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30 de maig del 2007

Conveni per recuperar els
terrenys de la Remunta
L’Ajuntament els pot adquirir a Defensa per fer-hi habitatges, serveis i equipaments
L’Ajuntament té via lliure per
adquirir els terrenys que ocupa
actualment el Centre de Capacitació Eqüestre de la Remunta
i que són propietat del Ministeri
de Defensa. Segons el protocol
signat pel ministre José Antonio
Alonso i per l’alcalde de la ciu
tat, Celestino Corbacho, el passat 10 de maig, L’H pot adquirir
els terrenys d’aquesta antiga caserna militar per destinar-los a usos
residencials, serveis i equipaments.
Aquest solar, que temps enrere va
ocupar el Quart Dipòsit de Semen-
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El Centre Municipal d’Atenció a
les Famílies rep des del 21 de
maig les sol·licituds per acollir-se
als ajuts previstos a la Llei de la
dependència. Segons l’Àrea de
Benestar Social, el servei s’ha reforçat amb quatre treballadors i
fins ara no hi ha hagut cap situació de col·lapse.
En aquesta primera fase poden
sol·licitar ajuts les persones amb un
grau 3 de dependència, és a dir, aquelles que necessiten ajuda per menjar, rentar-se, anar al lavabo o simplement per desplaçar-se. Es calcula
que a L’H hi ha 4.000 dependents
en grau 3.
L’imprès de sol·licitud ha d’anar
acompanyat d’una fotocòpia del DNI,
un justificant d’empadronament i un
informe del metge de capçalera.
Els formularis es poden aconseguir
també per Internet, als ambulatoris
o a les associacions de discapacitats.
Les ajudes poden arribar en forma
de prestacions econòmiques per
pagar un cuidador professional o no,
i també per finançar un servei social, com ara la teleassistència o l’atenció residencial. L’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) recomana que els interessats s’informin
primer sobre si compleixen els requisits per rebre els ajuts.
A partir del juny és previst que
equips de professionals acreditats visitin els sol·licitants a les seves residències. En total, la Generalitat xifra
en unes 185.000 les persones depen
dents a tot Catalunya, de les quals
unes 17.000 són de L’Hospitalet. # r .
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La superfície que avui
ocupa el Centre de
Capacitació Eqüestre de
la Remunta en el barri
Centre havia estat un
dipòsit de sementals de
l’Exèrcit espanyol
tals de l’Exèrcit, també conegut com
a Caserna de la Remunta, té una
superfície de 50.000 m2.
Segons el conveni, el Ministeri de
Defensa posa a disposició del Consistori aquests terrenys amb l’objectiu
“d’integrar-los urbanísticament dins el
context urbà del Centre, de continuar
desenvolupant els plans d’habitatge
previstos per al municipi i de donar
prioritat a la construcció de pisos pro
tegits per atendre els col·lectius amb

Reforç del
servei a on
sol·licitar els
ajuts a la
dependència

L’antiga caserna de la Remunta ocupa un solar de 50.000 metres quadrats

més dificultats, especialment, joves i
gent gran”.
L’Ajuntament té previst desenvolupar en aquest solar una de les actuacions recollides dins el Programa
municipal d’habitatge 2004-2010.
En un conveni posterior ambdues
administracions concretaran les ca

racterístiques específiques per al
seu desenvolupament urbanístic.
Celestino Corbacho (avui alcalde en funcions) havia avançat dies
enrere que un dels possibles promo
tors urbanístics que podria construir
habitatge social en aquest solar seria Caixa de Catalunya, entitat amb

la qual l’Ajuntament ha acordat l’e
dificació de 500 pisos públics distribuïts per la ciutat.
Segons Defensa, el protocol signat s’emmarca dins els plans de
desenvolupament de sòls militars
desafectats i de modernització de les
infraestructures del Ministeri. # r .

