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Lloguer social. Una fundació catalana del tercer sector gestiona pisos cedits per garantir el dret de tothom a l’habitatge

Pisos a canvi de cobrament segur
La Fundació Hàbitat3 està fent una campanya
perquè els ciutadans de L’H cedeixen pisos per a
lloguer assequible, a canvi d’assegurar-los la renda
La Fundació Hàbitat3 és una entitat
sense ànim de lucre, impulsada des
del tercer sector social català, que
treballa per aconseguir que persones o famílies en situació de dificultat greu d’accés a un habitatge o en
risc d’exclusió residencial o social
puguin disposar d’un habitatge digne. En els pròxims mesos, voldrien
aconseguir un mínim de 50 habitatges buits de particulars a L’Hospitalet, Barcelona i altres municipis de
l’àrea metropolitana.

A canvi, segons explica el seu director general, Xavier Mauri, “oferim
als propietaris una cessió d’entre 3
i 5 anys i els garantim el pagament
del lloguer cada mes; si és necessari, també oferim finançament de les
obres de rehabilitació”. La Fundació
demana, això sí, que a canvi de la
seguretat del cobrament, el lloguer
s’estableixi una mica per sota del
preu de mercat.
A L’Hospitalet disposaven abans
d’iniciar la campanya de 10 habitat-

Hàbitat3 demana la cessió de pisos per pal·liar la manca d’habitatge social

ges cedits de lloguer, però en volen
més perquè les necessitats a la ciutat han augmentat. Segons un estudi elaborat per aquesta fundació,
a Catalunya calen 230.000 habitatges de lloguer social o assequible,
una xifra a la qual es podria arribar
si els bancs cedissin alguns dels
45.000 pisos dels quals disposen.
“Només un de cada 10 pisos
dels bancs es destinen a aquest
tipus d’ús. Malgrat les crides que
fem, no aconseguim cap tipus de
cessió”, afegeix Mauri. Per aquest
motiu, Hàbitat3 demana que l’Administració pública intensifiqui les
mesures per forçar les entitats financeres a cedir els seus habitatges
buits, que a L’H podrien superar el
miler de pisos. Els interessats en la
cessió poden adreçar-se al correu
electrònic 50habitatges@habitat3.
cat o bé trucar al 935393999. y

Breves
Entrega de premios del
IV Concurs de Vinyetes a
l’escola per la solidaritat
Se han presentado unas 600 viñetas
que fomentan los valores de la solidaridad, la cultura de la paz y la Carta
Universal de los Derechos Humanos.
Los alumnos de la Escola La Carpa
Òscar Pineda y Joshua Suárez han
ganado el primer premio con un cómic sobre la pobreza. Otros trabajos
han tratado el bulling y las agresiones machistas. y

Cerca de 140 alumnos
participan en el certamen
L’H Joves Emprenedors
Los ganadores son: Petcotes (Jaume
Balmes), proyecto empresarial; Fast
Lab (Dolmen), idea innovadora; Som
una pinya (Dolmen), economía social y solidaria; Kinetic Energy (Joan
XXIII), medio ambiente; Freddy’s
Energy (Pedraforca), contribución a
la mejora de la calidad de vida de las
personas, e Isensors (Provençana),
proyecto empresarial tecnológico. y

Jóvenes del proyecto LH
Èxit hacen prácticas en
las 24h de motociclismo
Son siete participantes del proyecto formativo, de entre 16 y 25 años,
que hicieron prácticas de asistencia
técnica a la escudería amateur Escola Èxit en el Circuit de Catalunya,
en Montmeló. El proyecto formativo
pretende despertar la vocación profesional en estos jóvenes, así como
potenciar el trabajo en equipo. y

El CAP de Amadeu Torner
pone en marcha la prueba
piloto de la E-consulta
Esta herramienta de la aplicación
La meva salut complementa la atención presencial y permite al usuario
enviar consultas en desde cualquier
dispositivo a su médico o enfermero
de atención primaria. De momento
lo utilizan solo dos profesionales del
CAP pero la idea es ampliarlo a todo
el personal sanitario del centro. y

