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Persones grans poden allotjar
estudiants universitaris
L’H se suma al programa de la Fundació Viure i Conviure de l’Obra Social de Caixa Catalunya
L’Ajuntament ha
signat un conveni
amb l’obra social de
Caixa Catalunya i les
universitats de Barcelona
i Politècnica per sumarse al programa Viure i
Conviure

foto cedida per la fundació viure i conviure

La Fundació Viure i Conviu
re, de l’Obra Social de Caixa
Catalunya, ha iniciat els trà
mits per tal que persones més
grans de 65 anys de L’Hospi
talet puguin allotjar estudiants
d’algunes universitats de Bar
celona, de manera que uns i
altres es beneficiïn d’aquesta
convivència.
La Fundació, que ja fa deu
anys que duu a terme aquest
programa a diferents ciutats
catalanes, entre les qual hi ha Bar
celona, ha signat un conveni amb
l’Ajuntament de L’Hospitalet i les
universitats de Barcelona i Politècni
ca de Catalunya per tal d’implantar
aquesta iniciativa a la ciutat.
El text del conveni explica que
l’acord busca “promoure i facilitar
relacions solidàries d’ajuda mútua
entre totes dues generacions; experi
mentar mesures alternatives per fer
front als problemes de soledat de
les persones grans i proporcionar
alternatives d’allotjament a joves
estudiants, afavorint la igualtat d’o
portunitats”.
Aquest projecte permet desen
volupar tota una sèrie de valors,
segons ha manifestat Josep Solans,
director de la Fundació Viure i Con
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Les persones grans
reben una aportació
de 100 euros cada mes
d’estada per despeses
de consum, i els
estudiants, una beca
de 490 euros per curs

El programa promou relacions d’ajuda mútua entre dues generacions

viure, com ara la solidaritat, la tole
rància i la negociació.
“Tot i que no és obligatori, de
vegades la mateixa convivència
comporta que les relacions entre
ambdues persones tingui més ca
liu. Per exemple, hi ha estudiants
que de vegades acompanyen els
seus amfitrions a fer la compra, o
ells mateixos, quan tornen a la nit,
es troben una mica de sopar pre
parat”, diu Solans. És evident –afe
geix– que la convivència estableix

altres llaços solidaris”. A L’H estan a
punt de formalitzar-se les quatre pri
meres unitats de convivència amb
aquest sistema.
L’Ajuntament, mitjançant l’Àrea
de Benestar i Família, és qui s’en
carregarà de difondre entre la gent
gran de la ciutat aquesta iniciativa.
Les universitats, per la seva part,
ho expliquen als estudiants, i l’Obra
Social de Caixa Catalunya aporta
una sèrie de beneficis per totes
dues parts. Els universitaris reben

una beca de 490 euros per curs
acadèmic i no paguen cap tipus
de consum durant la seva estada,
mentre que la persona que els acull
rep 100 euros mensuals durant el
període lectiu de deu mesos, per tal
de compensar els augments en els
consums habituals de la llar.
Les inscripcions per poder acollirse a aquest programa poden fer-se
als serveis socials de l’Ajuntament, a
qualsevol oficina de Caixa Catalunya
o trucant al telèfon 902 40 09 73.

Els estudiants, però, acostumen a
fer-ho mitjançant la web de l’entitat
bancària, els serveis universitaris o
trucant a aquest mateix número.
El procés de selecció de les persones que han de conviure es fa
d’una manera molt rigorosa. “No tothom és compatible, és evident, per
això –explica Josep Solans–, un
cop es tenen candidats, es posa
en marxa un procés de selecció fet
per psicòlegs que estableix perfils
de candidats. Quan dos perfils són
compatibles s’inicien els tràmits per
establir la convivència”.
Posteriorment, l’equip fa un se
guiment d’aquestes relacions i ge
neralment “no es donen fracassos”.
El que sí que passa és que es pro
dueixen baixes per altres motius.
“Bàsicament –diu Solans– perquè
el jove canvia d’universitat o acaba
els estudis o perquè la persona
que acollia necessita una atenció
especial i ha de ser traslladada, per
exemple, a una residència”.
Si un estudiant se’n va, es busca
un altre per tal que això no repre
senti una pèrdua per a la persona
que l’acull. # conchita gómez
Més informació a http://obrasocial.
caixacatalunya.es

Aumentan notablemente los
aparcamientos de bicis
L’Hospitalet instalará de aquí a
abril de 2007 cuarenta nuevos
puntos de aparcamiento de
superficie para bicicletas y dis
pondrá, el año que viene, de
13 kilómetros de carril bici.
Según las previsiones del Área
de Medio Ambiente y Sosteni
bilidad a final de año acabará
el proceso de instalación de
62 nuevas plataformas en las
paradas de autobuses de la ciudad.
Todo estas acutaciones coinciden
con la ejecución del proyecto Camí
Escolar Segur, en el marco del Plan
Integral de Collblanc-la Torrassa,
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cuyas actuaciones están mejorando
notablemente la movilidad y la se
guridad de los peatones de aquellos
barrios.
El Ayuntamiento ha hecho públi
cos algunos de los actuales índices
de movilidad de L’Hospitalet. Así, el
número de plazas de aparcamiento
subterráneo ha pasado de 2.571
en el año 2000 a 6.001 en 2005,
mientras que en sólo un año se han
incrementado en 1.000 el núme
ro de aparcamiento subterráneo,
pasando de 5.091 plazas en 2004
a 6.001 en el 2005. La tendencia
deseada es que continúe al alza.

Por lo que respecta a la super
ficie destinada a tráfico viario con
características especiales, como las
denominadas áreas de peatones, de
prioridad invertida y zonas 30, las
cifras que arroja el año 2005 son de
48.324 metros cuadrados.
La evolución es, en este caso,
también decididamente alcista,
por cuanto en el año 2002 sólo
se contabilizaban 12.487 metros
cuadrados de este tipo de áreas, y
entre 2003 y 2004 aumentan hasta
situarse en los 47.549 metros cua
drados que marcan la pauta actual.
# c . gómez

gabriel cazado

En abril de 2007 habrá cuarenta nuevos puntos de superficie

Bicicletada con motivo de la Semana de la Movilidad

