
n una entrevista re-
cent, l’alcaldessa Mar-
ta Madrenas hi torna-
va amb desqualifica-

tius vers el moviment veïnal que
durant aquest darrer any s’ha anat
organitzant al voltant de la presèn-
cia creixent de pisos turístics i la tu-
ristització del barri. L’alcaldessa,
fent referència als crits d’alarma
dels veïns en relació amb la marxa
de famílies, titllava de demagògi-

ques les veus que apunten que,
efectivament, el Barri Vell té un
problema. 

Segurament per a qui anaven
dirigides les crítiques era per a la
Plataforma Més Barri Menys Pisos
Turístics, que precisament aquest
mes de juny complia un any de
vida i del qual farà balanç el proper
dia .  No obstant, a qui també ha
acabat titllant de demagogs és a
una bona colla d’entitats i profes-

sionals, que han advertit dels efec-
tes nocius que té la revalorització
turística del Barri Vell pel dret a
l’habitatge dels gironins i gironines
que hi viuen. Ens referim a la coo-
perativa d’arquitectes Lacol, a la
Fundació Ser.Gi, a l’Associació de
Veïns i Veïnes del Barri Vell, al Burg
de Sant Pere de Galligants i inclús
al mateix director dels API giro-
nins, Joan Company, qui advertia
que «viure al centre de Girona es
convertirà en un luxe». 

Si bé Madrenas accepta que hi
ha un problema d’accés a l’habitat-
ge, nega rotundament que la crei-
xent turistització del Barri Vell hi
tingui res a veure. Per l’actual
equip de govern, les evidències
deixen de tenir importància a par-
tir de les dades del padró. Aques-
tes mostren un lleuger augment
d’habitants al Barri Vell. Són
aquestes dades definitives per do-
nar carpetada al problema que se-

gons professionals i veïns és més
que evident? No. De fet, la Plata-
forma Més Barri, així com la resta
d’agents, no diuen pas que s’estigui
despoblant el Barri Vell, sinó que
els veïns que feia temps que hi vi-
vien no poden romandre-hi.
Aquest darrer fet s’ha constatat
com un fenomen global que es
dona a ciutats amb fort atractiu tu-
rístic com Barcelona, València o
Venècia, entre moltes altres. Per
quin motiu Girona hauria de ser
diferent? 

Cal també assenyalar que si bé
l’equip de govern nega incansable-

ment la relació entre ambdós fe-
nòmens al Barri Vell davant l’opi-
nió pública, després fa tímides ac-
tuacions que ratllen el paroxisme.
És el cas del registre que l’Oficina
Municipal d’Habitatge posa a dis-
posició dels veïns que fa més de 
anys (?) i que es trobin en situació
de mobbing immobiliari. Un regis-
tre, per cert, que ni apareix anun-
ciat al web de l’Ajuntament. 

Es nega el problema, però es fan
actuacions totalment desvirtua-
des, de maquillatge, sense creure’s
la seva efectivitat. Tot rau en la
contradicció de saber que hi ha un
problema, i dels grossos, però amb
la decisió política inesmenable de
no intervenir on cal fer-ho: posant
límits al mercat que especula amb
els drets dels i les gironines i en-
frontant-se amb els interessos dels
que estan sortint tan beneficiats
d’aquesta crisi que paguem entre
tots.

E
«Es nega el problema, 
però es fan actuacions

totalment desvirtuades, de
maquillatge, sense

creure’s la seva efectivitat»

TENIM UN PROBLEMA
AL BARRI VELL

MEMBRE DE LA  PLATAFORMA MÉS BARRI MENYS PISOS TURÍSTICS

Arnau Barquer i Cerdà 
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■ L’hotel Inform de Girona va ser
l’escenari ahir al vespre del sorteig
que havia de servir per escollir qui-
nes entitats tindran barraca per les
Fires i Festes de Sant Narcís. Aquest
any només s’hi havien apuntat vint
associacions per un total de disset
barraques. Al sorteig hi havia la re-
gidora de Fires, Eva Palau. Les afor-
tunades al sorteig són: Colla gegan-
tera Fal·lera gironina, l’Associació
Cultural i Esportiva Bombers de Gi-
rona, Club Escacs Gerunda, Club
d'Escacs Santa Eugènia, Club Volei-
bol Agrupació Vista Alegre Parrò-
quia AVAP, Club Esportiu Santa Eu-
gènia de Ter, Associació Juvenil Sal-
sa Jove, AMPA del CEIP Marta Mata,
CE Pontenc, Associació de Veïns
Fontajau- Xavier Cugat, Casal Inde-
pendentista el Forn, Diables de
l’Onyar, Penya Doble set, AEiG Vista
Alegre, Club Patinatge Artístic Giro-
na, Club de Futbol Santa Eugènia i
Club Rítmica Girona. 

