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Endrecen l’antiga Clínica
Quirón arran de les queixes
| Els propietaris s’han compromès amb el districte a netejar la runa,
tapiar els primers pisos i retirar les bastides| No han fixat cap termini

Laia Curcoll
BARCELONA

Després de les queixes dels
veïns i comerciants de la
plaça Sanllehy per la brutí-
cia acumulada a l’antiga
Clínica Quirón, Habitat
s’ha compromès a netejar
l’edifici. Així ho han confir-
mat fonts del districte de
Gràcia que la setmana pas-
sada van mantenir una re-
unió amb representants de
la immobiliària, que és la
propietària de l’edifici.

Fonts d’Habitat, han
confirmat que, efectiva-
ment, està previst netejar
la runa, retirar les bastides,
tapiar els dos primers pisos
i aixecar un mur de 3 me-
tres d’alçada entre el recin-
te de l’edifici i el carrer que
substitueixi l’actual reixa.
De fet, aquesta setmana,
alguns operaris ja han co-
mençat a retirar bastides
de l’avinguda Mare de Déu
de Montserrat, tot i que en-
cara no han retirat les de
Mare de Déu de la Salut.

Ni el districte ni la im-
mobiliària no s’han volgut
comprometre a donar un
termini per acabar la nete-
ja, però segons fonts d’Ha-
bitat un cop es comenci ja
s’enllestirà ràpid.

Durant un any, diferents
veïns havien posat instàn-
cies al districte i denunciat
al telèfon del civisme la “in-
fecta” situació de l’edifici.
Denunciaven que estava
ple de rates, de coloms, es-
carabats i insectes. A més
temien per l’estat de les
bastides, que, segons
diuen, ningú havia revisat
des que s’havien instal·lat
el juliol del 2007.

Satisfacció parcial
Jordi Cairó, president de
l’Associació de Comerci-
ants Sanllehy, que ja es
plantejava engegar una re-
collida de firmes, es mostra
parcialment satisfet amb
aquesta decisió. Valora po-
sitivament que es netegi la
brutícia acumulada des de
fa més d’un any i es condici-
oni una mica més la zona,
però sospita que “això que-
darà així fins d’aquí a molts
anys”. Assegura que hi ha
molts factors que dificulten
que es tiri endavant qualse-
vol projecte. Començant
per la crisi immobiliària i fi-
nancera i acabant pels trà-
mits i resolucions judicials
que envolten el cas.

Els comerciants de la
zona, que van veure com
baixava el negoci arran de
la marxa de la clínica, vol-
drien que Habitat enderro-
qués i reconstruís ràpida-
ment l’edifici, ja sigui un
equipament o pisos, per
mirar de recuperar les ven-
des. Per la seva banda, els
veïns, que reclamaven que
si més no s’enderroqués del
tot l’edifici i quedés com un
solar, consideren que la ne-
teja que es farà ja és un pas
endavant. ■

La tanca provisional que separa la clínica del carrer es substituirà per un mur de 3 metres d’alçada ■ MARTA PÉREZ

Les obres a l’antiga clínica
Quirón estan aturades per
ordre del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya des del
desembre passat com a resul-
tat de la demanda presentada
per diferents associacions de
veïns, que denunciaven la re-
qualificació del terreny en
zona edificable en lloc de zona
d’equipaments. Aquestes as-
sociacions afirmen que el

Obres aturades per ordre judicial
Grup Hospitalari Quirón i
l’Ajuntament van intercanviar
un terreny proper a l’antiga
clínica i un al carrer Lorda pel
terreny de la plaça Alfonso
Comín on ara hi ha l’Hospital
Quirón. Habitat, que va com-
prar l’edifici amb la condició
de poder-hi fer pisos, està a
l’espera del resultat del re-
curs que van interposar
l’Ajuntament i Quirón.
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ERCcritica
ICVpervoler
ferblocsalts
alMiniestadi
V.M.
BARCELONA

La reordenació dels ter-
renys del Miniestadi, de
moment, no posa d’acord
ningú. El grup municipal
ERC va criticar ahir la pro-
posta feta dijous per ICV-
EUiA, perquè “vol conver-
tir les Corts en un nou Dia-
gonal Mar”, afirma en un
comunicat.

“Quan es va aprovar el
projecte de Diagonal Mar el
regidor d’Urbanisme era
d’Iniciativa, per tant el grup
n’és responsable. Nosaltres
no volem optar per un mo-
del urbanístic que redueix
sòl edificable a canvi d’in-
crementar l’índex de densi-
tat, que es tradueix en l’in-
crement substancial de l’al-
çada dels edificis”, afirmen
des d’Esquerra.

Els republicans lamenten
que Iniciativa hi redueixi
l’espai verd previst, que
passa d’un 39% a un 34%, i
que hi vulgui incrementar el
parc d’oficines –la reserva
de sòl passa d’un 9% a un
30%–, quan s’està dient que
Barcelona en té en estoc al
voltant d’uns dos milions de
metres quadrats.

ERC coincideix amb ICV
a apostar per un increment
d’equipaments i altres ser-
veis al barri i reitera “la ne-
cessitat de pensar el pla de
mobilitat” de la zona. No
obstant, reclama que el go-
vern bipartit presenti pri-
mer la proposta oficial defi-
nitiva i que aquesta propos-
ta inclogui l’espai amb què
es compensarà el sòl d’equi-
paments a transformar. ■


