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Es pot visitar fins diumenge a l’avinguda de Francesc Macià

L'alcalde de Lleida Àngel Ros i el conseller delegat d’Adigsa, Frederic Linares, han presentat avui
l’exposició itinerant Habitatge/cat al seu pas per Lleida (Segrià), que es podrà visitar fins al proper
diumenge a l’avinguda de Francesc Macià de la ciutat. També ha assistit a l’acte, el director dels
Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge, Joan Farré, i el director territorial d’Adigsa a
Lleida, Lluís Claverol.
La mostra ha viatjat ja per altres municipis de l’àmbit de Ponent: Mollerussa, Tàrrega i Balaguer.
Fins al proper mes de juliol recorrerà una vintena de municipis catalans per explicar de manera
gràfica la política d’habitatge actual: l’accés a l’habitatge, la qualitat i la innovació, el pla de futur i
les mesures que la Generalitat ha adoptat per fer front a la crisi econòmica. Després de Lleida,
Habitatge/cat es traslladarà a Tarragona.
Les persones que visitin la instal•lació coneixeran de primera mà el que li ofereix l’Administració
per accedir a l’habitatge: habitatge protegit de compra i lloguer, ajuts per comprar i per llogar,
ajuts per a l’emancipació dels joves, garanties que dóna la Generalitat als propietaris que volen
posar un pis en lloguer, i la xarxa d’habitatges que té l’Administració per a persones joves, gent
gran i persones amb necessitats específiques d’allotjament. També trobaran les mesures
impulsades davant la crisi econòmica que ha provocat noves dificultats en l’accés a l’habitatge,
unes dificultats que demanen respostes immediates.
L’exposició presenta, igualment, l’oferta d’ajuts i préstecs per a la rehabilitació d’edificis i
d’habitatges, quant a la reparació de patologies estructurals, instal•lació d’ascensors, adequació
d’instal•lacions comunitàries i incorporació d’elements de sostenibilitat i eficiència energètica. Hi
ha un apartat dedicat a la qualitat i innovació, ja que és bàsic avui dia construir amb el menor
impacte ambiental i, per tant, amb criteris d’ecoeficiència.
Les entitats locals i associacions de veïns de Lleida poden demanar visites concertades a l’adreça
habitatge.cat@gencat.cat. També s’ha creat un bloc sobre l’exposició
http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/habitatgecat/.
Debat sobre habitatge a l’Auditori Enric Granados de Lleida
Com a activitat paral•lela a l’exposició, demà dimecres s’ha organitzat un debat obert al públic i
als mitjans de comunicació, on es plantejaran qüestions relacionades amb l’habitatge a la ciutat i
a la demarcació de Lleida: ajuts al lloguer, rehabilitació d’habitatges i, entre d’altres, Registre de
Sol•licitants d’Habitatge Protegit. Hi participaran representants de l’Administració i del sector
privat: el director territorial d’Adigsa a Lleida, Lluís Claverol; la presidenta de l’APCE a Lleida,
Montse Pujol; el cap del Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Lleida, Joan Blanch, i la
promotora de Construccions Pallars, Pilar Pallars. El director dels Serveis Territorials del
Departament de Medi Ambient i Habitatge a Lleida, Joan Farré, moderarà l’acte, que tindrà lloc a
la Sala petita de l’Auditori Enric Granados de Lleida (plaça Mossèn Cinto Verdaguer, s/n).

