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La Seu d’Urgell. Caixes i carros d’aliments donats a la capital de l’Alt Urgell.

LLUÍS MERA

Tremp. Un supermercat de la capital del Pallars Jussà.

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ

Portes obertes als pisos
socials del Seminari
En un any podrien entrar a viure-hi les primeres famílies

El bisbe de Lleida, Joan Piris, es va dirigir als participants a les portes obertes.

LLEONARD DELSHAMS

A.G.

❘ LLEIDA ❘ Més d’un centenar de
persones van participar ahir en
la jornada de portes obertes al
projecte dels pisos socials de
l’antic Seminari, al carrer Ma-
ragall. L’objectiu de l’activitat
era donar a conèixer la situa-
ció actual d’un projecte que en
aquests moments es troba en
tràmits administratius perquè
al gener es puguin començar a
construir els 19 habitatges so-
cials que donaran empara a fa-
mílies en risc d’exclusió soci-
al.

El bisbe de Lleida, Joan Pi-
ris, va agrair als voluntaris (60
persones) “tot el treball que es-
teu fent per tirar endavant un
projecte d’aquestes caracterís-
tiques que, encara que no serà
la solució d’un gran drama, és
un símbol de la justícia social
que necessita aquest país”.Val

a recordar que la diòcesi llei-
datana és la propietària de l’im-
moble i que va ser el bisbe qui
el setembre del 2012 va anun-
ciar a la PAH la cessió d’una
part per a la construcció dels
habitatges. “L’objectiu és que
les primeres famílies puguin
entrar a viure-hi l’últim trimes-
tre de l’any vinent”, va asse-
gurar Carles Sanmartín, dele-
gat del bisbat per a aquest pro-
jecte. Els 19 pisos tindran en-
tre 50 i 70 metres quadrats
amb dos o tres habitacions,
menjador cuina i bany. San-

martín també va explicar que
“els habitatges seran un recurs
temporal d’un a tres anys per a
les famílies, perquè l’objectiu
és que es puguin reintegrar so-
cialment”. El pressupost és
d’uns 600.000 euros i en
aquests moments en tenen
254.500 (104.500 del bisbat i
de donacions de particulars i
de 150.000 de la Diputació).
La jornada també va incloure
visites a altres espais de la diò-
cesi i un dinar popular al col·le-
gi Episcopal que va comptar
amb la participació d’unes 140
persones.

Balaguer. La capital de la Noguera va comptar amb 150 voluntaris.

AJUNTAMENT DE BALAGUER

Mollerussa. Nens fent paquets amb l’ajuda dels bombers.

JOAN GÓMEZ

«Em sembla una
iniciativa fantàstica i
en falten moltes més
d’aquest caire. Visc a la
Mariola i moltes
famílies ho passen
molt malament»

ISIDROVIVOLES .47 ANYS

Què els sembla, aquesta iniciativa solidària del bisbat i la PAH?

ENPRIMERAPERSONA

«He vingut per saber
més coses d’un
projecte que em
sembla interessant
perquè falten
respostes concretes
com aquesta»

XAVIER NAVARRO. 40 ANYS

«Sóc voluntària del
projecte perquè crec
que és solidari i
participatiu alhora.
M’encanta el nostre
lema: reconstruir
famílies»

MARIONA FARRÉ. 44 ANYS

«És un projecte
realment excel·lent.
Conec moltes
famílies que hi estan
interessades perquè la
seua situació és
dramàtica»

GERARDOQUINALUISA. 60 A.

Lanotícia, a
LleidaTelevisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

19 HABITATGES

El projecte preveu la
construcció de 19
habitatges per a famílies
en risc d’exclusió social


