
 

 

 
Nota de premsa 

 

 

La iniciativa respon al conveni de col·laboració per al foment d’un parc d’habitatges 

socials en règim de lloguer subscrit el 29 de febrer de 2008 amb l’Ajuntament 

 

 

L’Obra Social "la Caixa" entrega a 
L’Hospitalet les claus de 112 

habitatges de lloguer assequible 
 

 

• L'alcaldessa de L’Hospitalet, Núria Marín, i el director executiu 

territorial de “la Caixa” a Catalunya, Manuel Romera, han presidit 

avui l’acte d’entrega de claus d’una promoció de 112 habitatges de 

lloguer en aquesta ciutat. 

 

• Els pisos, ubicats al solar de l’antiga fàbrica INDO adquirit per “la 

Caixa” a l’Ajuntament de L’Hospitalet, es reparteixen en dos blocs 

continus, tenen una superfície útil aproximada de 50 m² i el seu preu 

no superarà els 275 euros mensuals, inclòs l’aparcament (IBI i 

despeses comunitàries a banda).  

 

• El programa d’Habitatge Assequible de l’Obra Social “la Caixa” té 

per objectiu facilitar l’accés a un habitatge a joves menors de 35 

anys i persones més grans de 65. 

 

 

L’Hospitalet, 30 de setembre de 2010. - L'alcaldessa de L’Hospitalet, Núria 

Marín, i el director executiu territorial de “la Caixa” a Catalunya, Manuel 

Romera, han entregat les claus de 112 habitatges de lloguer assequible ubicats 

al solar de l’antiga fàbrica INDO, al barri de Santa Eulàlia. A l’acte han assistit 

també el delegat general de “la Caixa” a l’àrea metropolitana de Barcelona, 

Jaume Torrents, i el conseller delegat d’Habitatge Assequible de l’Obra Social 

“la Caixa”, Jaume Cabré.  

 

La promoció se situa al solar de l’antiga fàbrica INDO i consta de 112 pisos de 

lloguer, amb places d'aparcament i locals comercials. Els habitatges tenen una 

superfície útil d'entre 42 i 56 m² amb una o dues habitacions i els preus de 



lloguer seran inferiors als de mercat de protecció oficial, amb rendes no 

superiors als 275 euros mensuals, inclòs l'aparcament (IBI i despeses 

comunitàries a part). 

 

Els pisos es distribueixen en dos blocs continus, la façana principal dels quals 

dóna a l’avinguda del Carrilet de L’Hospitalet. L’edifici forma part de les 

actuacions de millora urbana que desenvolupen la Modificació de Pla general 

metropolità del sector INDO que comporten, a més, la creació d’una plaça 

central pública i una zona verda entorn dels blocs d’habitatges. El solar es troba 

molt a prop de la nova plaça d’Europa, la Ciutat de la Justícia de L’Hospitalet i 

el centre comercial Gran Via 2. 

 

La promoció de l'Obra Social "la Caixa" a L’Hospitalet, com la resta 

d’edificacions del programa d'Habitatge Assequible de l'entitat, es construirà 

sota criteris de funcionalitat i sostenibilitat amb l’objectiu de minimitzar el 

consum d’energia, així com per facilitar l’accessibilitat a les persones amb 

mobilitat reduïda.   

 

Un total de 3.247 persones van presentar una sol·licitud per optar a un dels 

pisos i tots ells s'han adjudicat per rigorós sorteig entre els sol·licitants que 

complien els requisits establerts. Els contractes d'arrendament tindran una 

validesa de cinc anys. Aquest període serà prorrogable en cas que 

l’arrendatari compleixi amb els requisits establerts en la normativa de protecció 

oficial. 

 

Cinc anys del programa d’Habitatge Assequible per a joves, gent gran i 

famílies 

 

"la Caixa" construirà més de 4.000 immobles arreu de l’Estat fins al 2012 en 

el marc del programa d’Habitatge Assequible de l’Obra Social, la qual cosa 

representa una inversió de 720 milions d’euros.  

 

La primera part de la iniciativa, adreçada als joves i a la gent gran, es 

desenvolupa en tres fases que sumen més de 3.000 pisos. Concretament, ja 

s’han adjudicat 2.226 pisos als seus llogaters.   

 

El programa està construint 1.000 habitatges més destinats a famílies, 

obtinguts a partir d’acords assolits amb promotors arran de la crisi. D’aquesta 

manera l’entitat financera posa els seus actius immobiliaris al servei de l’Obra 

Social amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats dels ciutadans. 

 



 

Pensant en les persones, més que mai 

 

"la Caixa" ha optat por reforçar, més que mai en aquests moments, el seu 

compromís amb les persones. En aquest sentit, l’Obra Social manté el 2010 un 

pressupost de 500 milions d’euros.  

 

El desenvolupament de programes de caràcter social, adequats a les 

necessitats més emergents en l’actual conjuntura, acapara gran part de la 

inversió. La superació de la pobresa infantil, el foment de l’ocupació entre 

col·lectius amb dificultats, l’envelliment actiu i saludable de les persones grans i 

l’atenció a les persones amb malalties avançades són, en aquests moments, 

las línies de treball prioritàries.  

 

A més d’aquests, l’entitat impulsa altres projectes dirigits a cobrir diferents 

carències socials: la prevenció del consum de drogues, l’accés a l’habitatge, la 

integració dels immigrants, el foment del voluntariat, la concessió de 

microcrèdits o la Cooperació Internacional. El recolzament a l’educació i la 

investigació, la conservació del medi ambient i la divulgació de la cultura 

completen els objectius essencials de l’Obra Social "la Caixa". 

 

 

Per a més informació: 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”   

Neus Contreras: 93 404 60 73 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 

Sonia Garrido: 93 366 77 40 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de premsa multimèdia   

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  

 


