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LA CIUTAT

28 d’octubre del 2002

Es creen 30 places de pisos
tutelats al carrer Aprestadora
Gestionats per l’Associació de Pares amb Fills Discapacitats de la Seat i la Fundació Pere Mitjans

!
Són els primers pisos
tutelats per a
discapacitats de què
disposa la ciutat. Més
endavant es crearan
altres 42 places a
Bellvitge i Sant Josep

l’Incasol, l’empresa que depèn
de la Generalitat i que construeix l’edifici. Ara les associacions
han demanat la col·laboració de
l’Ajuntament per tal de condicionar l’interior dels pisos.
Un dels habitatges té 112 m 2

El tinent d’alcalde de Política Social, José Vicente
Muñoz, afirma que el

L’apunt

projecte de l’associació
de la Seat i de la Fundació Pere Mitjans és el primer pas d’un futur més
prometedor pel que fa al
nombre de places per a
discapacitats.
Muñoz afegeix que
les administracions públiques treballen a partir de les iniciatives de la
ciutadania per aconseguir una millor qualitat
de vida. El responsable
de Política Social creu
que la creació de pisos
tutelats és una bona fórmula per aconseguir la
màxima autonomia dels
discapacitats.
En aquest sentit, Muñoz ha recordat que als
habitatges del carrer
Aprestadora seguiran altres. És prevista la construcció de més residències tutelades, concretament a Bellvitge (30 places més) i Sant Josep (12
places).
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A l’acabament d’any finalitzaran les obres de construcció d’un nou edifici al
carrer Aprestadora, 127131, on s’ubicaran pisos
tutelats destinats a l’Associació de Pares amb Fills
Discapacitats de la Seat i a
la Fundació Pere Mitjans.
Són 30 places, 12 per a
Pere Mitjans i 18 per a l’associació de la Seat, repartides
en tres habitatges.
El finançament ha anat a
càrrec de les associacions de
discapacitats i l’Ajuntament va
fer la reserva dels habitatges a
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Els habitatges tutelats que es construeixen al carrer Aprestadora

i està destinat a discapacitats
amb certa autonomia. Hi viuran
sis persones i un monitor els visitarà dos o tres dies per setmana. L’altre pis té 172 m 2 i l’ocuparan 12 persones que necessiten l’acompanyament de mo-

nitors especialitzats. La Fundació Pere Mitjans disposarà d’un
altre habitatge amb 12 places.
El president de l’Associació
de Pares amb Fills Discapacitats
de la Seat, Aureliano Caballero,
s’ha manifestat esperançat amb

aquest primer pas per disposar
de pisos tutelats, tot i que considera que encara hi ha un llarg
camí per recórrer i arribar a la
xifra de places que una ciutat
com ara L’Hospitalet necessita.
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En marcha el Programa
Maleta pedagógica
El Plan de acción contra el
VIH/sida (PASaL’H) pone
en marcha el programa Maleta pedagógica para el curso 2002/2003. Se trata de
poner al alcance de los estudiantes de secundaria la
información suficiente para
prevenir el sida, las enfermedades de transmisión sexual
y evitar embarazos no deseados. El programa comprende
actividades académicas –talleres y charlas para estudiantes
y profesores– y lúdicas –exposiciones, concursos y teatro foro.
El comisionado para el programa del sida, el concejal Jordi
Petit, explica que esta iniciativa
pretende favorecer que la juventud adquiera hábitos más
saludables que reduzcan el riesgo de contraer el sida, tanto por
la vía parenteral como sexual,
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ofrecer información sencilla y
básica sobre las formas de
transmisión y prevención para
que los jóvenes sean conscientes del riesgo, y fomentar el uso
del preservativo en las relaciones sexuales como forma de
prevenir la transmisión de la
enfermedad.
Durante el presente curso,
las actividades programadas llegarán a los alumnos de cuarto
de ESO de los centros de enseñanza secundaria, tienen carácter voluntario y se desarrollarán
a petición de los centros educativos. A largo plazo, el programa
quiere llegar a la totalidad del
alumnado en algún momento
de sus estudios de secundaria.
Jordi Petit también ha dado
datos sobre intervenciones
efectuadas en los centros de
enseñanza secundaria durante

el curso pasado. De los 30 centros públicos y privados concertados, sólo en 19 se llevaron a
cabo actividades informativaspreventivas sobre el sida, que
llegaron solamente al 30 por
ciento de los alumnos.
Para Petit, estos datos demuestran que a pesar de los esfuerzos de los centros, de los
profesores y de las organizaciones y entidades que participan
en actividades de carácter preventivo, era necesario articular
un programa con unos objetivos más amplios.
Por otra parte Petit ha hecho
un balance positivo de los prog ramas Preserva’t (venta de
preservativos en los locales de
ocio nocturno a través de máquinas expendedoras y a bajo
precio) y del teléfono del sida.
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Para acercar la información sobre el sida a los estudiantes

Jordi Petit presentó la Maleta pedagógica

