
La segona edició del Cros3Tu-
rons, que se celebrarà el diumen-
ge 30 de novembre, ja ha registrat 
400 corredors i encara se n’hi po-
den sumar 50 més. La carrera es 
va crear per donar a conèixer el 
parc dels Tres Turons com a esce-
nari per a l’esport a l’aire lliure. 
Els districtes d’Horta-Guinardó i 
Gràcia i la  Unió Excursionista de 
Catalunya d’Horta l’organitzen.

El Cros3Turons 
ja acumula
400 inscrits

horTa-guinardó

ÓSCAR HERNÁNDEZ
BARCELONA

L’
antiga Clínica Quirón,  
les restes de la qual enca-
ra es mantenen dem-
peus  a l’avinguda de Ma-

re de Déu de Montserrat, 5-11, al bar-
ri de la Salut, haurà desaparegut 
totalment abans que s’acabi l’any. 
L’entrada en funcionament la set-
mana passada d’un enorme braç ar-
ticulat amb pinça, que permet el 
desmuntatge ràpid i segur de les úl-
times plantes que queden per bui-
dar, marca el començament  d’aques-
ta última fase d’enderrocament de 
l’edifici.
 «En aquest cas es tracta més d’una 
desconstrucció que no pas d’un 
enderrocament, ja que l’immoble 
s’està desmuntant planta per plan-
ta», precisa Raimon Salvat, director 

33 La màquina amb un braç de 25 metres desmunta la Clínica Quirón.
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grÀCia

L’enderrocament 
de l’antiga Clínica 
Quirón entra
a la fase final
Un gran braç hidràulic amb una pinça 
desmunta les plantes amb rapidesa i seguretat

d’edificació de l’empresa pública 
Barcelona d’Infraestructures Muni-
cipals (BIMSA).
 La utilització d’una màquina de 
50 tones amb un braç de 25 metres 
de longitud (equivalent a uns vuit pi-
sos d’altura), amb una pinça gegant 
al seu extrem, permet retirar la runa 
i tallar bé el ferro i el formigó «d’una 
manera més ràpida i segura perquè 
és una feina que es pot fer a distàn-
cia», aclareix el director.

SOLAR DE 2.000 METRES / Les primeres 
dues plantes de la Clínica Quirón es 
van desmuntar a mà quan van co-
mençar les feines, el mes de juny 
passat. També a mà es realitza el des-
muntatge de la franja que toca amb 
les parets mitgeres.  A la descons-
trucció de l’immoble hi treballen 
una desena d’operaris.  A l’acabar la 

feina, quedarà un solar de gairebé 
2.000 metres quadrats. 
 La Clínica Quirón va ser constru-
ïda el 1970 i constava de dues plan-
tes subterrànies i de set superiors, 
incloent-hi l’àtic. El solar es cobrirà 
amb terra reciclat procedent del ma-
teix enderrocament, que es cobrirà 
amb sorra de sauló. Es deixaran dos 
transformadors d’una companyia 
elèctrica, que es cobriran i imper-
meabilitzaran, ja que continuen do-
nant subministrament al barri.
 Sobre el futur del solar, que de 

moment quedarà tancat i imprac-
ticable, encara s’hi ha de pronunci-
ar el Districte de Gràcia. En una mo-
ció aprovada per unanimitat al ple 
fa uns dies es va decidir elaborar un 
calendari de reunions amb els veïns 
i amb els grups municipals per de-
finir els seus futurs usos. Fins ara,  
Barcelona Infraestructures Munici-
pals (BIMSA) no té instruccions per 
condicionar el terreny de forma pro-
visional, ja sigui amb bancs o fanals 
com ja s’ha fet en altres solars de ti-
tularitat  municipal. H

El Casal de Joves de es Corts (Do-
lors Masferrer, 33) prepara dos 
tallers monogràfics per fer pa i 
cervesa a casa. El taller dedicat a 
la cervesa artesanal tindrà lloc el 
15 de novembre i costa 3 euros. 
El de pa es realitzarà el 17 de de-
sembre i és gratuït. Els interes-
sats han de reservar plaça a tra-
vés del correu cjlescorts@gmail.
com.

Pa i cervesa 
artesanal al 
Casal de Joves 

LEs CorTs

Diverses companyies de tea-
tre aficionat participen el 25 i 
26 d’octubre i l’1 i 2 de novem-
bre en la primera Mostra de Tea-
tre de Sarrià-Sant Gervasi al Cen-
tre Cívic Vázquez Montalbán, a 
Vallvidrera. Aquest cap de setma-
na La Bombeta i El Paper Petit re-
presentaran Occident i Casats per 
amor... a la pasta, respectivament. 
Les entrades costen 3,51 euros.

Vallvidrera 
acull la Mostra 
de Teatre

sarriÀ-sanT gErVasi

sanTs-MonTJuÏC

L’orquestra do d’acords 
acompanya un castell

Ó. H.
BARCELONA

L’orquestra infantil i juvenil Do 
d’Acords, del Poble-sec, que forma 
part del projecte Integra Sons. Músi-
ca per Créixer, realitzarà un concert 
gratuït dissabte que ve 25 d’octubre 
a les 12.30 hores a la plaça de Navas, 
a Sants-Montjuïc. En el concert hi 

participaran de forma experimen-
tal els Castellers del Poble-sec, que 
actuaran al ritme de la música.
 L’original espectacle es realitza 
en el marc de la Jornada de Portes 
Obertes al Poble-sec. Pablo Persico 
dirigirà l’orquestra, que interpreta-
rà les seves pròpies creacions. 
 Músics professionals de trompe- 33 Actuació de Do d’Acords.

ta, trompa, trombó i tuba acompa-
nyaran els 20 membres de l’orques-
tra juvenil i els 20 de la infantil de 
Do d’Acords. «La idea va sorgir du-
rant un assaig dels Castellers del 
Poble-sec en què em van convidar. 
L’objectiu és posar música a la cons-
trucció del castell, perquè la seva 
estructura té a veure amb la forma 
d’assajar d’una orquestra», explica 
Persico.
 Els músics de Do d’Acords tenen 
necessitats especials (físiques, psi-
cològiques o econòmiques)  i són de-
rivats per escoles i instituts. H
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ALTRES OFERTES

COTXES COMPRES

COTXES COMPRES

URGE COMPRAR Turismos, furgonetas, monovo-
lúmenes, 4 x 4 y motocicletas. Paso a domicilio.
Contado máximo 9 608 495 790

URGE COMPRAR Turismos y 4 x 4.
Pago al contado. 9 670 210 727

COMPRAMOS EN EFECTIVO coches, todo terrenos,
deportivos, furgos, motos y scotters. Dinero en 1
hora con garantía de su vehículo moto, quad, etc.
Bruc, 160 9 93 457 84 86 -670 539 999. www.di-
neroxcoche.com

www.grupexpofira.com compramos vehículos sin
cambio 9 93 371 10 00


