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Crema un cotxe a l'aparcament de
les Oques

El fum ha estat visible a l'entorn de l'aparcament, plaça enllà i fins al mercat | Reusdigital.cat

Un cotxe ha cremat, aquest matí de dilluns, a l'aparcament soterrani de la plaça del Nen de les
Oques de Reus. Els Bombers han assenyalat a Reusdigital.cat que s'ha rebut l'avís a un quart
d'11, i que fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat cinc dotacions. La Guàrdia Urbana hi ha estat tot
fent tasques de suport. Les mateixes fonts han precisat que s'ha estat netejant la zona per un
vessament de benzina i que s'ha activitat l'extractor de l'equipament per ventilar l'espai.
Afectacions a un altre cotxe
El vehicle incendiat era a la planta -2 de l'aparcament. Ja ha estat apagat, tot causant
desperfectes al cotxe estacionat al costat. L'incident ha aixecat certa expectació entre el veïnat, ja
que el fum ha estat visible a peu de carrer, a l'entorn de la plaça. De fet, els paradistes a l'exterior
del Mercat Central han hagut de cessar l'activitat; una desena de marxants han estat desallotjats.
Cap a dos quarts d'1 del migdia, fonts municipals han confirmat que s'ha obert al trànsit als voltants
del Mercat central (al passeig de Sunyer, el carrer de Sant Joan, l'avinguda de Prat de la Riba i la
plaça del Nen de les Oques).
Els Bombers han seguit treballant en l'extracció de fum, i s'ha mantingut la zona perimetrada al
passeig de Sunyer. L'aparcament ha romàs tancat fins al migdia, segons s'ha assenyalat des del
consistori. Actualment s'ha obert la planta -1
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El fum ha afectat els paradistes en l'entorn del Mercat Central Foto: Reusdigital.cat

Efectius dels Bombers, a l'exterior de l'aparcament Foto: Reus.cat
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