
La Generalitat construirà 33 ha-
bitatges a Olesa de Montserrat per
destinar-los a lloguer, amb preus
«assequibles». La promoció es
farà en tres solars municipals.
Aquesta iniciativa forma part de
la tercera convocatòria del Pro-
grama de lloguer assequible pro-
mogut amb l’objectiu de donar un
nou impuls al parc d’habitatge
públic de la Generalitat de Cata-
lunya. L’alcaldessa d’Olesa, Pilar
Puimedon (Bloc Olesà), ha cele-
brat l’anunci d’aquestes promo-
cions d’habitatge públic, que en
el cas d’Olesa han estat possibles
gràcies a la feina conjunta de les
regidories d’Habitatge, Urbanis-
me i Benestar Social, segons ha
destacat.

Aquesta tercera convocatòria
preveu la construcció de nou no-
ves promocions que seran gestio-
nades per l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya. Les noves promo-
cions s’ubicaran en tres solars ce-
dits per l’Ajuntament d’Olesa.
D’aquests, dos són contigus. Els
pisos estaran ubicats al sector del

carrer de la Indústria. 
Segons ha detallat el regidor

d’Obres i Edificació, Miquel Riera,
per aconseguir aquestes tres pro-
mocions a càrrec de la Generalitat
l’Ajuntament d’Olesa ha posat da-
munt la taula l’alta demanda de
lloguer assequible que hi ha a Ole-
sa, sobretot entre col·lectius com
el jovent i la gent gran. I com que
l’Ajuntament no pot fer front a
aquestes promocions amb fons
propis, la millor opció era cedir
solars que fessin possible el pro-
jecte, segons han explicat fonts
municipals.

L’Incasòl ha presentat al
Col·legi d’Arquitectes els nou
equips d’arquitectes que redacta-
ran el projecte i dirigiran les obres
de construcció d’aquestes promo-
cions en diferents ciutats. Es pre-
veu que l’adjudicació dels concur-
sos es faci al llarg d’aquest any,
que es redactin els projectes i es
licitin les obres durant l’any vinent
i que es puguin iniciar les obres
l’any 2021.

Segons destaca Miquel Riera,

per aconseguir que Olesa de
Montserrat hagi entrat en aquesta
tercera convocatòria del Progra-
ma de lloguer assequible ha estat
cabdal l’al·legació presentada per

l’Ajuntament al Pla de l’habitatge
presentat per la Generalitat, que
no considerava Olesa com a mu-
nicipi d’alta demanda d’habitat-
ge. En l’elaboració d’aquesta al·le-

gació, que va ser estimada, es van
utilitzar molts dels estudis que
han servit per a l’elaboració del
nou Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM).

Per la seva banda, la regidora
de Benestar Social, Georgina Mu-
ñoz, celebra l’anunci d’aquestes
noves promocions de pisos de llo-
guer assequible, que se sumen als
49 habitatges que l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya ha ad-
quirit a Olesa, i que fins ara eren
propietat d’una entitat bancària.
Per a la regidora, si fa uns anys van
augmentar els casos de desnona-
ments per impagament de prés-
tecs hipotecaris, en els darrers
temps sobretot s’han donat per
impagament de lloguers, fet que
evidencia la necessitat de pisos a
Olesa amb un lloguer assequible. 

Moltes de les famílies que te-
nen dificultats per fer front al pa-
gament del lloguer han hagut
d’acudir als Serveis Socials muni-
cipals per rebre ajudes per a ser-
veis bàsics. Per aquesta raó, ha dit
al regidora, «pot representar una
gran ajuda poder accedir a habi-
tatges amb un lloguer que poden
arribar a pagar». Georgina Muñoz
ha insistit en la dificultat que re-
presenta que, actualment a Olesa,
hi hagi molt poca oferta d’habitat-
ges de lloguer, i el que surt al mer-
cat és a uns preus molt alts. Per
aquesta raó, ha afirmat, és molt
important que s’impulsin promo-
cions d’habitatge públic.

REDACCIÓ OLESA

La Generalitat construeix 33 pisos
de lloguer «assequible» a Olesa
L’Ajuntament havia reclamat la intervenció i n’havia justificat la necessitat en diverses al·legacions

AJ OLESA

Espai on s’han de fer els tres blocs de pisos a Olesa

La periodista Maria Sayavera
encapçala un nou projecte a l’en-
torn d’ERC a Òdena. Dins de la
mateixa formació republicana, és
un renovació de l’equip. Sayavera,
que ha estat en diferents mo-
ments en els òrgans de direcció
dels republicans a la comarca, ini-

cia el nou projecte amb il·lusió,
però conscient que a Òdena la for-
mació republicana sempre ha tin-
gut dificultats per aconseguir re-
sultats importants. 

El proper divendres 29 de març,
a les 8 del vespre, al teatre Unió
Agrícola d’Òdena, tindrà lloc la
presentació de l’equip de la can-
didatura Fem Òdena Acord Mu-
nicipal (marca blanca d’ERC). Sa-
yavera tindrà al seu costat un dels
principals valors republicans a la
comarca, la diputada al Congrés i
número 3 de la llista d’ERC a la
cambra baixa, Carolina Telechea. 

REDACCIÓ IGUALADA

La periodista Maria
Sayavera lidera la llista
republicana per Òdena

La número 3 de la llista
del Congrés, la igualadina
Carolina Telechea,
presentarà el projecte

ARXIU 

La periodista Maria Sayavera
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