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Manlleu posa en marxa la nova
Borsa Jove d'Habitatge

L'alcalde de Manlleu, Pere Prat, i el secretari de Joventut de la Generalitat de Catalunya, Eugeni
VillalbÃ-, han signat aquest matÃ- el conveni per la creaciÃ³ de la Borsa Jove d'Habitatge de
Manlleu. Posteriorment a la signatura, el secretari de Joventut acompanyat de la regidora
d'Habitatge de Manlleu, Maria GrÃ cia Poblet, i del regidor d'Esports de Manlleu, Josep Mas, l'han
presentat en roda de premsa (foto).
La Secretaria de Joventut destinarÃ 14.000 euros anualsÂ a la creaciÃ³ de la Borsa Jove
d'Habitatge de Manlleu. El programa Borsa Jove d'Habitatge Ã©s un servei destinat als joves que
tÃ© com a objectiu facilitar l'accÃ©s a l'habitatge i, per tant, promoure l'emancipaciÃ³ dels joves.
- Ã€udio: Eugeni VillalbÃ-, secretari de Joventut, 1
(http://www.grupnaciodigital.com/territorials/arxius/osona/imatges/08_07/borsahabitatge1.mp3) Ã€udio: Eugeni VillalbÃ-, secretari de Joventut, 2
(http://www.grupnaciodigital.com/territorials/arxius/osona/imatges/08_07/borsahabitatge2.mp3)
El programa Borsa Jove d'Habitatge ofereix pisos de lloguer en condicions avantatjoses, tant per
als i les joves llogaters (d'entre 18 i 35 anys) com per als propietaris dels immobles. D'una banda,
informa i assessora els joves sobre qualsevol aspecte vinculat amb la compra o lloguer d'un pis
(procediments legals, impostos, taxes, assegurances, ajuts públics, crèdits, hipoteques,
habitatges de protecció oficial...). I d'una altra, fa d'intermediària entre llogaters, joves i propietaris,
amb la intenció de mantenir, o fins i tot rebaixar, els preus del lloguer.
Maria Gràcia Poblet ha destacat que la signatura d'aquest conveni ?ha de permetre donar més
bon servei al jovent de Manlleu?. Per la seva banda, el secretari de Joventut ha manifestat que
amb la creació de l'oficina a la capital del Ter ?s'ha volgut reconèixer la particularitat de Manlleu
dins la comarca d'Osona?.
La Borsa Jove d'Habitatge estarà ubicada a l'Oficina d'Habitatge de Manlleu (c. Baixa Cortada, 1).
L'horari d'atenció és de dilluns a divendres de 8:00 a 15_00 hores i els dimarts de 16:30 hores a
19:30 hores (llevat dels mesos de juliol i agost). També s'oferirà el servei de la borsa des del Sidral, el punt d'informació juvenil de Manlleu, cosa que el secretari de Joventut ha volgut destacar
com a novedosa i molt interessant.
-----NOTA DE PREMSA
DEPARTAMENT D'ACCIO SOCIAL I CIUTADANIA
El secretari de Joventut, Eugeni Villalbí, firma el conveni per a l'obertura de la borsa jove
d'habitatge de Manlleu
La nova oficina donarà resposta al creixement poblacional del municipi
El secretari de Joventut del Departament d'Acció Social i Ciutadania, Eugeni Villalbí, ha signat
aquest matí amb l'alcalde de Manlleu, Pere Prat, el conveni de col?laboració per a l'obertura d'una
borsa jove d'habitatge a la localitat. Per aquest conveni, el Departament aportarà 14.000 euros
anuals a l'Ajuntament com a contribució al funcionament de la nova oficina, que serà d'àmbit
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municipal.
El programa Borsa Jove d'Habitatge té com a objectiu oferir pisos de lloguer en condicions
avantatjoses, tant per als i les joves llogaters/es (d'entre 18 i 35 anys) com pels propietaris i les
propietàries dels immobles. D'una banda, informa i assessora els i les joves sobre qualsevol
aspecte vinculat amb la compra o lloguer d'un pis (procediments legals, impostos, taxes,
assegurances, ajuts públics, crèdits, hipoteques, habitatges de protecció oficial...). I d'una altra, fa
d'intermediària entre llogaters/es joves i propietaris/àries, amb la intenció de mantenir, o fins i tot
rebaixar, els preus del lloguer.
Una aposta per l'equilibri territorial i la cohesió social
En el cas de Manlleu, una de les funcions de la nova borsa jove d'habitatge serà donar resposta al
creixement demogràfic i a l'encariment del preu de l'habitatge patit per la localitat osonenca els
darrers anys. Això s'ha produït, sobretot, com a conseqüència de la pressió de la demanda provinent
de l'àrea metropolitana de Barcelona.
