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Una dona ferida en un incendi al
carrer de Ponent de Reus
Ha estat atesa pels serveis mèdics i ja ha rebut l'alta

Imatge d'arxiu d'uns vehicles dels Bombers | Bombers

Un incendi ha calcinat completament una habitació en una casa del carrer Ponent de Reus, on
resideix una dona que ha hagut de ser atesa pels serveis mèdics, però ha rebut l'alta al mateix
moment. L'avís s'ha produït poc abans d'un quart de 3 de la matinada aquest dijous i fins al lloc
s'hi han desplaçat cinc dotacions dels Bombers. El foc només ha afectat l'habitació i no s'ha
estès per la resta de l'habitatge.
Altres actuacions
Els Bombers de la Generalitat han apagat fins a cinc contenidors en flames a Tarragona
aquest dimecres al vespre. Els dos primers avisos es van rebre a quarts de vuit del vespre, per
l'incendi de dos contenidors ubicats al carrer Sant Antoni Maria Claret, a poca distància l'un de
l'altre. Una hora més tard des del primer avís, es va notificar l'incendi d'un nou contenidor, aquest
cop al carrer de Francesc Bastos i amb pocs minuts de diferència s'alertava de les flames d'un
contenidor al carrer de Pin i Soler. L'últim servei es va fer al carrer Santa Joaquima de Vedruna
deu minuts abans de les nou de la nit. Una dotació dels Bombers va apagar els incendis de tots
els contenidors, que no van provocar ferits i dels quals se'n desconeixen les causes.
D'altra, banda una persona va resultar intoxicada lleument, i donada d'alta in situ, després d'un
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foc aquest dimecres en una instal·lació elèctrica d'una cada aïllada de fusta, a la urbanització
Rodolat del Moro, al terme municipal de Tarragona. Fins al lloc, s'hi van desplaçar set dotacions
dels Bombers, que van haver de retirar part del fals sostre d'un parell d'habitacions per arribar al
focus de l'incendi. Els Bombers van ser alertats a dos quarts i mig de deu de la nit i va quedar
extingit quan passaven uns cinc minuts de les onze. A la casa, vivien dos adults (un dels quals el
que va rebre atenció mèdica) i dos menors, que van ser evacuats durant l'extinció del foc.
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