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Coses de la vida GRAN BARCELONA

33 Accés principal a l’Hospital Clínic, al carrer de Villarroel de Barcelona.

ARXIU / MAITE CRUZ

La FAVB demana que s’estudiï 
l’ampliació del Clínic a la Fira

El centre sanitari i Salut van descartar apostar 
per Montjuïc fa temps per falta d’espai

Els veïns inicien el blindatge patrimonial de 
l’Escola Industrial, opció preferida de l’hospital

NATÀLIA FARRÉ 
BARCELONA

L’
Hospital Clínic neces-
sita créixer. Això és ai-
xí i ningú ho dubta. 
Ni el mateix centre 

sanitari, per descomptat, ni les 
administracions que ho han de 
fer possible (ajuntament i Gene-
ralitat), ni els veïns de l’Esquerra 
del Eixample. Unanimitat fins 
aquí. Però punt. En l’on i el com 
no hi ha consens, de fet, per no 
haver-hi, no hi ha informació so-
bre els plans que les administra-
cions manegen per a l’ampliació 
de l’hospital. I d’això es queixa la 
plataforma Un Nou Clínic és Pos-
sible Salvant l’Escola Industrial, 
que reuneix totes les associaci-
ons del barri afectades, la Federa-
ció d’Associacions de Veïns de 
Barcelona (FAVB) i el Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya.  

Reclamen una ampliació 
que no destrueixi el patrimoni 
arquitectònic de l’Escola In-
dustrial, el gran pulmó verd 
d’un barri amb la densitat de 
població més alta de Barcelona 
i l’espai que té més números 
per allotjar el nou recinte sani-
tari. I demanen, també, esgo-
tar altres possibilitats, com la 
de créixer per la Fira, opció al 
seu dia descartada pel Clínic. 

 
SILENCI  ADMINISTRATIU / Que que-
din clares dues coses: els veïns 
no s’oposen que l’hospital creixi 
i exigeixen no quedar-se sense 
centre sanitari de proximitat 
després que les retallades del 
2010 tanquessin el servei d’ur-
gències de València. Però sí que 
exigeixen –a més de «claredat i 
transparència en el projecte»–, 
que s’estudiïn totes les opcions 
d’ubicació: «Volem un diàleg 
profund amb totes les possibili-
tats sobre la taula per analitzar i 
argumentar pros i contres de ca-
da una i poder donar una respos-
ta àgil i ràpida». De moment, no 
han aconseguit res. Silenci ad-
ministratiu. En part, a causa de 
la por que es repeteixi una polè-
mica com la de l’ampliació del 
CAP del Raval Nord que va en-
frontar sanitat versus cultura a 
l’implicar el Macba. «No es trac-
ta d’escollir, sinó de solucionar 

onal (BCIN). Ara només té una 
protecció a nivell local, cosa que 
en permet el creixement volu-
mètric, aconseguir una protec-
ció a nivell de Catalunya blinda-
ria el recinte davant els nous 
200.000 metres quadrats que su-
posadament necessiten el Clí-
nic. Saber el temps que necessi-
tarà Cultura per acceptar o no el 
tràmit i la resoldre’l és un miste-
ri. El que hem dit, silenci (o des-
coneixement) administratiu. 

«El Clínic necessita una solu-
ció. Però la de l’Escola Industrial, 
per les afectacions i trasllats que 
suposa, sembla la més lenta. Ne-
cessitarà 15 anys. Potser caldria 
esgotar altres opcions», argu-
menten des de la plataforma. 
¿Quines? «Entenem que el futur 
del Clínic passa per quedar-se al 
barri, però la seva ampliació pot-

un tema de barri que també és de 
ciutat», apunta la plataforma. 

El problema de barri és que 
amb 100.000 residents en 2,5 qui-
lòmetres quadrats i amb un dèfi-
cit històric d’equipaments no es 
pot permetre el luxe de perdre un 
espai verd, un camp de futbol, 
una piscina olímpica coberta, un 
poliesportiu, una pista de futbol 
sala i un dipòsit pluvial que regu-
la l’excés d’aigua a l’Eixample 
quan les pluges són torrencials, 
patrimoni arquitectònic al mar-
ge (part del recinte porta la firma 
de Rafael Guastavino, que va ex-
portar la volta catalana als EUA, 
entre altres reconeguts arquitec-
tes). Per això, ahir van presentar 
al Departament de Cultura una 
sol·licitud d’incoació d’expedient 
per declarar l’Escola Industrial 
com a Bé Cultural d’Interès Naci-

