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La pluja torna a Reus
Els Bombers fan una desena de sortides al Camp, una de les quals al Teatre
Bartrina

La plaça de Prim, deserta de vianants, un cop ha començat a ploure | MBO

Després de dies (i setmanes, de fet) d'intensa calor, la pluja ha tornat aquest dimarts a Reus.
Des de quarts de 10 del matí, l'aigua rega places i carrers del terme i cau, a estones, amb
certa força. La previsió, segons el Meteocat, és que la situació es mantingui fins al migdia, i que la
treva s'allargui fins dimecres.
Aigua al Teatre Bartrina
Els Bombers han hagut de fer una desena de sortides aquest dimarts a causa de l'aiguat que ha
caigut al Camp de Tarragona, segons l'ACN. La pluja ha començat a mig matí al Baix Camp i s'ha
desplaçat cap al Tarragonès i Alt Camp, on ha plogut amb intensitat.
Tot i això no hi ha hagut incidències greus. Una de les més destacades ha estat al Teatre
Bartrina de Reus, on una dotació dels Bombers ha hagut d'intervenir ja que a l'edifici hi entrava
aigua. A banda, també han hagut d'actuar en algun local inundat.
També ha caigut calamarsa en alguns punts, com Reus o Tarragona. La Guàrdia Urbana de Reus
ha informat que, entre altres accions, ha tallat el trànsit a l'avinguda del Mediterrani per l'aigua.
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Tall de trànsit a l'avinguda Mediterrani a causa de la pluja.
Les brigades municipals treballen al lloc afectat pic.twitter.com/qeX4o5kVCD
? Guàrdia Urbana Reus (@reusgurbana) August 16, 2022
Fins ara, els principals ruixats han estat tenint lloc al litoral tarragoní. A Miami Platja, a Mont-roig,
cap a dos quarts d'11 ha estat visible una mànega, tal com han mostrat diversos veïns a la xarxa.
S'observen alguns ruixats al litoral de Tarragona.
En aquest mateix sector també s'ha observat una mànega davant del litoral del Baix Camp.
Via @Karme00 pic.twitter.com/LKvkBES27b
? Meteocat (@meteocat) August 16, 2022
De cara al que resta de dimarts, doncs, la previsió del Meteocat és que s'acabi la situació de perill
(2 sobre 6) a partir del migdia.

? Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#SMP) per intensitat de pluja ?
? Dm. de 06:00 a dj. 18.00 TU
? Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts
? Grau de perill màx. ? 2/6 pic.twitter.com/cR4CzQ3Mj1
? Meteocat (@meteocat) August 16, 2022

?Després de dies d'intensa calor, la pluja torna a Reus
?? Ho fa amb intensitat moderada, si bé a estones plou amb força
? La previsió és que dimarts i dimecres tinguem aigua pic.twitter.com/x6Bj90DZYZ
? Reusdigital.cat (@reusdigitalcat) August 16, 2022
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