
Rehabilitem l’Estel: 5 habitatges socials a Reus 
Llars familiars: habitatge cooperatiu, sostenible i just 
 

Presentació del projecte 
Dissabte 10 de setembre a les 12 h. 
Fundació Pont i Gol, carrer del Mas Abelló, 13 REUS 
 
Volem cinc nous habitatges sostenibles i socialment justos  
a Reus:rehabilitarem l'edifici situat al carrer Estel n. 4  
amb criteris de sostenibilitat ambiental. Els cedirem  
en règim de cessió d'ús a famílies en situacions d'especial  
vulnerabilitat i excloses del mercat immobiliari.  
 
#RehabilitemLEstel és també un projecte  
que contribueix a la dinamització d'un barri degradat, 
que busca la sostenibilitat social, energètica i econòmica  
i l'empoderament de les famílies en la lluita  
per fer efectiu el dret a l'habitatge. UN DRET VULNERAT. 
 

LLARS FAMILIARS HSJ, SCCL és una cooperativa d'habitatge d'iniciativa  
social i sense ànim de lucre que des del 2015 treballa per trobar habitatges  
per a famílies que no tenen oportunitat en el mercat de lloguer.  
Actualment té 60 sòcies i 17 habitatges, dels quals, 10 estan adjudicats a  
famílies monoparentals (dones amb menors a càrrec).   
#RehabilitemLEstel, un projecte amb un clar interès social i sensibilitat ambiental. 
 
Ens ajudes a fer-lo realitat? Ja pots fer aquí la teva donació: 

https://estel.coop57.coop/ 

MEMORIAL PER LA PAU
JOSEP I LIESEL VIDAL
2022

LLARS
FAMILIARS
HSJ SCCL
Una resposta per donar
accés al dret reconegut a
gaudir d’un habitatge. Per
ser un projecte
democrà�c que busca
sostenibilitat social,
econòmica i ambiental, i
l’empoderament dels
interessats.

divendres 7 d’octubre al
Centre de Lectura de Reus

a les 19.00 h
Sala Emili Argilaga i sala Virtual

Centre de Lectura de Reus/Associació Josep Vidal i Llecha C. Major, 15 – 43201 Reus – 977773112

Amb la col·laboració de:

ASSOCIACIÓ
JOSEP VIDAL I LLECHA

EL CENTRE DE LECTURA DE REUS I L’ASSOCIACIÓ JOSEP VIDAL I LLECHA
es complauen a convidar-vos a l’acte de lliurament del Memorial
per la Pau Josep i Liesel Vidal 2022 que ha estat atorgat a:


