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Boom de construcció d’habitatges
de protecció oficial a Pardinyes

Els beneficiaris més recents
d’aquesta política municipal
d’edificació de pisos han estat
els propietaris de 18 habitatges protegits impulsats per
l’Ajuntament i construïts per
la cooperativa veïnal Porfont
en una parcel·la de titularitat
municipal al carrer Josep Pallach de Pardinyes. Els pisos
tenen entre 67 i 90 m2 i, excepte dos, disposen de quatre
habitacions. A més, tenen
aparcament i traster.
Pisos de lloguer i venda
Amb el lliurament de les claus
dels 18 pisos protegits de Pardinyes, la xifra d’habitatges
d’aquestes característiques
(tant de lloguer com de venda)
fets els darrers tres anys puja
a 393. Els pisos s’han edificat
en diferents barris, especial-

Hermínia Sirvent

Pardinyes registra, en els darrers anys, un veritable boom
d’habitatges de protecció oficial. A l’àrea d’expansió del
barri, prop del Barris Nord,
s’estan edificant actualment
al voltant de 200 pisos, 88
dels quals en règim de lloguer.
Aquesta iniciativa de la Paeria té la col·laboració de la
Generalitat de Catalunya, de
diverses entitats financeres i
dels sindicats majoritaris.

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, visita els habitatges protegits construïts a Pardinyes més recents.

ment al Centre Històric,
Balàfia, Pardinyes i Cappont.
En l’actualitat, estan en construcció arreu de la ciutat 547
pisos protegits més a Pardi-

nyes, Balàfia, BordetaAlbarés, la Mariola, Cappont,
Sucs, Raimat i el Centre Històric. Es troben en fase d’inici
d’obres més de 1.300 habitatges protegits a tot el municipi.

L’Ajuntament de Lleida ha previst
l’edificació d’un total de 6.000 pisos
socials a totes les zones de la ciutat
en el decurs dels pròxims deu anys

Pacte d’habitatge
La voluntat de la Paeria és
impulsar un gran pacte lleidatà de l’habitatge per promoure
grans reserves de sòl en concertació amb el sector privat
i amb l’Incasòl, i així fer possibles importants promocions
de pisos protegits.
Cal afegir que la Paeria té
programada la construcció de
6.000 pisos protegits més en
els pròxims 10 anys.