33 Ampliar el Clínic per l’Escola 
Industrial suposa deixar l’Eixam-
ple Esquerra sense els seus prin-
cipals equipaments esportius. 
El recinte acull un camp de fut-
bol en el qual juguen quatre 
equips des de fa dècades, algun 
més de sis. Històrics són el Ca-
talònia, el Don Bosco i la Penya 
Anguera, més recent és l’Es-
querra de l’Eixample. En total, la 
Coordinadora Esportiva de l’Es-
cola Industrial gestiona mil ju-
gadors entre 6 i 19 anys, el 80% 
dels quals viuen a menys de 200 
metres. Canviar el camp de fut-
bol de lloc suposa el possible 

tancament d’alguns dels quatre 
equips i deixar molts nens sen-
se la possibilitat de jugar, ja que 
qualsevol trasllat obligaria al 
transport. «Ens dediquem a la 
formació integral de la joventut 
a través de l’esport. No és no-
més una frase sinó una pràctica 
diària», afirma la coordinadora. 

33 Una cosa semblant passa 
amb la piscina Sant Jordi, que 
acull més de 3.000 usuaris de la 
zona entre escolars i particulars. 
És olímpica i el seu trasllat sem-
bla difícil, ja que la seva mida no 
s’adapta a qualsevol espai.

La decisió deixaria 1.000 nens sense 
futbol i 3.000 usuaris sense piscina

El futur d’un equipament de referència
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ser no. Hi ha altres peces urba-
nístiques que es poden tenir en 
compte». La FAVB suggereix la 
Maternitat de les Corts, els ter-
renys pròxims a la nova estació 
de la Sagrera i la Fira de Montju-
ïc. Aquesta última, va estar sobre 
la taula, afirma l’ajuntament, 
però la van descartar la Generali-
tat i el Clínic per falta d’espai. 
Des de l’hospital es va dir que la 
superfície no era suficient per 
traslladar l’actual centre i ampli-
ar-lo, i que la nova construcció 
quedaria lluny si s’optava per 
mantenir l’edifici històric i no 
aixecar-lo de nou. El no a la Fira 
no va ser la primera negativa de 
l’hospital, que va descartar créi-
xer pel solar de l’antic parc de 
bombers de l’Eixample després 
d’haver desallotjat el cos per po-
der fer l’ampliació. 

 
SITUACIÓ  ESTRATÈGICA / Tot i que 
l’opció de la Fira no és del grat 
del Clínic, sí ho és de la FAVB i 
dels experts en urbanisme. «La 
majoria dels arquitectes opi-
nen que la seva situació és es-
tratègica: un espai ben comuni-
cat, amb un pulmó verd al cos-

tat i és una manera de generar 
activitat al parc de Montjuïc», 
expliquen des de la plataforma. 
Es troba, a més, al costat de dos 
pols importants: un gran eix 
comercial (Creu Coberta) i l’eix 
cultural del Paral·lel. No és al 
districte de l’Eixample, ubica-
ció que la Conselleria de Salut 
vol mantenir, però és just al 
costat. I té un altre punt a favor, 
segons les associacions de ve-
ïns: «Un hospital del segle XXI 
cal aixecar-lo de nou, és molt di-
fícil fer-ho en edificis històrics». 

Mentrestant, l’ajuntament 
afirma que «cal continuar estu-
diant conjuntament amb totes 
les institucions implicades les 
possibles alternatives». Salut 
només «contempla l’opció de 
l’Escola Industrial», i el Clínic 
dona el silenci per resposta. H

LLL

33   Joan Roca.

La zona firal està 
ben comunicada,  al 
costat d’un pulmó 
verd  i molt a prop 
d’un eix comercial  
i un altre d’artístic

El recinte educatiu 
està protegit  només  
a nivell local  i els 
residents demanen 
que sigui Bé Cultural 
d’Interès Nacional

La plana major  de la restauració de BCN es reuneix avui per reivindicar sortides a la 
seva crisi  H  «La situació  de l’hostaleria  és insostenible», remarquen xefs i empresaris

Cassolada de tres 

PATRICIA CASTÁN 
BARCELONA

Una crisi sense comparació en 
la restauració de Catalunya ha 
sigut el detonant per asseure 
avui a la mateixa sala de l’Hotel 
Majestic i sense menjar pel mig 
tot un dream team de xefs i em-
presaris del sector. De Ferran 
Adrià a Albert Raurich (Dos Pali-
llos), passant per Carme Rus -
calleda, Joan Roca, els germans 
Torres i molts altres, la majoria 
amb negocis a Barcelona. Es reu-
niran a porta tancada, sense fo-
gons i amb distància profilàcti-
ca, però el missatge que cuina-
ran serà comú: propostes i peti-
cions perquè reaccionin les ad-
ministracions públiques.  

