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ENLLESTITS 23
HABITATGES DE
LLOGUER PER A
JOVES AL CARRER
ALSAMORA

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros,
va fer una visita d’obres als
habitatges construïts per
l’INCASÒL en un solar municipal.

L’acord entre la Paeria i la Generalitat de
Catalunya per dur a terme aquesta promoció
s’emmarca dins del programa ARI de
reforma i rehabilitació integral del Centre
Històric. Aquests habitatges es començaran
a adjudicar de manera immediata. El preu
del lloguer serà com a màxim de 180 euros
mensuals i els pisos són per a joves de fins
a 30 anys.

El local comercial de l’immoble es destinarà
a magatzem del Centre Cívic de l’Ereta.

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va visitar la
nova construcció i va destacar que, a més

premi
L'Institut Municipal d'Educació
"Ramon Barrull" ha convocat el 8è
Premi Batec a la recerca i a la
innovació educatives per tal de
contribuir a la renovació pedagògica
en els ensenyaments universitaris i
no universitaris i amb la intenció
d'impuls ar les manifestacions
educatives.

Els treballs s'han de presentar abans
del 29 d'octubre al Registre de
l'Ajuntament (ed. Pal·las) i optaran a
un únic premi dotat amb 6.000 euros.

En aquest sentit, està previst desenvolupar
una unitat d’actuació en un indret pròxim
als Blocs del Seminari, on s’ofertaran entre
50 i 60 habitatges més.

PRÒXIMA EDIFICACIÓ
A PARDINYES DE
178 HABITATGES DE
PROTECCIÓ OFICIAL

PREMI BATEC

Poden participar-hi els professionals
de l'educació de tots els nivells
educatius i àmbits de l'educació formal
i no formal del Països Catalans.

de promoure lloguers a preus assequibles,
els pisos socials contribueixen a tirar
endavant el pla de revitalització i rehabilitació
del Centre Històric. L’Empresa Municipal
d’Urbanisme disposa de diversos solars al
Centre Històric que també es destinaran a
habitatges socials.

L’Ajuntament de Lleida ha aprovat la
modificació del pla parcial SUR-13 de
Pardinyes-Barris Nord, que permet
incrementar el número d’habitatges
socials que s’hi poden construir. Aquesta
modificació, que es tramita amb l’Institut
Català del Sòl, permetrà edificar 178
habitatges de protecció oficial (VPO),
superant els 100 previstos inicialment.

i
Les vivendes es construiran en set
parcel·les, 3 de propietat municipal i 4 de

l’INCASÒL. La superfície total és de 6.785
m2 i s’hi edificaran blocs de planta baixa
i tres pisos d’alçada i blocs amb planta
baixa i cinc plantes.
La mesura s’emmarca en les polítiques de
foment de l’habitatge protegit de la Paeria
i la Generalitat. La construcció dels 178
pisos forma part del pla previst per l’Oficina
Local d’Habitatge per promoure en els
propers vuit anys la construcció de 1.000
habitatges, 300 dels quals seran de lloguer.
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L’Institut Català del Sòl (INCASÒL) ha
construït, en terrenys cedits per l’Ajuntament
de Lleida, 23 habitatges en règim de lloguer
especialment dissenyats per a joves. Els
pisos, situats al carrer Alsamora –a la
confluència amb la plaça Ereta–, tenen una
superfície d’entre 42 i 49 m2 i disposen de
cuina-menjador, cambra de bany i dues
habitacions