Preocupació pel descens
Si alguna entitat renuncia, ho ha de
comunicar abans de catorze dies.
Fer-ho més tard pot suposar una
sanció. A les disset entitats, s’hi su-
maran quatre barraques més, co-
rresponents a la Universitat de Gi-
rona. Les tres barraques que que-
den a la llista com a reserves són per
aquest ordre: Associació de Veïns de
Germans Sàbat, Girona Club Ho-
quei i AE Pare Claret. El  de juliol
se sortejarà la ubicació de cada bar -
raca a l’esplanada de la Copa. L’or-
ganització es va mostrar preocupa-
da perquè en els darrers anys s’ha
detectat un descens en l’interès de
les entitats a tenir una barraca per
les Fires. 

Sortegen les
entitats que
tindran barraca 
a la Copa per les
Fires de St. Narcís 

DdG GIRONA

■La incògnita del futur de l’actual
edifici de la Clínica Girona al cen-
tre de la ciutat quan l’activitat es
desplaci a l’equipament que s’està
construint al sud de la ciutat co-
mença a aclarir-se. El conseller
delegat i gerent de la Clínica Gi-
rona, Carles Espígol, ha explicat
en una entrevista a Televisió de
Girona  que els han manifestat in-
terès per adquirir la finca des de
diferents sectors. La xifra de la
venda no ha transcendit però, cal
tenir en compte que l’immoble
està en un punt clau de l’eix co-
mercial de Girona, el carrer Joan
Maragall.

Entre les ofertes que han arri-
bat a la Clínica Girona n’hi ha
d’immobiliàries, d’empreses co-
mercials, de fonts d’inversió i, fins
i tot, una procedent d’Holanda,
que estaria interessada a fer-hi
apartaments turístics. 

Quan la clínica obri a la carre-
tera Barcelona pràcticament hi
haurà desplaçats tot els serveis, i
per tant, també abandonaran els
locals satèl·lit que hi ha a l’entorn
de l’edifici principal. Al centre de
Girona només hi quedaran un
punt per a les les extraccions de
sang que hi ha a darrere de la Clí-
nica, al carrer Juli Garreta, i pro-
bablement, també algun servei de
radiologia. 

En la mateixa entrevista a la te-
levisió gironina, Espígol ha indi-
cat que quan hi havia la idea de
traslladar-se a Fornells de la Sel-
va, es preveia que molts serveis es
quedessin al centre, com ara la-

boratoris, ressonàncies, TAGS, ra-
diodiagnòstics o consultes. No
obstant, amb l’edifici que s’està
construint a la carretera Barcelo-
na, els directius de la clínica con-
sideren que és millor «centralitzar
esforços» en un mateix edifici.

Sense pressa
Finalment, el representant de la
Clínica va indicar que no hi ha

pressa per signar el contracte amb
l’oferta que acabin considerant
més adient. Espígol ha assenyalat
que la intenció és segellar el con-
tracte quan se sàpiga segur en
quina data es podrà fer entrega de
l’edifici. Això passa per anar cons-
truint el nou edifici i tenir clar
quan podrà estar tot en funciona-
ment. 

Les obres d’enderroc de les
naus on s’ha d’aixecar el nou edi-
fici van començar el mes febrer.
En aquell moment es va indicar
que els treballs acabaran a finals

de l’any . No va ser però, fins
al mes de maig que la Clínica va
segellar  el contracte de l’obra
amb la UTE liderada per cons-
truccions Rubau, juntament amb
Ortiz i Agefred. 

El cost global del projecte –
construcció de l'edifici i urbanit-
zació de l'entorn– ascendirà a en-
tre  i  milions d'euros.  Comp-
tarà amb vuit plantes d'altura més
tres de subterrànies i ocuparà
. metres quadrats, el triple
dels que té ara al carrer Joan Ma-
ragall.

L’actual edifici de la Clínica Girona
té almenys 4 ofertes de compra
El gerent, Carles Espígol, revela que interès d’entitats comercials, immobiliàries, fonts d’inversió i,
fins i tot, per fer-hi apartaments turístics  La xifres de l’operació de la venda no han transcendit

L’actual edifici de la Clínica
Girona, al cor de l’Eixample. 
MARC MARTÍ
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