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SOLIDARITATHABITATGE

SABINA DIEGO
❘ RIALP ❘ Les famílies sense recur-
sos i amb un fill malalt tenen des
d’ahir una nova sortida al seu
abast per accedir a un habitat-
ge. El propietari de l’administra-
ció de loteria La Bruixa d’Or de
Sort, Xavier Gabriel, ofereix 16
pisos de lloguer a Rialp al preu
simbòlic d’un euro, amb les des-
peses de llum, aigua, gas i comu-
nitat incloses durant els sis pri-
mers mesos. Els requisits per ac-
cedir a aquesta promoció són
clars: la família ha de tenir tots
els seus membres a l’atur i al-
menys un fill amb una malaltia
de les anomenades rares o de
baixa prevalença. Segons va ex-
plicar ahir Gabriel, això no sig-
nifica que no puguin accedir a
aquests pisos socials famílies sen-
se recursos amb nens amb ma-
lalties greus, com el càncer.“De-
signarem una persona que s’en-
carregarà de seleccionar les fa-
mílies i valorarem els casos més
greus”, va aclarir.

Els pisos, d’entre 65 i 75 me-
tres quadrats, són de nova cons-
trucció, tenen d’una a tres habi-
tacions, estan moblats i inclouen
pàrquing. Segons Gabriel, els in-
quilins hauran de pagar un eu-
ro durant els sis primers mesos
i 75 a partir de llavors en con-
cepte de lloguer. “Demanarem
la col·laboració dels ajuntaments
de Sort i Rialp i del consell co-
marcal del Pallars Sobirà perquè
ajudin a trobar feina a aquestes
persones”, va dir.Quan això pas-
si, hauran de deixar el pis per-
què puguin beneficiar-se’n d’al-
tres. Durant el dia d’ahir, una
primera família amb el pare a
l’atur, la mare invident i un fill
malalt ja es va posar en contac-
te amb Gabriel a través del cor-
reu de contacte viviendasfunda-
cion@labruixador.es i podrien
traslladar-se a Rialp la setmana
que ve.

Segons Gabriel, aquesta ini-
ciativa suposarà per a la Funda-
ció La Bruixa d’Or, dirigida per
la seua família, una inversió anu-
al d’uns 200.000 euros, sumats
als tres milions que ha invertit
ja en l’immoble.

Més d’un milió de nens patei-
xen una malaltia de baixa pre-
valença a Espanya.Des de fa 20
anys, La Bruixa d’Or ha dut a
terme diversos projectes per aju-
dar-los. Segons Gabriel, 33 nens
ja han estat operats a mans dels
millors especialistes aAlemanya,
Bèlgica, la Xina i els Estats Units
gràcies a les aportacions de la
fundació.

Un empresari ofereix setze pisos de
lloguer a Rialp a un euro tot inclòs
A famílies amb tots els membres a l’atur i amb almenys un fill amb una malaltia rara

El propietari de l’administració de loteria La Bruixa d’Or de Sort, Xavier Gabriel, ofereix des d’ahir 16 pisos de lloguer a

Rialp al preu simbòlic d’un euro (despeses incloses) durant els sis primers mesos i 75 a partir de llavors. L’oferta va

dirigida a famílies que tinguin tots els seus membres a l’atur i amb almenys un fill amb alguna malaltia minoritària.

LESCLAUS

Xavier Gabriel mostrava ahir l’edifici que inclou els 16 pisos de Rialp, a 4 quilòmetres de Sort.
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Els pisos, d’entre 65 i 75metres quadrats, tenen d’una a tres habitacions, bany, cuina, menjador, pàrquing i estanmoblats.

LA BRUIXA D’OR

❘ LLEIDA ❘ El projecte de rehabili-
tació de l’edifici del Seminari de
Lleida, pensat per acollir famí-
lies desnonades, avança a bon
ritme, “amb molts col·labora-
dors amb ganes de treballar i
aportar el seu granet de sorra”.
Així ho va explicar ahir Carles
Sanmartín, delegat diocesà de
Pastoral Caritativa i Social. L’im-
moble, propietat del bisbat de
Lleida, inclourà 20 habitatges de
dos i tres habitacions amb dos
espais comuns: una bugaderia
i una sala polivalent. Segons San-

martín, els primers plànols ja es-
tan sobre la taula i ben aviat co-
mençaran les obres d’enderroc
de les parets interiors de l’edifi-
ci.Tot això s’ha aconseguit grà-
cies a la col·laboració d’un equip
de 39 professionals que es reu-
neixen cada quinze dies en cinc
comissions. Es tracta d’arquitec-
tes, aparelladors, enginyers, cons-
tructors, treballadors socials, psi-
còlegs o economistes que bus-
quen la manera de tirar enda-
vant el projecte. Sanmartín va
explicar ahir que, a més dels

ajuts de les institucions, s’està
buscant una fórmula de
crowdfunding, amb petites apor-
tacions privades i préstecs sen-
se interessos.A més, s’està pre-
parant l’organització d’un con-
cert benèfic per recaptar fons i
sensibilitzar la societat, va afe-
gir Sanmartín.

Quant a la mà d’obra i el ma-
terial necessari, el delegat dio-
cesà va explicar que diversos
alumnes de formació professio-
nal en pràctiques del col·legi
Episcopal s’encarregaran de la

instal·lació elèctrica i de la cale-
facció. Per la seua part, una fir-
ma de pintures ha ofert els seus
productes de forma gratuïta i una
empresa de mobles deTerrassa
ha fet el mateix.“Es il·lusionant
que en moments de crisi com
l’actual un projecte com aquest
tregui el millor de cadascú”, va
dir Sanmartín. El bisbe de Llei-
da, Joan Piris, també va afirmar
ahir que està“gratament sorprès
amb la resposta de tants col·la-
boradors davant d’un projecte
d’habitatges socials”.

Els habitatges socials del Seminari ja tenen plànols
Un equip de 39 professionals treballa en el projecte i les obres començaran pròximament

Xavier Gabriel
PROPIETARI DE LA BRUIXA D’OR

«M’encantaria servir
d’exemple a altres
propietaris»

Com se li va ocórrer aquesta
iniciativa?
Se’m trenca el cor cada vega-
da que veig a les notícies un
desnonament d’una família i
volia ajudar d’alguna mane-
ra.Amés, La Bruixa d’Or s’ha
implicat des de fa més de 20
anys amb els nens amb ma-
lalties rares.
Anima altres propietaris de
pisos buits a fer el mateix?
Sí, m’encantaria servir-los
d’exemple. Està clar que per-
dré diners, però espero que
accions com a aquesta tinguin
un efecte crida. De fet, ahir
es va posar en contacte amb
mi un constructor de Madrid
disposat a oferir per a una
causa altruista tres pisos que
no pot vendre.

PISOS AUN EURO

Requisits:Dirigit a
famílies sense recursos
amb tots els membres
a l’atur i amb un fill
amb unamalaltia rara.

Ondirigir-se:
viviendasfundacion@
labruixador.es
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