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Nil Morato

Veïns de Bonavista van denunci-
ar ahir l’estat de deixadesa i bru-
tícia en què es troba el parc del 
Camí de la Coma, on hi ha diver-
ses taules per a menjar i barbaco-
es. La realitat és que aquest espai 
ara mateix es troba tancat per la 
proximitat de les obres del PP-10 
que, a més, han tancat la carre-
tera d’accés. Així doncs, aquells 
que van a aquest parc ho han de 
fer a peu i, per tant, l’Ajuntament 
tampoc pot netejar aquesta zona 
perquè no hi pot fer arribar els 
vehicles de la brossa. Això sumat 
a l’incivisme d’alguns usuaris, fa 
que la zona s’hagi convertit en 
un contenidor gegant de residus.

«El parc ara mateix es troba 
inactiu perquè van tallar la car-
retera, altra cosa és que la gent 
decideixi anar, però està clar 
que si veus que el parc està net, 
l’hauries de deixar igual que com 
el trobes», recrimina la presi-

denta de l’Associació de Veïns 
de Bonavista, Loli Gutiérrez, qui 
recorda que «les obres del PP-
10 s’han emportat la meitat del 
parc» i també que «abans hi ha-
via un bar i un petit lavabo, però 
l’Ajuntament va treure a concurs 
la gestió amb un preu molt elevat 
que va provocar que ningú se’n 
fes càrrec, tot i ser una zona que 

es podria gestionar igual que el 
del Loreto».

Aquest cúmul de situacions 
han provocat que aquest espai 
del Camí de la Coma tingui un 
aspecte d’abandonat i deixat, 
augmentat per alguns dels usu-
aris poc responsables. «Durant 
el confinament, l’Ajuntament 

va venir a netejar el parc i el va 
deixar ben bonic i mira ara com 
està», denuncia Gutiérrez, qui 
creu que «no és gent del barri, és 
gent del voltant que no té cura de 
la zona».

Canvi d’ubicació
Precisament, pel fet que les obres 
del PP-10 han fet desaparèixer 

bona part del parc, alguns dels 
veïns demanen que s’elimini per 
complet aquest parc que «pot 
comportar problemes de salut». 
En aquesta línia, des de l’AV Bo-
navista també creu que és una 
bona oportunitat d’instal·lar el 
parc en una altra zona del barri, 
ja que «tenim espais molt bo-

nics», tal com indica Gutiérrez 
qui posa com a exemple «la zona 
del Mercadet, el parc on s’instal-
la el Rocio o la Rambla de Bona-
vista». 

D’aquesta manera, també 
s’evitaria que hi hagi torres elèc-
triques al costat del parc, com 
succeeix ara. «Pensem que és 
molt perillós que hi hagi aques-
tes torres elèctriques en un in-
dret on acostumen a anar-hi –
quan estava obert– molts nens», 
sentencia Loli Gutiérrez.

Estat en què es trobava 
el parc del barri de Bonavista 

ahir al matí.

TOÑI BERLANGA

VEÏNAL

Bonavista denuncia 
l’incivisme a la zona del 
parc del Camí de la Coma
L’accés per carretera està tancat per les obres del PP-10 i l’Ajuntament no 

el pot netejar perquè els seus vehicles tampoc hi poden entrar

La construcció del centre 
comercial de Ten Brinke 
també ha eliminat una 
part de l’espai

Gutiérrez: «Durant 
el confinament, es va 
netejar el parc i es va 
deixar ben bonic»

Redacció

Juan Antonio Heredia, veí de 
Bonavista, reclama des de fa 
temps la il·luminació i senyalit-
zació dels recintes del mercadet 
del barri, que va posar l’empresa 
Espimsa amb la finalitat de tenir 
recollits els contenidors de la 
brossa. Després de diferents de-
núncies i de traslladar aquesta 
problemàtica fins i tot al Síndic 
de Greuges, Heredia demana 
que «il·luminin els contenidors, 
perquè això ho diu la llei i per-
què la seva presència suposa un 
perill, ja que poden provocar ac-
cidents». Heredia demana que 
«si no els senyalitzen, almenys 
podrien retirar-los i tornar-los a 
posar el dia de mercadet».

Heredia, qui manté un llarg 
litigi amb l’Ajuntament de Tar-
ragona per reclamar que «el 
mercadet tingui les parades 
que ha de tenir i cap més, i que 
es garanteixin els passadissos 
de seguretat», va dir ahir diu-
menge a aquesta redacció que 
«he presentat escrits davant 
l’OMAC sobre els contenidors, 
però l’Ajuntament no contes-

ta i tot segueix igual». «També 
ho he denunciat a la Guàrdia 
Urbana, ja que els contenidors 
no il·luminats poden provocar 
accidents». «Aquesta situació és 
irregular», va apuntar Heredia.

En el seu moment, Heredia 
va felicitar Espimsa per la de-

cisió de tenir protegits els con-
tenidors de la brossa. En total, 
són cinc les illetes que va posar 
l’empresa de mercats. No obs-
tant això, Heredia insisteix en 
el fet que les illetes del mercadet 
«incompleixen les normes de 
seguretat viària» i, en conse-

qüència, la seva presència hau-
ria d’estar senyalitzada i, a la nit, 
il·luminada. «És evident que les 
illetes de contenidors no s’ajus-
ten a les normes de circulació i 
posen en perill les persones i ve-
hicles», va insistir aquest veí del 
barri de Bonavista.

Reclama a Espimsa la il·luminació dels 
recintes amb contenidors del mercadet 

BONAVISTA

El restaurador Juan Antonio Heredia manté un litigi amb l’Ajuntament des de fa temps

CEDIDA

Uns dels recintes del mercadet que no estan il·luminats a la nit, segons afirma Heredia.

Amnistia Internacional porta 
l’exposició ‘Dones en Lluita’

CULTURA

El Pati Jaume I de l’Ajuntament 
de Tarragona acull des d’avui 
dilluns l’exposició Dones en 

Lluita, d’Amnistia Internacio-
nal. L’exposició té per objectiu 
visibilitzar la lluita per la no 
discriminació de les dones i 
contagiar-la perquè totes ens 
sumem a aquesta lluita contra 
un enemic comú abstracte, el 
patriarcat, segons els organitza-
dors. El primer pas per contagi-
ar la lluita és projectar l’impacte 
que han tingut les protestes fe-

ministes en els darrers anys ar-
reu del món, des del moviment 
#MeToo fins al 8M. El recorre-
gut de la mostra es divideix en 
8 apartats, començant per les 
dificultats a què s’enfronten 
totes les dones que defensen 
els drets humans i la igualtat. 
Aquests condueixen el públic 
per un viatge d’aprenentatge en 
molts àmbits, des d’ecofemi-
nisme fins a les dificultats que 
es troben les dones en el mercat 
laboral. Redacció

Lluch i Viñas reben la Medalla 
d’Honor de la Xarxa Vives 

UNIVERSITAT

La Universitat Rovira i Virgili 
(URV) va ser escenari del lliu-
rament de les Medalles d’Ho-
nor 2020 de la Xarxa Vives 
d’Universitats (XVU). Els guar-
donats d’enguany han estat 
Anna Lluch, a proposta de les 
universitats de València i Jaume 
I, i Joan Viñas, a proposta de la 
Universitat de Lleida (UdL). La 
Medalla d’Honor de la Xarxa 
Vives d’Universitat és la mà-
xima distinció que atorguen 
conjuntament les 22 universi-

tats de la Xarxa Vives, en reco-
neixement a la trajectòria pro-
fessional, el compromís amb la 
ciència, la cultura i la societat 
que, des de diferents àmbits, 
han desenvolupat les persones 
homenatjades. La rectora María 
José Figueras va destacar que el 
«treball incansable per la cièn-
cia, la docència i la societat, i la 
defensa de la llengua pròpia» de 
Lluch i Viñas «és una emprem-
ta inesborrable en la història de 
la nostra comunitat». Redacció


