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■L’Ajuntament de Figueres treba-
lla en una ordenança per obligar
els grans tenidors de pisos, princi-
palment bancs, a prendre mesures
per evitar ocupacions il·legals. Si
no ho fan s’actuarà subsidiària-
ment. Segons un estudi que s’està
elaborant, es calcula que hi ha més
de  habitatges a la ciutat en
aquesta situació.

El vicealcalde i regidor de Segu-
retat, Pere Casellas, diu que la vo-
luntat és fer que els grans propie-
taris «assumeixin les seves respon-
sabilitats» i adoptin mesures per
impedir que els ocupes hi entrin. 

Tal com va publicar Diari de Gi-
rona, en un dels darrers plens mu-
nicipals, Casellas va culpar la dei-
xadesa dels grans tenidors amb els
habitatges de les situacions que es
generen en blocs amb pocs pro-
pietaris i la resta de pisos buits que
són ocupats. Per això ja va avançar
que «s’espera forçar a fer-ho amb
un nou reglament».

La normativa contemplarà que,
si no ho fan, l’Ajuntament pugui
fer-ho subsidiàriament repercu-
tint-los els costos econòmics. A
més, preveurà que si hi ha desper-
fectes que afectin la via pública o
altres veïns també els hagin d’as-
sumir.

L’àrea d’habitatge de Figueres

ha encarregat un estudi a la Fun-
dació SER.GI per radiografiar els
pisos ocupats a la ciutat. Segons les
primeres estimacions, es calcula
que n’hi hauria més de . Amb
l’objectiu de fer front a aquesta
problemàtica, el consistori té pre-
vist elaborar una ordenança que

obligui els grans tenidors a pren-
dre mesures per evitar-les. Entre
elles, accions destinades a blindar
comptadors o fer tancaments.

El regidor de Seguretat, Pere Ca-
sellas, diu que la mesura va enca-
minada sobretot a les entitats ban-
càries que «exposen els seus pisos

a les pàgines web i provoquen, fins
i tot, un efecte crida». Casellas vol
diferenciar entre les ocupacions
que es fan per «necessitat» i les que
promouen «màfies» o que estan
vinculades al cultiu de marihua-
na.

En el primer dels casos, diu que

es treballa amb els Serveis Socials
per ajudar les persones que no te-
nen on anar perquè l'habitatge és
«un dret». En aquest sentit, diu que
el cens que s’està fent permetrà de-
terminar al mil·límetre quins ca-
sos s'emmarquen en cada casuís-
tica.

Màfies i marihuana
«Perquè sabem que hi ha ocupa-
cions que no són així i que van al
voltant de màfies que s’estan lu-
crant amb això i d’altres que, per la
nostra proximitat amb la frontera,
es dediquen al cultiu de marihua-
na», insisteix Casellas, tot recor-
dant que aquestes casos són els
que estan perseguint els cossos i
forces de seguretat.

Una ordenança en la qual treballa l’equip de govern establirà que si no actuen ho farà l’administració subsidiàriament
i se’ls carregaran els costos L’Ajuntament calcula que a la ciutat hi ha més de 200 habitatges en aquesta situació

Figueres obligarà els grans tenidors de pisos
a prendre mesures per evitar ocupacions

L’interior d’un pis ocupat de Figueres, en una imatge del 16 de novembre de 2018. ACB

L’Ajuntament sap
que hi ha màfies
que es lucren
convertint
les ocupacions
il·legals
en un negoci

DdG MOLLET DE PERALADA

■Dues persones van resultar diu-
menge al vespre ferides greus per
inhalació de fum per la mala com-
bustió, possiblement, d’una llar
de foc, en un habitatge de Mollet
de Peralada. 

Tres persones més van resultar
ferides de menys gravetat, segons
va informar el Sistema d'Emer-
gències Mèdiques (SEM) també
per inhalació de fum. 

En rebre l’avís d’incendi, a les
. h, els Bombers de la Gene-
ralitat van desplaçar tres dota-
cions. Es van evacuar les cinc per-
sones de l’habitatge, situat al
 carrer de la Placeta, on hi havia
molt fum.

El SEM, que va activar tres am-
bulàncies, va traslladar els ferits
greus a l’hospital de Palamós i els
tres intoxicats de menys gravetat
a l’hospital de Figueres.

Dos ferits greus per inhalació
de fum a Mollet de Peralada 

DdG FIGUERES

■ Segons una enquesta feta pel
Col·legi Oficial d’Arquitectes de
Catalunya on s’han estudiat 
municipis catalans, Figueres és el
municipi on més ràpid gestionen
les llicències d’obres. Es tarda una
mitjana de , mesos a concedir
una llicència d’obres quan al con-
junt de Catalunya la mitjana és de
, mesos.

Figueres també es troba entre

les ciutats capdavanteres del país
en l’índex de satisfacció més alt en
la tramitació i en la facilitat d’accés
als tècnics municipals.

El passat mes de novembre el
Col·legi Oficial d'Arquitectes de
Catalunya (COAC) va fer una en-
questa en què van participar més
de  col·legiats i es van estudiar
 municipis catalans, especial-
ment els  més rellevants del
país.

Figueres és el municipi on més
ràpid gestionen les llicències

DdG CASTELLÓ D’EMPÚRIES

■Castelló d’Empúries va celebrar
diumenge a l’antic convent de Sant
Agustí la festa jueva de la Khanukà
amb la dinamització i l’encesa de
les llums de la menorah khanukià,
a càrrec de Moriah Ferrús. L’acte va
comptar amb la participació de
més de cent persones.

Des del Museu d’Història Me-
dieval de la Cúria-Presó informa-
ven ahir que els assistents van po-
der escoltar les explicacions sobre
la tradició jueva i l'origen històric i
religiós de la Khanukà.

Prèviament els assistents van
poder visitar la sinagoga del Puig
Mercadal i el Museu d'Història
Medieval, i l’acte es va cloure amb
un tastet de dolços tradicionals i vi
caixer.

La celebració és coneguda tam-
bé com la Festa de les Llums.  Es
tracta d’una festa del calendari
jueu que se celebra cada any el 
del mes de Quisleu, té lloc durant
vuit dies i commemora la victòria
del poble jueu sobre l’ocupació

grega (al segle II aC) i la purificació
posterior del Temple. És tradició
encendre un canelobre o menorà
de vuit braços anomenat khanu-
kià, progressivament durant vuit
dies, cada vespre amb una espel-
ma més. 

Castelló celebra al convent de
Sant Agustí la festa jueva Khanukà
Més d’un centenar
de persones van participar
en l’acte de la tradicional
encesa de llums

Un dels moments de l’encesa de llums. MUSEU D’HISTÒRIA MEDIEVAL
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