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Un programa facilita adaptar
els habitatges de la gent gran
El promou la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de l’Ajuntament

GABRIEL CAZADO

Ana Rodríguez, veïna
de la Florida: “M’havia
de dutxar fora de la
banyera perquè no

2010 ja ha rebut 85 sol·licituds, de
les quals 40 ja estan fi nalitzades.
Una d’aquestes reformes és la de la
casa d’Ana Rodríguez, on ha canviat
la banyera per un plat de dutxa.
“Aquest és un dels projectes que
moltes vegades no es visualitzen
però que són molt importants per a
la gent gran que viu sola i necessita
que l’administració l’ajudi a continuar vivint d’una forma còmoda i
digna a casa seva”, ha explicat l’alcal-

La Generalitat manté oberta la
convocatòria d’ajuts al lloguer,
per a nous sol·licitants que hagin llogat durant 2010 un pis
de la borsa de L’Hospitalet, i
també per rehabilitar habitatges
i obtenir l’Informe Intern d’Idoneïtat (III).
Tots aquests ajuts s’han de
tramitar a l’Oficina de l’Habitatge de L’Hospitalet, situada
al carrer del Llobregat, 116, a
Coll blanc-la Torrassa. Pel que
fa a ajuts al lloguer, fins al 31 d’octubre els poden sol·licitar aquelles
persones que ho fan per primer
cop i que han signat durant 2010 un
contracte de lloguer sobre un pis de
la borsa de lloguer d’aquesta oficina
municipal. Els que volen renovar un
ajut tenen de temps fins al 30 de
juny. Aquests ajuts són d’un màxim
de 240 euros al mes.
Pel que fa a la rehabilitació, durant tot l’any es pot demanar l’Informe Intern d’Idoneïtat (III) necessari
per rebre subvencions públiques per
a la reforma d’un habitatge. També
fins al 21 de juny es poden tramitar
ajuts per a la rehabilitació d’edificis
(entre el 25% i el 69% del cost, fins
a 7.000 euros per propietari) i per
a la rehabilitació d’habitatges (fins
al 40% del cost, i com a màxim
8.400 euros).
Durant l’abril també s’han pogut
sol·licitar ajuts per als propietaris
que volen llogar un pis. # R .
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L’any 2009 l’Ajuntament de
L’Hospitalet es va adherir al
Programa d’Arranjament d’Habitatges per a la Gent Gran, de
l’Àrea de Benestar Social de la
Diputació de Barcelona. Aquest
servei vol afavorir que la gent
gran pugui viure a casa seva
el màxim de temps possible i
amb les condicions necessàries
d’accessibilitat.
L’Ajuntament té la intenció de
realitzar, mitjançant aquest programa, unes 150 actuacions i aquest
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podia entrar a dins,
tenia por de caure.
Ara és perfecte”

Oberta la
convocatòria
per a ajuts
de lloguer i
rehabilitació

L’alcaldessa, Núria Marín, amb la veïna de la Florida que ha pogut adaptar el seu bany

dessa de L’Hospitalet, Núria Marín.
Ana Rodríguez diu que està encantada amb el seu plat de dutxa.
“M’havia de dutxar fora de la banyera perquè no podia entrar dins, tenia
por de caure. Ara és perfecte”.
El Programa d’Arranjament d’Habitatges per a la Gent Gran pretén

facilitar reformes bàsiques i d’adaptació funcional de l’habitatge, tant
de lloguer com de propietat. Alguns
dels arranjaments suposen l’eliminació d’un graó, el gir d’una porta,
la instal·lació d’una placa de vitroceràmica en lloc dels focs de gas o
el canvi d’aixetes o endolls.

Les persones beneficiàries d’aquest projecte són majors de 65 anys
usuàries dels Serveis Socials municipals que no disposen de recursos
econòmics i necessiten adaptar el seu
habitatge. “A mi m’agrada viure sola
mentre pugui”, afirma l’Ana Rodríguez.
# MARGA SOLÉ
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