Després de gairebé vuit me-
sos de muntanya russa (del tan-
cament total a la reobertura  
per fases, passant per les restric-
cions horàries i, ara, la clausura 
obligada almenys per un mes), 
l’hostaleria comparteix mo-
ments de números vermells i 
 incerteses. Des dels modestos 
bars de barri fins als restaurants 
Michelin, en lligues diferents, 

afronten dubtes sobre la seva vi-
abilitat futura. Però avui sorti-
ran a la palestra els més repu-
tats, per avalar amb el seu nom 
reivindicacions i, potser, estratè-
gies de resiliència o odioses com-
paratives com el cas de Madrid, 
sense tancaments. 

El lideratge, en joc 
Orquestra la trobada el Gremi de 
Restauració de Barcelona, des de 
la constatació que «la situació és 
insostenible». «Hi ha una preocu-
pació extrema» que ha motivat 
aquesta mobilització, perquè «hi 
ha en joc el lideratge gastro -
nòmic de la ciutat i la viabilitat 
econòmica d’aquests negocis», 
relata Roger Pallarols, director 
del gremi. «Compartirem anàlisi i 
missatges», perquè volen «fer-se 
respectar i escoltar». Avança que 
«la restauració de Barcelona veu 
amb enveja com les autoritats de 
Madrid han tractat el sector». I 
posa el dit a la nafra: «Amb una 
evolució semblant de la Covid, 
allà no ha fet falta aquest retro-
cés en l’economia». 

L’alineació inclou molts cui-

al capdavant del Via Veneto, han 
reorganitzat espais, maximitzat 
la ventilació i les mesures de pre-
venció, optimitzat la carta, però 
exemplifiquen que no està a la 
mà del sector poder treballar ni 
amb total garantia.  

Javier de las Muelas va obrir 
part dels seus negocis, però no va 
poder fer-ho amb el seu cèlebre 
Speakeasy. No tenir terrassa ha 
 sigut com una condemna per a 
molts durant bona part de la crisi. 
Afirma que sense més ajuts el sec-
tor no podrà aixecar el vol. Rau-
rich va reactivar el Dos Pebrots, 
però no el Dos Palillos. Qüestió de 
públic i preus. Sense turistes a 
Ciutat Vella, l’activitat de les cui-
nes de gran volada i amb molt 
personal és inviable ara.  

Els acompanyaran empresa-
ris de grans grups com Artemi 
Nolla (AN Grup), Iñaki de Viñas-
pre (Sagardi) i Ramón Moncho 
Neira (Moncho’s), que estan li -
diant amb ertos, lloguers i mil 
amenaces. Pallarols destaca que 
el màxim de 1.500 euros d’ajuts 
(reeditats després de la pròrro-
ga) es queda molt curt. H

Hi assisteixen 
 Carme Ruscalleda, 
Ferran Adrià, Joan 
Roca i els germans 
Torres, entre altres

«Veiem amb  
enveja  com tracten 
les autoritats el  
sector a Madrid», 
destaca el gremi

33   Rosa Maria Esteva.

33   Ferran Adrià.

33   Isidre Gironès.

33   Jordi Cruz.

33   Silvia Hofmann.

33   Carme Ruscalleda.

33   Tomás Tarruella.

ners premiats i empresaris que 
han obert i tancat arran de la 
normativa del moment, però 
també alguns que no van poder 
encara reprendre l’activitat per-
què amb les restriccions d’afora-
ment i els seus espais interiors 
era impossible quadrar els 
comptes. Coneixen bé la difícil 
aritmètica de la cuina top els ger-
mans Torres, Carme Ruscalleda, 
Raurich, Jordi Cruz, Joan Roca, 
Xavier Pellicer, Carles Gaig, Ori-
ol Castro, Romain Fornell... Josep 
i Pere Monje, dues generacions 

EFECTES DE LA PANDÈMIA EN L’ACTIVITAT GASTRONÒMICA


