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«No. Pago un
lloguer de 400
euros i tinc un sou
de 600. A més,
tinc una filla. Les
mares solteres no
tenim ajut.»

YOLANDA. 32 ANYS

«Costaria. Tinc
tres fills i estic sola,
així que les
necessito. Sóc
peruana, però, de
moment, em
quedo a Lleida».

SIGRID. 50 ANYS

«No. Estic
embarassada,
treballant sense
contracte i d’aquí a
poc temps agafaré
la baixa. Necessito
les ajudes.»

CRISTINA. 28 ANYS

Arribaria a final demes sense les ajudes?

ENPRIMERAPERSONA

Imatge d’usuaris sol·licitant informació ahir a l’oficina.

SEGRE

� LLEIDA � L’Oficina Local d’Habi-
tatge ha rebut en només tres di-
es un total de 521 persones que
han sol·licitat l’imprès per tra-
mitar les ajudes al lloguer que
concedeix el departament d’Ha-
bitatge de la Generalitat, després
que divendres passat s’obrís el
termini per sol·licitar-les.Així
mateix, ja ha tramitat 56 petici-
ons.Aquestes ajudes estan des-
tinades a persones amb ingres-
sos baixos o moderats i en risc
d’exclusió social. “És la prime-
ra vegada que les demano, per-
què, encara que el meu marit i
jo treballem, acabem de tindre
una filla i no arribem a final de
mes”, va explicar ahir una pare-
lla d’origen romanès a l’oficina,
on durant gairebé tot el matí hi
va haver cua. Les subvencions
estan destinades a famílies amb

Allau de peticions
d’ajuda al lloguer
per a rendes baixes
L’Oficina Local d’Habitatge en rep 521 en
només tres dies ||El termini per sol·licitar
la subvenció es va obrir divendres

HABITATGEPRESTACIONS

ingressos per sota de 2,35 vega-
des l’indicador de renda de su-
ficiència de Catalunya (IRSC),
que és de 7.967,73 euros anu-
als, si el lloguer els suposa un es-
forç superior al 30% dels seus
ingressos, o als que tinguin in-
gressos menors a una vegada
l’IRSC si el cost els suposa un
esforç del 20%.
D’altra banda, el Govern cen-

tral va indicar ahir que les aju-
des de 210 euros al mes que con-
cedeix a joves per al lloguer tri-
buten en l’IRPF.

Multes de 2.800 i 2.500 euros

En un altre ordre de coses, en
els dos últims anys l’Agència Ca-
talan de Consum ha imposat dos
multes de 2.800 i 2.500 euros a
Lleida per la venda de pisos mal
acabats.

Savageau,Martínez
Shaw iWagensberg,
‘honoris causa’

UNIVERSITAT

� LLEIDA � El consell de govern
de la UdL va nomenar ahir
nous doctors honoris causa
l’historiador Carlos Martínez
Shaw; el director científic de
la Fundació La Caixa, Jorge
Wagensberg, i el biòleg Mi-
chaelA. Savageau.També va
desestimar un altre recurs
contra el manual docent mal-
grat haver perdut 3 contenci-
osos (vegeu SEGRE d’ahir)

CCOO edita un llibre
de queixa contra
l’equip de govern

PAERIA

� LLEIDA � La secció sindical de
CCOO va presentar ahir la
publicació La negociació sin-
dical a la Paeria: breu crono-
logia d’un any decebedor per
denunciar el que considera
falta de voluntat negociado-
ra per part de l’equip de go-
vern. Reclama una relació de
llocs de treball i que pagui un
1% més amb caràcter retro-
actiu des del 2009, entre al-
tres punts.


