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FET DIVERS

SOCIETAT

Els veïns dels edificis contigus al bloc
incendiat de Solsona ja poden tornar a casa
u Les 23 persones de l’habitatge que va patir l’incendi estan a l’espera d’un informe que han demanat a tècnics
especialistes per saber com actuar de cara al futur uTres dels cinc establiments tancats també podran obrir avui
bloc que va patir l’incendi durant
la matinada del 23 de gener, els
propietaris han encarregat un informe per conèixer l’estat real de
l’edifici i prendre les decisions corresponents a partir d’aquell informe. Cal recordar que, en les primeres valoracions que van realitzar
els Bombers, es valorava la opció
de reparar la part més malmesa o
bé enderrocar-la i construir-la de
nou.

REDACCIÓ. SOLSONA

n Segons l’informe tècnic encar-

regat per l’Ajuntament de Solsona
a un arquitecte especialista en estructures, ahir van poder tornar a
casa la majoria de veïns desallotjats el dia 23, arran de l’incendi que
va afectar un bloc de pisos de la
plaça del Camp. Es tracta de les 74
persones que viuen en habitatges
contigus a l’edifici malmès i que a
primera hora de la tarda d’ahir van
ser avisades per part dels Serveis
Socials de l’Ajuntament de Solsona.
La valoració tècnica conclou
que els edificis dels números 9 de
la plaça del Camp i 3 del passeig
del Pare Claret poden recuperar la
normalitat, igual que la part davantera del número 11, ja que es
considera que l’edifici del número
10 és susceptible de ser rehabilitat
i «no s’hi evidencia el risc de caiguda imminent». Amb tot, sí que
cal dur a terme treballs d’apuntalament i consolidació per poder
utilitzar la terrassa de l’habitatge
principal així com l’establiment
del número 11. Per tant, a banda
del retorn dels veïns, poden reprendre l’activitat tres dels cinc locals de la plaça que van haver de
tancar.

Alguns dels veïns afectats, l’endemà de l’incendi

Dissabte al matí, representants
municipals, encapçalats per l’alcaldessa, Judit Gisbert, es van reunir amb aquests veïns i responsables d’establiments per exposarlos la situació que avui s’ha resolt.
Pel que fa als 23 veïns del bloc
d’habitatges incendiat, les decisi-

ARXIU/MIREIA ARSO

ons es determinaran en funció
dels informes que facilitin els propietaris. Paral·lelament, mitjançant la Borsa d’Habitatge de Lloguer s’intenta buscar pisos on puguin viure famílies amb infants
que es troben reallotjades en hotels. En el cas d’aquests veïns, del

L’Ajuntament continua
buscant pisos a la borsa
d’habitatge de lloguer
per les famílies amb
infants afectades

Activitats pels afectats
D’altra banda, l’Ajuntament de
Solsona i els Serveis Socials van
agrair ahir la col·laboració de l’Esplai Riallera i l’Agrupament Escolta i Guia Pare Claret, que aquest
dissabte es van coordinar per oferir activitats als infants de les famílies allotjades a l’Hotel Gran Sol i
alleugerir-los el tràngol que estan
passant aquests dies sense poder
retornar als seus domicilis. Igualment, el consistori va tornar a
agrair l’esforç dels hotels Gran Sol,
Crisami i Solsona Centre «per totes les facilitats que han posat des
del primer moment en tot aquest
episodi» i és que els tres establiments han acollit a tots els afectats
que ho han necessitat durant
aquests dies

Els lletrats del Congrés avalen investigar
els abusos de menors a l’Església
ANUNCI D’APROVACIÓ INICIAL DEL POUM DE LLÍVIA

u El PSOE, que esperava el
resultat del dictamen, es
podria sumar avui a la
iniciativa de Podem, ERC i Bildu

Acord del Ple de l'Ajuntament de Llívia per la qual s'aprova inicialment expedient
d'aprovació de Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
Aprovat inicialment per acord del Ple de data 20 de gener de 2022, el Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal de Llívia, juntament amb l'Estudi Ambiental Estratègic, de conformitat amb els articles 85 i 86 bis del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost i amb l'article 23 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'Avaluació Ambiental de Plans i Programes, es sotmet a informació pública pel termini de
QUARANTA-CINC DIES (DOGC, BOP i dos diaris de difusió a la zona). Aquest termini es
comptarà a partir del dia següent hàbil al de la data del darrer dels anuncis oficials que es
publicaran al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província
de Girona.

ACN. MADRID

n Els lletrats del Congrés dels Diputats avalen la comissió d’investigació sobre abusos a menors a
l’Església proposada per Podem,
ERC i Bildu. La Mesa del Congrés
decidirà avui si dóna via a la petició. Un cop els serveis jurídics de
la cambra baixa espanyola han
donat llum verda a la iniciativa, el
PSOE podria sumar-s’hi, atès que
ahir el portaveu dels socialistes,
Hector Gómez, va afirmar que esperaven el resultat d’aquest dictamen per decidir la posició del
grup.
Dimecres passat els grups parlamentaris de Podem, ERC i Bildu

Els diputats que van registrar la petició al Congrés

van registrar una petició per crear una comissió d’investigació sobre les agressions sexuals a la infància i l’adolescència comeses
per membres de l’Església catòlica.
Era la primera vegada que es

ACN

registrava una petició en aquesta
direcció i els signants demanaven
al PSOE que se sumés a la iniciativa per poder-la tirar endavant.
Ara, amb l’informe favorable dels
lletrats, els socialistes podrien estar més a prop de donar el sí.

Durant l’esmentat termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals situades al propi Ajuntament (C/ dels Forns, 10) perquè es formulin les
al·legacions que s'estimin pertinents. La consulta física es podrà fer durant l'horari del
Museu Municipal.
Així mateix, estarà a disposició a la seu electrònica d'aquest Ajuntament, https://www.llivia.org.
Queden suspeses les aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques en aquelles
àrees les noves determinacions de les quals suposin modificació del règim urbanístic
vigent.
Llívia, 26 de gener de 2022
Elies Nova Inglès
L’Alcalde

