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sits. I és que les condicions són
clares: la família ha de tindre
tots els membres a l’atur i al-
menys un fill amb una de les
anomenades malalties rares o
de baixa prevalença. Durant els
primers sis mesos, les famílies
seleccionades per ocupar algun
dels 16 pisos (tots són de no-
va construcció i tenen entre 65
i 75 metres quadrats) només

hauran de pagar un euro, preu
que inclou també les despeses
d’aigua, llum, gas i comunitat.
A partir d’aleshores la quota
augmentarà a 75 euros cada
mes i les famílies hauran
d’abandonar-los quan trobin
feina.

Xavier Gabriel també va con-
firmar ahir que dilluns posaran
en marxa una nova pàgina web
d’oferta de pisos socials en què
altres empresaris que vulguin
afegir-se a la iniciativa puguin
anunciar la seua proposta.
“L’únic requisit serà que com
a màxim els pisos que oferei-
xin costin 90 euros al mes”, va
apuntar el propietari de La
Bruixa d’Or.

PROJECTE

Dilluns s’obrirà un web
per anunciar iniciatives
similars d’altres
empresaris

Dos primeres famílies per
als pisos a 1 euro de Rialp
Una de Terrassa hi entrarà a viure la setmana que ve i una altra
de Barcelona, en 15 dies || Han rebut més de 3.000 sol·licituds

SOLIDARITAT HABITATGE

R. RÍOS
❘ RIALP ❘ El propietari de l’admi-
nistració de loteria de Sort La
Bruixa d’Or, Xavier Gabriel, ja
ha seleccionat les dos primeres
famílies sense recursos i amb
un fill malalt que ocuparan els
16 pisos que ofereix des de fi-
nals de febrer al simbòlic preu
d’un euro. Es tracta d’una famí-
lia de Terrassa que hi entrarà
a viure la setmana que ve i una
altra de Barcelona que ho fa-
rà d’aquí a 15 dies, segons va
confirmar a aquest diari l’em-
presari. La primera és un ma-
trimoni que està a l’atur i que
té una nena de quatre anys que
té la síndrome de Midas, una
de les anomenades malalties
rares (és requisit per accedir als
pisos) que es caracteritza, en-
tre d’altres, per malformació
cerebral, defectes oculars i epi-
lèpsia resistent. L’altra parella
seleccionada procedeix de Bar-
celona i té dos fills, un de 15
anys i un altre de 13 que tenen
artrogriposi severa complexa,
que provoca contractures con-
gènites que afecten diverses ar-
ticulacions de l’organisme.

Amb aquestes dos famílies
es posarà en marxa el projecte
de la Fundació La Bruixa d’Or
al cap d’un mes d’anunciar-se.
Des d’aleshores, els responsa-
bles han rebut més de 3.000 pe-
ticions (viviendasfundacion@la-
bruixador.com), de les quals
només 150 s’ajusten als requi-

L’edifici de Rialp amb els pisos que es llogaran a 1 euro.

ACN

Lleida registra
gairebé 300 divorcis
en només 3 mesos

TRIBUNALS ESTADÍSTICA

❘LLEIDA ❘ Els jutjats de la provín-
cia de Lleida van registrar du-
rant l’últim trimestre de l’any
passat un total de 291 divor-
cis, segons dades facilitades
ahir pel Consell General del
Poder Judicial (CGPJ).Aques-
ta xifra és idèntica a la del ma-
teix període de l’any anteri-
or, encara que és la més ele-
vada de tots els trimestres del
passat 2012, ja que del gener
al març es van registrar 253
divorcis; de l’abril al juny, 193,
i del juliol al setembre, 198.
D’aquesta manera, en tot
l’any passat hi va haver 935
divorcis, mentre que en l’àm-
bit espanyol se’n van trami-
tar uns 120.000. D’altra ban-
da, dels divorcis ingressats en-
tre l’octubre i el desembre del
2012, 178 van ser consensu-
ats (61% del total) i la resta,
113, no consensuats.A més,
també es van comptabilitzar
13 separacions i una nul·litat.
Per partits judicials lleidata-
nas,Vielha només va tramitar
3 divorcis; Solsona, 5, iTremp,
14. Per primera vegada, s’in-

clou en aquesta estadística del
CGPJ informació sobre les
modificacions de mesures en
processos de separació i di-
vorci, així com també sobre
els procediments relacionats
amb la guàrdia, custòdia i ali-
ments de fills no matrimoni-
als perTribunals Superiors de
Justícia.

LESCLAUS

Períodeambmésdivorcis
❚ Entre l’octubre i el desembre
del 2012 es van ingressar als
jutjats de Lleida 291 divorcis,
la xifra més alta de tots els tri-
mestres de l’any, que van re-
gistrar 253, 193 i 198 divorcis,
respectivament.

Partits judicials
❚ Lleida és el partit judicial en
què van entrar més divorcis,
amb 178, cosa que suposa el
61% de tots els casos ingres-
sats, i, en canvi, a Vielha no-
més se’n van registrar tres.

Degustació de productes almercat de Cappont
❘ LLEIDA ❘ El mercat municipal de Cappont va acollir ahir una
degustació de productes Creta Granjas d’Argal, que comp-
ten amb el distintiu de la Fundació Espanyola del Cor i que
fomenten la dieta mediterrània a l’estar elaborats amb oli
d’oliva verge extra en lloc de greix animal.

Lleida acollirà un seminari sobre el suïcidi
❘ LLEIDA ❘ El Campus de Cappont acollirà el pròxim 20 d’abril
un seminari organitzat per Psicoforum amb l’objectiu de do-
nar eines a professionals del món sanitari, social i educatiu
per previndre el suïcidi o intervindre quan s’hagi produït una
temptativa. La jornada anirà a càrrec d’Eduardo Martínez,
responsable de la Unitat de Formació MIR-PIR i Investiga-
ció en Psicoteràpia del Miguel Servet de Saragossa. Més in-
formació al web www.psicoforumpsi.tk.

Taller infantil de botifarres a la Seu d’Urgell
❘ LA SEU D’URGELL ❘ Els nens de la Seu d’Urgell podran aprendre
avui a elaborar botifarres en un taller que es desenvolupa-
rà a partir de les 11.00 hores a l’Espai Ermengol de la Seu
d’Urgell amb la col·laboració del projecte Gustum. L’activi-
tat té un preu simbòlic d’1 euro.
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CERTÀMENS TRADICIONS
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Balaguer recupera jocs tradicionals amb 400 escolars
❘ BALAGUER ❘ Uns quatre-cents es-
colars de tercer i quart de pri-
mària dels centres educatius de
Balaguer van participar ahir en
la 19a edició de la fira Jocs de

Pati que es va celebrar al pave-
lló d’Inpacsa de la capital de la
Noguera. L’objectiu d’aquest
certamen és donar a conèixer
entre els més petits jocs com

saltar la corda, la rilla o el do-
ble mocador. Els escolars van
participar en un dinar saluda-
ble, promogut pel projecteThao
de salut infantil.
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