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Es lliuren les claus dels habitatges protegits de compra de la ronda
de Tolosa

Divendres 7 de maig de 2004
L'alcalde de Castellar del Vallès, Lluís M. Corominas, i el secretari d'Habitatge de la
Generalitat, Ricard Fernández Ontiveros, han lliurat aquest migdia les claus dels
nous habitatges protegits situats entre la ronda de Tolosa i el carrer Finlàndia.
Aquesta nova promoció pública, que s'ha construït en terrenys de l'Institut Català
del Sòl, consta de 20 habitatges que s'han adjudicat en règim de compra. Els
propietaris han adquirit la seva nova llar a un preu que ha oscil·lat entre els 65.967 i
els 99.762 euros. La construcció d'aquests nous habitatges ha comportat una
inversió per part de la Generalitat de Catalunya d'1,24 milions d'euros (prop de 207
milions de les antigues pessetes). Els pisos tenen entre 57 i 90 metres quadrats de
superfície útil, entre dues i quatre habitacions i compten amb plaça d'aparcament.
Durant l'acte de lliurament de claus, el secretari d'Habitatge ha afirmat que “és
necessari prestigiar l'habitatge social” i que “el tipus d'habitatges que s'estan
fent a Catalunya són models de convivència”. Fernández Ontiveros també ha
felicitat l'Ajuntament “per tenir el bon criteri de planificar sòl en el seu moment
i destinar-lo a habitatge protegit”. En aquest sentit, ha remarcat que el consistori
de Castellar del Vallès també ha tingut sensibilitat per l'habitatge de lloguer ja que
ha cedit terrenys municipals per a la seva construcció. Per la seva banda, l'alcalde de
Castellar del Vallès ha explicat que els nous habitatges que s'han lliurat avui “es
troben en una zona privilegiada molt a prop de diversos equipaments i espais
públics”. Corominas ha emplaçat els nous propietaris a “demostrar que també en
aquest tipus d'habitatges hi ha comunitats amb vida que participa de les coses
del municipi, que omple les escoles i les places i que fa vida al poble”.
Corominas també s'ha referit als habitatges de lloguer de la plaça Europa, situats en
terrenys que l'Ajuntament ha cedit a la Generalitat. L'alcalde ha recordat que just la
setmana que ve s'obre el termini d'inscripció per accedir a la segona promoció que
permetrà adjudicar l'arrendament de 37 nous habitatges. Segons Corominas, totes
aquestes iniciatives demostren “l'aposta del municipi per promoure l'habitatge
social”. Les bases de la convocatòria per adjudicar els nous habitatges de lloguer
estaran disponibles al Servei d'Atenció al Ciutadà (Passeig Tolrà, 1) a partir de
dilluns. El termini per a la presentació de sol·licituds anirà del 10 de maig al 7 de
juny.
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