A més de captar pisos i oferir els serveis propis d'aquest tipus d'equipament, la borsa jove
d'habitatge de Manlleu vol posar l'accent en les dimensions d'equilibri territorial i de cohesió social
que pot aportar a la ciutat.
Borsa Jove d'Habitatge donarà servei a un 90% dels i les joves l'any 2010
Actualment, a Catalunya existeixen 39 borses en conveni amb la Secretaria de Joventut, amb 47
oficines permanents que ofereixen servei a 145 municipis i a una població potencial de prop d'un
milió i mig de joves (dues terceres parts del total).
El Departament d'Acció Social i Ciutadania valora positivament el progressiu acolliment del
programa entre joves i propietaris. Durant el 2007, el número de joves atesos a les borses es va
incrementar sense ampliar el número d'oficines existents: dels 90.433 de l'any 2006 es va
passar als 105.017 de l'any anterior (un 16% més). La xifra de propietaris atesos encara va
augmentar de manera més significativa: dels 6.112 del 2006 es va passar als 13.148 del 2007,
és a dir, un 115% més. El preu mig dels contractes signats l'any 2007 a través de les borses
joves d'habitatge va ser de 520? mensuals (oscil?lant entre una forquilla de 659 ? i 349 ?, segons
la localitat).
Eugeni Villalbí també ha destacat l'augment global del pressupost destinat enguany al programa,
que s'ha incrementat un 10%, assolint un total d'1.100.618 ?. Ha explicat que l'objectiu del
Departament és que la xarxa de borses d'habitatge doni servei, potencialment, a un 90% del
total de la població jove catalana quan finalitzi l'actual mandat.
25 de juliol de 2008
-----Villalbí diu que les borses d'habitatge jove han 'd'aprofitar' l'actual situació del mercat
immobiliari
Marc Riera i Morató // ACN Manlleu (Osona)
El secretari de Joventut de la Generalitat, Eugeni Villalbí, diu que les Borses d'Habitatge Jove
s'han 'd'aprofitar' de l'actual situació econòmica de crisi. El responsable de joventut del Govern
considera que posar pisos de lloguer en aquesta borsa per a joves pot ser 'una sortida' davant la
situació d'estancament del mercat immobiliari. Villalbí ho ha dit aquest divendres a Manlleu on ha
signat amb l'Ajuntament del municipi un conveni per posar en funcionament la borsa d'habitatge
jove d'aquest municipi osonenc. Aquesta serà la primera que es posa en servei a la comarca, en
consonància amb la Generalitat. Pròximament, Joventut signarà un segon conveni amb l'Ajuntament
de Vic.
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Tot i que no ho ha pogut quantificar, Villalbí espera un creixement important del nombre
d'habitatges llogats durant el 2008. Si l'any 2006, la Borsa Jove d'Habitatge va contactar amb
6.112 propietaris d'habitatges, durant el 2007 es va arribar amb als 13.148. Per Villalbí, ara cal
esperar que amb l'actual situació del mercat i el boca orella augmenti el nombre de propietaris que
s'afegeixen a la Borsa. El secretari de Joventut ha dit que actualment donen 'per fet' que els
propietaris saben que el sistema de la Borsa Jove funciona i que és 'una sortida' per posar
l'habitatge al mercat.
El conveni preveu que la Joventut aportarà 14.000 euros anuals a l'Ajuntament per posar en
funcionament la nova oficina. Aquesta funcionarà tant des de l'actual oficina d'habitatge com des
del Punt d'Informació Juvenil Si-dral. La borsa vol oferir pisos de lloguer en condicions
avantatjoses pels joves d'entre 18 i 35 anys. Els propietaris cobren un preu a l'entorn d'un 10%
menys sobre el preu de mercat però tenen garanties, a través de les assegurances de Joventut,
que percebran les quotes mensuals i l'assegurança per possibles desperfectes.
Actualment existeixen a Catalunya 39 borses d'habitatge jove amb conveni amb la secretaria de
Joventut. Aquestes tenen 47 oficines permanents que donen servei a 145 municipis que atenen a
un milió i mig de joves. Això equivaldria a dues terceres parts del total de joves del país.
Durant el 2007 es van atendre 105.107 joves. Això equival a un augment del 16% respecte l'any
anterior, tot i que no s'havia augmentat el nombre d'oficines. El preu mig dels habitatges llogats a
través de la Borsa jove va ser de 520 euros mensuals. El preu màxim va ser 659 euros i el preu
més baix va ser de 349 euros.
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