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VÍDEOS I FOTOS El tòtem publicitari
de Parc Riu Clar ja és història
Una grua de grans dimensions i tres operaris han estat els encarregats de fer
desaparèixer aquest element del barri
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=qIj5ISTyHWk
11 de juliol del 2018. Aquesta data serà recordada pels veïns del barri Parc Riu Clar com una fita
important. Avui han començat les tasques de desmuntatge del tòtem publicitari, una demanda que
fa molt de temps que reclamava l'associació de veïns del barri.
Una grua de grans dimensions i tres operaris han estat els encarregats de fer desaparèixer
aquest element del barri.
Josefa Rodríguez, presidenta de l'associació de veïns, ha mostrat la seva alegria perquè "han estat
més de dos anys i mig de lluita però finalment ho han tret d'aquí". Espera que aquesta ació sigui
definitiva i que no torni a col·locar-se al barri, ja que el propietari vol portar-ho a judici.
Segons fonts del consistori, l'empresa Annunzia ha estat qui ha pres la decisió de retirar el tòtem
després de rebre l'últim avís, ja que l'ajuntament hauria actuat de forma subsidiària. En cas
d'haver-se produït, l'empresa li hauria hagut de pagar el cost de la retirada.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=C-YFFie9_4E
Aquest diari ha intentat localitzar el propietari però sense èxit. Ara bé, en declaracions a
NacióTarragona el passat 8 de maig, Ricard Monge
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/27304/retiraran/totem/publicitari/parc/riu/clar/fins/no/
hagi/resolucio/judicial?rlc=a2) , gerent de l'empresa Annunzia, va explicar retirarien el suport
publicitari de Parc Riu Clar mentre el jutjat no dicti una sentència. Si la via judicial els és
favorable "el tornarem a instal·lar si al propietari del terreny encara li interessa", va destacar.
Monge va denunciar que l'actuació del consistori, presentant un contenciós administratiu i imposant
"sancions coercitives" a Annunzia, ha provocat una "situació que ens ha perjudicat, no podem
aguantar més". El gerent va recriminar que tot aquest procés només els genera despeses i cap
ingrés, ja que "el terreny l'hem continuat pagant". L'empresa ja ha presentat tres recursos.
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Una grua de grans dimensions ha retirat el tòtem publicitari de Parc Riu Clar Foto: Jonathan Oca
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La grua treballant en el desmuntatge del tòtem publicitari Foto: Jonathan Oca

La base que subjectava el peu del tòtem Foto: Jonathan Oca
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