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La resistència de la sauna seca,
causa de l'incendi al Reus Deportiu
Les piscines 1 i 2 tornen a ser a l'abast dels socis

Imatge de les piscines del Reus, on pot veure's una lona que cobreix la part afectada per l'incendi | Reus
Deportiu

La resistència de la sauna seca va causar, el passat dimarts a la nit, l'incendi a les
instal·lacions del Reus Deportiu. Ho ha assenyalat aquest divendres l'entitat roig-i-negra, a
través d'un comunicat fet públic a la xarxa, en què s'hi apunta que l'entitat ja ha rebut les
avaluacions dels Bombers i del perit sobre els fets. El foc va causar danys materials (a les
saunes, els jacuzzi i als banys de vapor) però no s'han detectat danys estructurals. La zona
afectada ha quedat clausurada, mentre que aquest divendres els socis ja han pogut usar les
piscines 1 i 2 del complex. La piscina 3 tornarà a poder-se a fer servir el dimarts 19 d'octubre.
L'endemà de l'incendi, el gimnàs ja es va obrir.

Segons s'ha indicat en el comunicat, dels danys se'n farà càrrec l'assegurança. El Reus Deportiu
ha volgut agrair l'actuació dels Bombers, la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra, així com les
mostres de suport del consistori i de la Diputació.
L'incendi, "fortuit", va començar cap a tres quarts de 10 de la nit del passat dimarts. Fins al lloc
dels fets s'hi van desplaçar cinc dotacions del cos dels Bombers. En aquell moment, el club ja
era tancat als socis. El Reus Deportiu ha subratllat en el seu comunicat que les instal·lacions de
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l'entitat al carrer d'Antoni Gaudí han superat "satisfactòriament" els controls de seguretat realitzats.
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