
 

 

 

Nota de premsa 

 

 

Els baixos de l’edifici acolliran una escola bressol  

 

 

 L’Obra Social "la Caixa" entrega les claus 

de 62 habitatges de lloguer assequible per a 

joves i gent gran a Gràcia  
 

 

 La promoció està situada a la confluència de la Travessera de 

Dalt amb el carrer de l’Escorial i es dirigeix a dos dels col·lectius 

amb més dificultats d’accés a un habitatge: els joves d’entre 18 i 

35 anys i les persones més grans de 65.    

 

 Els nous pisos, d’una habitació, tenen una superfície d’entre 44 i 

47 m² útils.   

 

 L’entitat financera va rebre més de 5.800 sol·licituds per optar 

als pisos, que s’han adjudicat mitjançant sorteig davant notari 

per una renda de lloguer mensual inferior al preu establert per 

als habitatges de protecció oficial (HPO). Un dels requisits per 

participar en el sorteig era estar inscrit al Registre de 

Sol·licitants d’Habitatge en Règim de Protecció Oficial de 

Barcelona. 

 

 

Barcelona, 15 de setembre de 2012. – L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i 

el director general de la Fundació “la Caixa", Jaume Lanaspa, han entregat avui 

les claus de 62 pisos de lloguer assequible que l’entitat financera promou a 

Barcelona en el marc del seu programa d’Habitatge Assequible.  

 

La nova promoció està situada a Travessera de Dalt, 94-98 (barri de La Salut, 

districte de Gràcia) i es destina a dos dels col·lectius amb més dificultats 

d’accés a un habitatge: els joves d’entre 18 i 35 anys i les persones més grans 

de 65.  



Els pisos tenen una superfície d'entre 

44 i 47 m² útil i una habitació. El 

preu del lloguer és de 250 euros 

mensuals, inferior al del mercat 

d’habitatges de protecció oficial 

(HPO). L’IBI i les despeses 

comunitàries són a banda. Un total 

de 5.879 persones van presentar 

una sol·licitud per accedir a un dels 

pisos, que es van adjudicar 

mitjançant sorteig davant notari. 

 

Als baixos de l’edifici, l’entitat financera hi ha construït un local on s’hi instal·larà 

una escola bressol amb una superfície interior aproximada de 675 m² i amb un 

pati exterior de 208 m².. 

 

L’Ajuntament de Barcelona i l’Obra Social "la Caixa" van signar, el 14 de gener 

de 2010, un conveni urbanístic per impulsar conjuntament una promoció 

d’habitatges dotacionals a l’emplaçament de l’antiga Escola Universitària 

d’Infermeria Santa Madrona.  

 

Aquest acord parteix de l’objectiu comú de l’Obra Social de promoure i 

gestionar habitatges de lloguer assequible i l’interès de l’Ajuntament d’ampliar i 

consolidar el parc d’habitatges dotacionals públics a la ciutat en el marc del Pla 

d’Habitatge. 

 

El conveni establia, a més, que un dels requisits necessaris per participar en el 

sorteig era estar inscrit al Registre de Sol·licitants d’Habitatge en Règim de 

Protecció Oficial de Barcelona. 

 

 

Set anys del programa d’Habitatge Assequible  

  

L’any 2004, l’Obra Social ”la Caixa” va posar en marxa el programa d’Habitatge 

Assequible amb l’objectiu de facilitar l’emancipació dels joves i oferir un 

habitatge digne a la gent gran. Dirigit a persones de fins a 35 anys i més 

grans de 65, el projecte està assolint la construcció i entrega de 3.000 pisos. 

 

L’any 2009, i en resposta a la nova conjuntura econòmica, l’Obra Social va 

ampliar el programa amb 1.100 habitatges més, en aquest cas especialment 



orientats a famílies. L’objectiu era contribuir a reactivar el sector de la 

construcció reprenent promocions aturades per la crisi. 

   

Així doncs, en total "la Caixa" construirà 4.100 pisos arreu de l’Estat en el marc 

del programa d’Habitatge Assequible de l’Obra Social, el que es tradueix en 

una inversió de 720 milions d’euros.  

 

A ells s’afegeixen els 3.000 pisos del nou programa Lloguer Solidari, dirigit a 

famílies que han vist reduïts els seus ingressos com a conseqüència de la crisi i 

tenen dificultats per accedir a un habitatge. 

 
 
Per a més informació: 
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”   
Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de premsa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
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