
Un HABITATGE digne, sostenible i de qualitat

HABITATGE, UN BÉ BÀSIC?

Creiem que és molt important tenir una vivenda digna, i que al nostre poble, totes les persones han de 
fruir d’aquest element bàsic per a la vida, ja que és una de les necessitats bàsiques per obtenir la felicitat 
plena. Un fet com aquest, hauria d’estar garantit des de la infantesa.

Creiem que Cardona hauria de cuidar i vetllar per tots els segments poblacionals, especialment els més 
sensibles com són la gent gran i els joves, per garantir, no solament un aixopluc, sinó la qualitat de vida 
que aquesta ha d’aportar als seus ciutadans.

PERÒ QUÈ ÉS UNA VIVENDA DE QUALITAT?

L’estètica és important per a la vida de les persones, és un factor cultural que  contribueix a donar harmo-
nia a les persones i als seus projectes. Per això creiem que quelcom tan important com és l’habitatge ha de 
ser funcional, però també ha de ser estètic per a les persones que hi viuen, així com estètic i harmònic amb 
el paisatge al qual pertany.

L’ACCESSIBILITAT, no solament afecta a la comoditat d’entrar a les vivendes, sinó a la sortida 
d’aquestes i el que això comporta: l’accessibilitat de qualitat facilita la integració de les persones a la vida 
social, cultural i econòmica del poble. És per això que tan important és contemplar aquest factor com el fet 
d’accedir a l’habitatge, com el fet d’accedir a la vida de la comunitat i per tant a la integració social.

La situació mediambiental ens obliga a invertir en sistemes de vida més SOSTENIBLES i res-
pectuosos amb l’ecosistema en què vivim. Per això que és estratègic i necessari invertir en models 
d’habitatges sostenibles que contribueixin al canvi de mentalitat energètica i mediambiental.

“Un habitatge, no és solament un lloc on vius, sinó LA LLAR, on vius”
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