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Prop de 400 trucades per
inundacions i vent al Camp i l'Ebre
Tarragona acumula 53 avisos per pluja i 24 per vent

Un arbre ha colpejat contra un cotxe a Tarragona a causa del vent | Esport Tarragoní

El telèfon 112 ha rebut fins a les 5 de la tarda d'aquest dimarts 310 trucades relacionades amb
l'episodi de pluja i 88 pel de vent que assota des de la matinada el sud del país. En el cas de la
pluja, de les 310 trucades 109 s'han fet des del Baix Ebre i 85 del Tarragonès. També n'hi ha
hagut 38 des del Montsià.
Per municipis, 53 s'han fet des de Tarragona i 39 des de Deltebre. Pel que fa al vent, de les 88
trucades 35 s'han fet des del Tarragonès, 17 des del Barcelonès i 10 des del Baix Camp. Per
municipis, n'hi ha hagut 24 des de Tarragona i 11 des de Barcelona.
De la seva banda, des de les 9 de la nit d'aquest passat dilluns i fins a les 5 d'aquesta tarda els
Bombers han rebut 227 avisos relacionats amb la tempesta Dana, sobretot a la regió de
Tarragona (91) i la de les Terres de l'Ebre (125).
[h3]A Tarragona[/h3]
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Agents de Protecció Civil i de la Guàrdia Urbana de Tarragona han treballat aquest dimarts en
diversos serveis arran de la pluja intensa que cau des d'aquesta tarda a la ciutat. Davant de la
previsió meteorològica, l'Ajuntament ha activat el Pla d'Actuació Municipal en fase d'alerta pel risc
d'inundacions.
S'han tallat els accessos a la platja de l'Arrabassada i al Serrallo, on els operaris s'afanyaven a
netejar el pont del barri marítim que s'ha inundat. També s'han tallat tres carrers del polígon
industrial Francolí, la rambla de Ponent del barri de Campclar i els ponts d'accés al centre
comercial Carrefour de les Gavarres.

Pas inundat al Serrallo, a Tarragona Foto: ACN

En aquest punt, dos vehicles han quedat atrapats, però sense que els seus conductors en
resultessin ferits. Segons fonts municipals, ja s'ha precedit a retirar els cotxes atrapats al pont
subterrani d'accés al centre comercial. Des del consistori, també s'ha indicat que fins ara no hi
ha hagut cap incidència remarcable, més enllà d'algun arbre caigut i un petit despreniment de la
façana d'un habitatge del carrer de Sant Pere al barri del Serrallo.
La Conselleria de Protecció Civil de l'Ajuntament recomana a la població evitar baixar a soterranis o
al garatge, demana circular preferentment per les rutes principals i les autopistes, així com
moderar la velocitat i mantenir les distàncies de seguretat durant la conducció. També recomana
allunyar-se i no travessar rieres, torrents, passos soterranis o zones inundables, entre altres
consells.
INUNCAT |
Imatge de #Tarragona (https://twitter.com/hashtag/Tarragona?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
on es veu part dels efectes de la forta pluja que cau. Molta precaució.
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Video cedit.@AvpcTarragona (https://twitter.com/AvpcTarragona?ref_src=twsrc%5Etfw)
@TGNAjuntament (https://twitter.com/TGNAjuntament?ref_src=twsrc%5Etfw) @semgencat
(https://twitter.com/semgencat?ref_src=twsrc%5Etfw) @ambegara
(https://twitter.com/ambegara?ref_src=twsrc%5Etfw) @llmangrane
(https://twitter.com/llmangrane?ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/NLviVHPPq9
(https://t.co/NLviVHPPq9)
? AVPC de VALLS (@AvpcValls) November 23, 2021
(https://twitter.com/AvpcValls/status/1463138910452826118?ref_src=twsrc%5Etfw)
El fort temporal de pluja que assota el sud de Catalunya des de la matinada obliga aquesta tarda
a tallar tres carreteres a la demarcació de Tarragona per inundacions i esllavissades. Segons
informa el Servei Català de Trànsit (SCT) l'N-340a està tallada al seu pas per Tarragona per
inundacions.
[h3]Conductor atrapat a Reus[/h3]
A Reus, la Guàrdia Urbana ha informat que s'ha hagut d'intervenir per rescatar el conductor d'un
vehicle que ha quedat atrapat al pont d'accés al Mas Abelló.
Rescatem un conductor que ha quedat atrapat amb el cotxe per l'acumulació d'aigua al pont
d'accés a Mas Abelló.
El pla d'emergències #INUNCAT
(https://twitter.com/hashtag/INUNCAT?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) continua activat el fase
d'#Alerta (https://twitter.com/hashtag/Alerta?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
Vés en compte amb les zones inundables. pic.twitter.com/bCILiY3YyR ( https://t.co/bCILiY3YyR)
? Guàrdia Urbana Reus (@reusgurbana) November 23, 2021
(https://twitter.com/reusgurbana/status/1463162658623045636?ref_src=twsrc%5Etfw)
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