això es 
fa i al cap d’anys cau de nou per-
què el que es fa no es fa correcta-

ment”, considera aquest veí. Una 
altra situació d’aquest tipus és la 
que viuen Jesús Lagunas i Mari 
Carmen Aguado, propietaris d’un 
pis a la plaça de les Termes, en 
aquest cas edifi cat el 1963, de ma-
nera que té 58 anys. Abans d’entrar 
a la seva comunitat ja es fa evident 
que té un problema d’accessibi-
litat, començant pel graó que hi 
ha a la porta d’entrada i el fet que 
no hi ha ascensor, sobre el qual fa 
mesos que discuteixen si el posen 
o no. Un veí el reclama perquè el 
veu necessari, mentre que la veï-
na que viu al baix no el vol. Sigui 
com sigui, el problema és que “en 
aquests pisos l’estructura no està 
feta per fer-hi un ascensor i s’ha 
de fer molta obra a la façana”, cosa 
que encareix substancialment el 
preu, explica Lagunas. Ells cre-
uen que l’acabaran posant, però 
tot just acaben de pagar la repara-
ció del terrat amb un préstec que 
han anat retornant durat deu anys. 
“Aquí sempre estàs amb algu-
na cosa”, conclou Lagunas, al que 
Aguado assenteix, però després 
de parlar de les coses menys posi-
tives, destaca una virtut: “El millor 
és que tot el pis és exterior!”.

“Si s’incendiés 
l’edifi ci, no tindríem 
per on escapar”
Aleix Pujadas Carreras  •  @aleixpujadas  #societat

El pis en què viuen 
Lagunas i Aguado 
era del pare d’ell. 
Abans que hi vis-
quessin, el llogater 
pagava una renda 
antiga que avui seri-
en uns 100 euros

Efi ciència 
energètica: 
objectiu zero 
emissions
La normativa europea en-
camina les administracions 
a impulsar que els edificis 
emetin zero emissions de 
CO2 i, fins i tot, generin la 
seva pròpia energia i reuti-
litzin elements com l’aigua 
residual. És el que es coneix 
com a construccions nearly 
Zero Energy Building (nZEB). 
Però en un edifici que té 
40 o 50 anys, “cal una gran 
rehabilitació energètica”, as-
segura Miquel Turné (COAC). 
Bàsicament, cal canviar la 
teulada -en molts casos en-
cara d’amiant-, les finestres 
i les calderes. Intervencions 
completes que requereixen 
un elevat pressupost, per la 
qual cosa Turné comparteix 
que caldrien plans estatals o 
autonòmics que ajudin a fer 
aquesta rehabilitació i, alho-
ra, la que permetria millorar 
l’accessibilitat. Tanmateix, 
Francesc Camps creu que 
s’ha d’incidir “a saber com 
funcionen els edificis”: saber 
quan obrir i tancar les persia-
nes per aprofitar el sol, etc.

L’estat dels 
habitatges i la 
qualitat de 
vida 
“Tenir un parc envellit
implica que molta població 
no vol viure allà o marxa”, 
indica el delegat del COAC 
al Vallès, Miquel Turné. I a 
parer seu les institucions 
han de perseguir el contrari: 
donar vida als barris perquè 
els veïns s’hi vulguin quedar. 
“Quan allargues la vida útil 
dels habitatges, la gent no 
ha de marxar i generes molta 
més cohesió social”, afegeix. 
Francesc Camps, per la seva 
part, creu que un parc d’ha-
bitatges ben conservat pel 
que fa a edificació i consum 
energètic “té un valor afegit, 
és una ciutat més rica encara 
que l’habitatge sigui un valor 
passiu i això, en la lògica de 
mercat, dona més valor en 
la compravenda”. Tanmateix, 
que els edificis estiguin en 
bon estat fa que siguin espais 
més atractius per anar-hi a 
viure, ja que “com més ben 
mantinguts, més percepció 
de la qualitat de vida”.

L’antiguitat dels edifi cis
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Zones per sobre la mitjana:
El centre (43 anys)

Zones molt per sobre la mitjana:
Nostra Llar (60 anys)

Zones per sobre la mitjana:
Can Puiggener (43 anys)
La Creu Alta (43 anys)

Zones per sobre la mitjana:
Ca N’Oriac (44 anys)
El Torrent del Capellà (47 anys)
La Plana del Pintor (48 anys)

Zones per sota la mitjana:
Can Llong (12 anys)
Castellarnau (17 anys)

Zones per sobre la mitjana:
Els Merinals (44 anys)

Zones molt per sobre la mitjana:
Can Feu (50 anys)

Zones per sobre la mitjana:
La Creu de Barberà (45 anys)
Campoamor (47 anys)

Zones molt per sobre la mitjana:
Espronceda (51 anys)
Les Termes (55 anys)

Zones molt per sobre la mitjana:
El Raval d’Amàlia (53 anys)
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