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La Caixa de Catalunya construirà
500 habitatges socials a L’H
La primera operació serà un conjunt de 194 pisos que s’edificaran al carrer l’Estronci de Sanfeliu

Aquests habitatges
que construirà l’entitat
financera formen part
dels 4.400 previstos
dins el Pla municipal
d’habitatges amb
l’horitzó de l’any 2011
bitatges en el sector anomenat Porta
Sanfeliu delimitat pels eixos viaris
del carrer de l’Estronci i l’avinguda
de l’Electricitat. D’aquests, la meitat
seran de protecció oficial i un total de
194 són els que construirà la Caixa
de Catalunya.

Els 50 0 pisos públic s
que construirà Caixa de
Catalunya a L’Hospitalet

L’apunt
en els solars que prèvia
ment li cedeixi l’Ajunta
ment es destinaran a règim de compra, de lloguer,
de lloguer amb posterior
dret a compra i per a col·
lectius amb necessitats
específiques.
L’alcalde Corbacho ha
manifestat que “a finals
del 2007, podrem tenir
determinats els terrenys
on es construiran la res
ta de pisos previstos en
aquest conveni”. Algu
nes de les localitzacions
possibles, segons ha dit,
seran un solar en el carrer
de Leonardo da Vinci i als
terrenys de l’antiga caser
na de la Remunta, actual
ment ocupats pel Centre
de Capacitació Eqüestre.
Tots dos espais són pro
pietat de l’Estat, però els
tràmits per transferir-los
al municipi estan molt
avançats.
A principis del 2008 po
drien començar les obres
dels primers 194 pisos.

gabriel cazado

L’Ajuntament i la Caixa de Ca
talunya han signat un conveni
per a la construcció de 500 habitatges de protecció oficial a
la ciutat. Aquests pisos formen
part dels previstos en el Pla mu
nicipal de l’habitatge que fixa la
construcció d’un total de 4.400 habi
tatges públics a L’H, amb l’horitzó de
l’any 2011.
L’entitat financera construirà
aquests pisos en els terrenys que li
cedirà l’Ajuntament. Els primers seran
un conjunt de 194, que s’edificaran
al barri de Sanfeliu. Segons ha recor
dat l’alcalde Celestino Corbacho, en
total el Pla de millores de Sanfeliu
estableix l’edificació de 600 nous ha

a
c
o
r
d

Narcís Serra i Celestino Corbacho durant la signatura del conveni a Can Buxeres
Corbacho ha agraït la implica
ció de la Caixa de Catalunya en la
construcció d’habitatge social, “ja
que necessitem sumar esforços”,
ha dit. L’alcalde ha insistit que el
problema de l’habitatge deriva de la
desatenció històrica dels governs de

la Generalitat i de l’Estat. “Si des de
fa 20 anys, de cada 3 pisos nous,
un hagués estat públic, el drama de
l’habitatge avui seria un problema
menor”, opina.
Segons el president de la Caixa
de Catalunya, Narcís Serra, fins ara

aquesta és l’operació més important
que han subscrit amb un ajuntament
per construir habitatge social. “El reconeixement d’aquesta institució també passa per comprometre’s amb
obra social que aporti beneficis direc
tes a la societat”, ha dit. # r . s .

