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L’antiga
Quirón,
pendent
de neteja
| La brutícia s’acumula a l’antiga clínica | Els veïns
pateixen problemes de salubritat| La propietat
i l’Ajuntament netejaran el solar, que té l’accés lliure

Laia Curcoll
BARCELONA

Rates com conills, escara-
bats, coloms i insectes de
tota mena campen lliure-
ment per dins, i també per
fora, del que havia estat la
Clínica Quirón. Això és el
que asseguren els veïns i co-
merciants del barri de la
Salut, que veuen com l’an-
tiga clínica s’ha convertit
en un problema, fins i tot
sanitari.

Maria Teresa Rovira està
amb tractament antibiòtic
per culpa d’unes picades a
les cames. El metge que l’hi
ha receptat, que paradoxal-
ment és del nou Hospital
Quirón, li va comentar que
era la tercera o quarta veïna
de la zona que anava a visi-
tar-se pel mateix motiu. La
seva filla Montserrat consi-
dera que tot plegat és “des-
astrós” i “infecte”, i per això
ja ha posat una instància al
districte, per ara sense res-
posta. La seva veïna Maria

Reyes ha trucat més d’un
cop al telèfon del civisme:
“Diuen que desratitzaran,
però la solució és enderro-
car del tot l’edifici i si no
saben què fer-hi que hi dei-
xin un solar”. L’enderroc
total està pendent d’una re-
solució judicial.

A mig enderrocar
El desembre de l’any passat
es van aturar les obres d’en-
derroc de l’edifici per ordre
judicial. Des de llavors, asse-
guren els veïns, no s’hi ha fet
cap mena de neteja ni man-
teniment. A més, dues basti-

des envaeixen la via pública,
una a l’avinguda Mare de
Déu de Montserrat i l’altre a
Mare de Déu de la Salut, i
obliga els vianants a esqui-
var-les icaminarper lacalça-
da, on s’han inhabilitat els
aparcaments. “Ningú ha re-
visat que aquestes bastides
estiguin en bon estat”, es
queixa Jordi Cairó, presi-
dent de l’Associació de Co-
merciants del Sector San-
llehy. Cairó considera que
aquesta deixadesa perjudi-
ca molt els comerços de la
zona i no descarta organit-
zar una recollida de firmes.

Fonts de la immobiliària
Habitat, propietària de l’edi-
fici,asseguren que són cons-
cients de la situació. Mante-
nen,però,que“noperillaab-
solutament res”, ni tan sols
lesbastides.Amés,afirmen,
ja han arribat a un acord
amb el districte “per proce-
dir a la neteja de la zona en
les properes setmanes”.
Una part del solar té, a més,
lliure accés des del carrer.■
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Vilaró no
tindrà
medalla

L’Ajuntament es
fa enrere en la
voluntat de
condecorar el
cap de la
Guàrdia Urbana

Les obres d’enderrocament
de l’antiga Clínica Quirón
estan aturades des del de-
sembre passat per ordre del
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC). És el re-
sultat de la demanda presen-
tada el 2002 per les Associa-
cions de Veïns i Veïnes de Pe-
nitents-Taxonera, de la Vila
de Gràcia, de Gràcia-Nord
Vallcarca i del Passatge Isa-
bel. Els veïns denunciaven
les permutes entre l’Ajunta-
ment i el grup Quirón. El con-
sistori es va quedar un ter-

L’enderrocament està aturat per ordre del TSJC
reny proper a l’antiga clínica
i un al carrer Lorda, i a canvi
va entregar al grup hospita-
lari el terreny de la plaça Al-
fons Comín on ara hi ha
l’Hospital Quirón.

Les associacions veïnals
també denunciaven la decisió
de la subcomissió d’urbanis-
me de convertir el terreny de
l’antiga clínica en zona edifi-
cable en lloc de zona d’equipa-
ments, cosa que permetia a la
immobiliària Habitat, nova
propietària de l’edifici, cons-
truir-hi pisos.

El trasllat de la clínica a l’hos-
pital es va fer el juliol del 2007.
Dos mesos després arribava la
sentència del TSJC en contra
del canvi de qualificació del
solar de l’antiga clínica. Poc
després de conèixer-se la re-
solució del jutge, Habitat va
poder començar l’enderroc
perquè hi havia interposat un
recurs. Finalment les obres es
van paralitzar al desembre.
Habitat assegura que està a
l’espera del resultat del recurs
interposat conjuntament per
la Quirón i l’Ajuntament.

La xifra

9
mesos fa que el jutge va atu-
rar les obres d’enderroca-
ment de l’edifici de l’antiga
clínica.


