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El PP portarà la situació dels veïns al Parlament per preguntar al Govern

Les protestes pels pisos de
Bofill, a punt d’arribar al jutjat
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Els CAP de
L’Hospitalet
vacunen
contra la
pneumònia
REDACCIÓ

Els blocs
van començar
a deteriorar-se
poc després
d’estrenar-se
Els propietaris dels pisos dissenyats per l’estudi d’arquitectes de
Ricardo Bofill en el Gornal estudien presentar una denuncia contra
l’Incasol, responsable del projecte, per aconseguir que aquest organisme arregli definitivament els
desperfectes que van sorgir poc
després d’estrenar l’immoble. A
més, els veïns demanaran danys
i perjudicis pels més de dos anys i
mig que porten fent obres als seus
habitatges.
D’altra banda, el PP portarà el
cas al Parlament. Els diputats populars han demanat tota la informació als veïns per interpel·lar al
Govern de la Generalitat sobre
l’estat dels habitatges i les accions
que empendrà per fer les reparacions oportunes.
Els propietaris dels pisos del
Gornal, que han constituït una comissió d’afectats, han posat el problema a les mans d’advocats i arquitectes per trobar la millor solu-
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Les caixes de les persianes estan mal instal·lades i entra el fred als habitatges
ció. Segons els portaveus de la comissió, les 176 famílies afectades
estan totalment decidides a anar
als jutjats perquè consideren és
l’única manera que els facin cas.
A petició de la comissió, un arquitecte ha visitat els pisos per
constatar el mal estat de les installacions. Ha indicat que caldria aïllar els habitatges contra el fred i
el vent, canviant els vidres de fi-

nestres i balcons per uns altres
més gruixuts i segellant les juntes
de la façana, feta amb pladur.
Els veïns afirmen que els problemes de deteriorament van començar poc després d’instal·lar-se
als pisos, el 1997, a conseqüència de la baixa qualitat dels materials emprats i que les obres efectuades fins ara per l’Incasol no han
aconseguit aturar-lo.

Falta d’aïllant a les parets, caixes de persianes per on entra el
fred, plaques de sòl de PBC enganxades amb quitrà que deixa taques al terra, són alguns dels problemes sorgits durant aquests dos
anys i mig. Ara cal afegir un altre,
els aparcaments dels blocs 16 i 18
tenen filtracions d’aigua i ja han començat a caure les rajoles de les
parets.

Els centres d’atenció primària de
L’Hospitalet han iniciat aquest mes
de gener una campanya de vacunació contra la pneumònia dirigida a les persones més grans de
65 anys. La vacunació es durà a
terme de forma esglaonada des
del 3 de gener d’aquest any fins
arribar a assolir progressivament
una cobertura de vacunació del 80
per cent a finals del 2002.
Fins ara la vacuna s’administrava només a les persones que
eren més susceptibles d’emmalaltir de pneumònia, així com a tota
la gent gran ingressada en institucions. Ara s’ha decidit posar la vacuna a l’abast de tota la població
d’aquesta edat. Amb la iniciativa,
es volen evitar les possibles complicacions que ocasiona la malaltia.
El pneumòcoc és el bacteri responsable del 30 per cent de totes
les pneumònies i sovint causa problemes de salut afegits en persones d’edat avançada. No sempre
respon als antibiòtics d’ús habitual
i és per això que l’actuació preventiva és tan important.
La tasca de vacunació iniciada pels centres d’atenció primària
no forma part d’una campanya
massiva i tampoc no suposa una
vacunació d’urgència. Cada CAP
establirà l’organització que consideri més adequada per atendre
aquest grup de població.

