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Conveni per construir
habitatge públic
Acord signat entre Ajuntament i associacions veïnals
L’Ajuntament, la Federació d’Associacions de Veïns de L’Hospitalet i la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya
(CONFAVC) han signat un conveni de col·laboració per a la
promoció i la construcció d’habitatge públic a la ciutat.
El conveni té com a objectiu ampliar la participació d’agents socials en la construcció
d’habitatge protegit, seguint l’experiència engegada a L’Hospitalet pels
sindicats majoritaris, UGT i CCOO.
De fet, s’han creat les bases per facilitar la constitució de cooperatives
veïnals que actuïn com a promotores d’habitatge de protecció.
Segons el Programa Municipal
d’habitatge, aprovat al juliol del
2004, i amb l’horitzó del 2010, s’han
de construir a la ciutat 10.000 nous
habitatges dels quals un 34% han de
destinar-se a la promoció pública, és
a dir, 3.101 pisos, 649 d’aquests en
règim de lloguer per a joves.
A l’acte de signatura, l’alcalde,
Celestino Corbacho, va recordar els
grans projectes en què s’està treballant a la ciutat que permetran arribar a la xifra marcada per al 2010:
Can Rigalt, la plaça Europa, el barri
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La consellera Anna Simó va inaugurar el casal

Bellvitge estrena un
nou casal de gent gran
GABRIEL CAZADO

El centre disposarà d’habitatges tutelats
Vela, Corbacho i Izquierdo en l’acte de signatura

de Sanfeliu i la Ciutat de la Justícia.
Per la seva banda, el president
de la Confederació d’Associacions
de Veïns de Catalunya (CONFAVC),
Alfredo Vela, agraïa la confiança dipositada per l’Ajuntament perquè
demostra el grau de “maduresa adquirida per les associacions de veïns”.
Vela va assenyalar que la CONFAVC
ha signat convenis similars amb altres 20 municipis per a la construc-

ció de pisos. El secretari de la Federació d’Associacions de Veïns de L’H,
Rafael Izquierdo, va recalcar “la imperiosa necessitat de promoure habitatge públic a la ciutat”.
En aquest sentit, i en el moment
de tancar aquesta edició, els veïns
pensaven anunciar a l’Ajuntament la
voluntat de tirar endavant la seva primera promoció de pisos públics a la
plaça Europa. # REDACCIÓ

El nou equipament està situat
a l’avinguda d’Europa, disposa
de 2.000 metres quadrats distribuïts en quatre plantes, dues
de les quals estaran dedicades
a sala de jocs, sala polivalent,
cafeteria, sala de lectura, aula
informàtica i serveis de podologia i perruqueria. Les altres
dues plantes acolliran 24 places d’habitatges tutelats.
Els encarregats d’inaugurar
els locals van ser la consellera de
Benestar i Família, Anna Simó, i el
regidor de Benestar Social i Família,
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José Vicente Muñoz. Els dos polítics
van anunciar que els habitatges tutelats seran una realitat la pròxima
primavera. Simó va destacar la varietat de serveis que té el centre,
que ha estat una de les reivindicacions del barri. Per la seva banda,
Muñoz va dir que la zona d’oci i els
habitatges tutelats donaran a l’equipament un caràcter d’atenció integral.
El departament de Benestar i
Família ha finançat el cost de les
obres per un valor de més de dos
milions d’euros. # R.

