
Les primeres cinc famílies que 
viuen als habitatges socials del 
Seminari es mostren satisfetes 
En els propers dies està prevista la incorporació d’una sisena 
família a un dels 19 pisos que són propietat del Bisbat 
Les cinc famílies que van 
aconseguir els habitatges 
socials que són propietat 
del Bisbat de Lleida es van 
mostrar ahir satisfetes de 
tenir una nova casa. Hi 
ha un total de 19 pisos de 
lloguer social. 

Lleida
Jordi roca
“Hem pogut sortir d’un túnel sen-
se sortida”. Això ho van dir les pri-
meres famílies que des de fa dues 
setmanes viuen als habitatges so-
cials de les Llars del Seminari. Són 
un total de cinc i està previst que 
en els propers dies s’incorpori 
una sisena família a un dels 19 
pisos de l’edifici que és propietat 
del Bisbat de Lleida.

La primera de les famílies que 
van explicar els seu cas va ser la 
formada per Àngel i Puri, de 52 
i 59 anys respectivament, que 
abans vivien a Pardinyes però 
l’Àngel es va quedar sense tre-
ball i els van fer fora de casa al no 
poder pagar el lloguer del pis on 
van viure 10 anys. El matrimoni 
no tenia on anar i van ser acollits 
pels seus cunyats i també van ser 
ajudats econòmicament per una 
amiga de la família. Es van assa-
bentar d’aquest projecte gràcies 
al seu cunyat i es van anar a apun-
tar a Caritas. Tots dos van desta-
car “que no teníem moltes espe-
rances per poder aconseguir un 
habitatge social i que quan ens 
van cridar no ho podíem creure”. 

La segona família era la de 
Paul, la seva dona i la seva filla 
Camila de sis anys. Tots procedei-
xen de Perú i van arribar a Lleida 
el 2009. Els tres vivien en pisos 
de lloguer que compartien amb 
més persones i segons Paul “era 
molt incòmode viure així perquè 
dormíem els tres en el mateix 
llit”. Quan es van assabentar del 
projecte no van dubtar en pre-
sentar-se. Paul va explicar que 
“ser uns dels seleccionats ens va 
alegrar molt perquè ara tenim la 
independència que no podíem 
tenir abans”.
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La directora de les Llars del 
Seminari, Montse Claveria, va 
explicar ahir que al setembre 
començarà una nova campan-
ya per aconseguir més sub-
vencions per poder amoblar 
els pisos que queden. Montse 
Claveria va explicar que l’ob-
jectiu principal de la campan-
ya és recaptar 100.000 euros 
per poder millorar els habitat-
ges socials. També, va desta-
car que fins ara els han ajudat 
250 voluntaris i 26 empreses i 
que en total la Fundació que 
porta aquest tema ha recap-
tat 600.000 euros.

Al setembre 
començarà una 
campanya per 
aconseguir més 
subvencions
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L’Àngel i la Puri es van mostrar 
molt feliços per tornar a tenir un 
pis propi i van afirmar que “ te-
nir una casa pròpia és el millor 
que ens ha passat”. També, el 

matrimoni va destacar que “el 
moment en que vam rebre les 
claus del pis i vam obrir la porta 
va ser un dels millors de la nos-
tra vida”.

Paul es va mostrar molt satisfet 
pel fet d’haver aconseguit un 
habitatge social. “Per fi podem 
viure amb més indepèndencia i 
comoditat, va manifestar Paul. 

“Finalment la nostra filla pot te-
nir una habitació pròpia”, va ex-
plicar Paul. Tant el pare com la fi-
lla es van mostrar molt contents 
de tenir un pis propi.

“Tenir una casa pròpia és el 
millor que ens ha passat”

“Finalment la nostra filla pot 
tenir una habitació pròpia”
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