LA CIUTAT

DIARI DE L’HOSPITALET 8 de març del 2011

Habitatge. Iniciativa innovadora a la ciutat que obre el ventall de serveis per al col·lectiu

Primers pisos privats de lloguer
condicionats per a la gent gran
Es tracta de la
primera promoció
privada destinada al
col·lectiu que es fa a
la ciutat i que inclou
apartaments i serveis
de suport assistencial
Una promotora privada ha construït
al barri de Sant Josep una promoció
d’apartaments de lloguer destinats
a la gent gran que ofereix serveis
assistencials als residents. Es tracta
de la primera iniciativa d’aquestes
característiques que es du a terme
a la ciutat, impulsada pel constructor de L’Hospitalet Gustau Barbat
en uns terrenys propietat de la seva
família.
La promoció es diu El Carrilet de

L’Hospitalet i es troba a l’avinguda de
la Fabregada. Són 54 apartaments
adaptats i equipats, d’una o dues
habitacions, que tenen un preu mitjà de 1.500 euros mensuals. El complex inclou servei d’infermeria, bugaderia, gimnàs i piscina, un restaurant a preu especial per als residents i sales comuns amb internet i
televisió. Els que ho desitgin poden
sol·licitar serveis de fisioteràpia i de
tasques domèstiques.
Barbat explica que “aquest tipus
de complex està molt estès al món
occidental, tant en l’àmbit públic
com en el privat, per donar servei a
gent gran autònoma que no necessita anar a una residència”. Per incidir en la vessant social del projecte,
els promotors estan treballant amb
l’entitat Eduvic, que assisteix mares
adolescents, per oferir-los habitatges i feina en el mateix complex. y

Política 2.0

Saló menjador d’un dels pisos d’aquesta promoció per a gent gran
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Educació i sanitat

ICV-EUiA
critica les
‘retallades a
qualsevol preu’
ICV-EUiA de L’H considera que la
retallada del pressupost dels centres de secundària anunciada per la
Conselleria d’Ensenyament deixarà
els instituts públics en una situació
de precarietat. A través d’un comunicat denuncien que l’actual Govern
vol “reduir la despesa a qualsevol
preu” amb “retallades indiscrimina
des, sense salvar l’educació tal com
han fet diferents governs”. A més,
ICV-EUiA critica que centres privats
concertats con el Xaloc i el Pineda,
de L’H, que qualifica “d’elitistes”, rebin diners per concertar més grups
dels que realment escolaritzen.
En la mateixa línia, lamenten les
retallades anunciades de Sanitat
que “congelarà la construcció del
nou Hospital General a Can Rigal
i les ampliacions de l’Institut Català
d’Oncologia i de l’Hospital de Bell
vitge”. y

Encuentro con entidades gallegas

Meritxell Borràs presenta les seves
eines a la web social d’internet

Mariano Rajoy hace campaña para el
candidato del PP, Juan Carlos del Rio

La portaveu del grup municipal de
CiU, Meritxell Borràs, ha presentat
les eines amb les que participa al
món social d’internet, des de fa més
de dos anys. Utilitza de forma habitual Facebook i Twitter, té un àlbum de
fotos a Flickr i el bloc propi. La coalició a L’H també té web. Borràs afir-

“Estoy en L’Hospitalet para apoyar a
nuestro candidato a la Alcaldía, Juan
Carlos del Rio, que puede conseguir unos buenos resultados en las
elecciones municipales porque conoce y se ocupa de los problemas
de su ciudad”, dijo el presidente del
Partido Popular, Mariano Rajoy, en

ma que no els té “per motius electorals, els tinc perquè sóc una dona
del meu temps” i les utilitza “de manera personal, sense intermediaris”
per interactuar amb els ciutadans. y
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www.meritxellborras.cat
facebook.com/meritxell.borras

un encuentro con la Federación de
Entidades Gallegas catalanas. Ra
joy dijo que recorre Catalunya pa
ra conocer sus inquietudes. “A los
ciudadanos les preocupa el paro y
para crear trabajo hay que ayudar a
los autónomos que son los que más
están padeciendo la crisis”, señaló. y

