166 nous pisos de lloguer assequible a Magraners i Copa d’Or
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Els nous pisos tenen una superfície d’uns 50 metres quadrats i es
destinen a dos dels sectors de la població amb més necessitats en aquest
àmbit, com són els joves entre 18 i 35 anys i les persones majors de 65
anys
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, el delegat general de “la Caixa” a Lleida, Enric
Pujol, i la subdirectora d’Habitatge Assequible de l’Obra Social “la Caixa”,
Mireia Farré, han visitat aquest dimecres les dues promocions que ha construït
l’entitat financera en solars municipals amb un total de 166 nous habitatges
situats als barris de Magraners i Copa d’Or, que estaran destinats a dos dels
sectors de la població amb més necessitats en aquest àmbit, com són els joves
entre 18 i 35 anys i les persones majors de 65 anys .
La nova promoció de Magraners, que consta de 50 habitatges, està situada al
costat de l’antic camp de futbol del barri, al carrer Cambrils número 6. Aquests
pisos tenen una superfície entre 45 i 50 metres quadrats, 2 habitacions i un
preu de lloguer inferior al de mercat d’habitatges de protecció oficial, és a
dir, menys de 300 euros al mes. La nova promoció de 116 habitatges situada a
Copa d’Or, una zona d’expansió de la ciutat perfectament comunicada, entre la
Bordeta i Cappont, té les mateixes característiques que la promoció de
Magraners.
Les dues promocions d’habitatge assequible de la Caixa s’han construït en
terrenys municipals cedits per la Paeria a la entitat financera, en el marc de
l’acord signat entre les dues parts al 2006 per a l’establiment d’un parc
d’habitatges de lloguer assequible al municipi.
Les dues edificacions s’han fet sota criteris i tecnologies respectuoses amb el
medi ambient, així com seguint criteris d’accessibilitat per a les persones amb
mobilitat reduïda, així com la reserva d’un total de 5 habitatges per a aquestes
persones.
Els contractes d’arrendament seran per un període de cinc anys per als joves.
Per a les persones majors de 65 anys, aquest període serà prorrogable a
petició de l’arrendatari. Els habitatges ja han estat adjudicats a persones que
s’havien inscrit al Registre de Sol•licitants de l’Oficina Local d’Habitatge de
l’Ajuntament de Lleida.

