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Tarragona
Sucesos

Cuarenta salidas de los
bomberos por el vendaval
Prácticamente todas las intervenciones fueron por caída de árboles y
retirar elementos de ediﬁcios. Las ráfagas sobrepasaron los 100 km/h
ÀNGEL JUANPERE
TARRAGONA

Los Bombers de la Generalitat
realizaron ayer 38 intervenciones
en el Camp de Tarragona y dos en
las Terres de l’Ebre –en Catalunya
fueron en total 646 avisos– por
culpa del fuerte vendaval que, a
partir de media mañana, se dejó
sentir con intensidad. En muchos
observatorios meteorológicos de
la demarcación, el anemómetro
tomó registros superiores a los
100 kilómetros por hora.
El primer servicio de la mañana
lo hicieron a las 9.21 horas para
sanear una fachada de la calle Escrivanies Velles ya que se habían
desprendido elementos a la calle,
un tipo de intervención que se dio
en otros municipios a lo largo de
la jornada. A partir de este momento, las salidas fueron constantes, especialmente de las autoescaleras de los parques de Tarrago-

Rambla Vella.
Detinguda per
agredir una
metgessa de
l’Hospital Santa Tecla
Una dona va ser detinguda per
la Guàrdia Urbana de Tarragona
acusada d’un delicte d’atemptat
a funcionari públic en l’exercici
del seu càrrec. Els fets van tenir
lloc a dos quarts de quatre de la
matinada de diumenge. La
posteriorment arrestada hauria
agredit una metgessa del Servei
d’Urgències de l’Hospital Santa
Tecla, causant-li lesions lleus.
També l’hauria amenaçat. La
víctima va presentar denúncia.
Els agents també van identiﬁcar
els acompanyants de la dona.

Educació. La rectora
de la URV, nova
presidenta de la
Xarxa Vives
La rectora de la Universitat
Rovira i Virgili, María José
Figueras Salvat, va assumir ahir
la presidència de la Xarxa Vives
d’Universitats, d’acord amb el
calendari rotatiu de presidències semestrals de la institució.
Figueras ocuparà el càrrec en
substitució de Rafael RodríguezPonga y Salamanca, rector de la
Universitat Abat Oliba CEU. La
presidència de Figueras inclou
un ampli programa de projectes
i activitats, entre les quals
destaca la publicació de 6
noves Guies per a una docència
universitària amb perspectiva de
gènere, en les àrees d’Arquitectura, Antropologia, Comunicació, Enginyeria Industrial,
Infermeria i Matemàtiques.
També tindran lloc, entre el 22 i
30 d’abril, les lligues de debat a

El fenómeno seguirá hoy,
especialmente a partir
del mediodía en el litoral
y prelitoral
na y Reus, que no pararon durante toda la jornada. A las 10.31
horas, el vehículo acudió a la calle
Unió a retirar un rótulo. Y seis minutos antes había ido a la calle
Sant Agustí a hacer lo mismo con
un toldo.
En Salou, a las 10.52 horas, revisaron una farola y a las 11.44
horas, en El Vendrell, cayó un trozo de fachada a la vía pública sin
causar heridos en la calle Sant
Magí. En la urbanización Cala Romana de Tarragona, en la calle
Ocells, cayó un pino sobre la fachada de una casa. Muy cerca, en
el kilómetro 1.173 de la N-340,
habían varias ramas en la calzada
a las 11.56 horas.
Las intervenciones se prolongaron hasta la noche, aunque ninguna fue destacable. Poco después de las cinco de la tarde, los
bomberos de Montblanc, con la
ayuda de la autoescalera de Reus,
acudieron a la calle Batlle Dionís
Mestre Serrat por el desprendimiento de unas planchas en el
antiguo supermercado Dia. Los
bomberos descolgaron dos plan-

EN BREU
la URV, en les modalitats de
secundària i batxillerat i universitària. A més, la Universitat
d’Alacant acollirà la segona
edició de la Biennal de Teatre.

Participació.
Manifestació
unitària pel Dia de la
Dona Treballadora
La Plataforma 8M del Camp
organitza, un any més, organitza
la manifestació unitària que
tindrà lloc a Tarragona aquest
diumenge 8 de març. El lema
escollit d’enguany és «Juntes,
fortes i combatives». El punt
d’inici de la manifestació serà a
la plaça Imperial Tàrraco, a les
17.30 h, amb els pilars de dones
castelleres, i a les 18 h començarà la manifestació
direcció l’avinguda Prat de la
Riba, passant per Ramón y
Cajal, Rambla Nova, Sant
Francesc, Rambla Vella i carrer
del Portalet, per ﬁnalitzar a la
plaça de la Font.

Societat. Cursos
formatius adreçats a
entitats
La Xarxa de Centres Cívics de
l’Ajuntament de Tarragona ha
creat una nova proposta
formativa gratuïta adreçada a
entitats, formada per un total de
sis cursos que es realitzaran
entre els mesos de març i abril.
Durant els cursos es treballaran
aspectes relacionats amb la
gestió i l’activitat quotidiana de
les entitats: les noves tecnologies, la difusió a les xarxes
socials i la cartelleria, així com el
llenguatge amb perspectiva de
gènere. Més informació a la web
de l’Ajuntament.

Intervención del vehículo autoescalera de los bomberos en la calle
Unió para retirar un rótulo. FOTO: G.B.

Ráfagas de viento
Población
Velocidad
● El Perelló
108,7
● Siurana
105
● La Riba
103
● Ulldecona
103
● La Guàrdia dels Prats
103
● Capafonts
103
● Reus
101
● Tossa Baltassana
101
● Poblet
100
● L’Arboç
98
● Rojals
97
● Valls
95
● L’Albiol
93
● La Selva del Camp
93
● Tarragona
80,3

chas de 3x0,5 metros. Y en Tarragona, a las 18.30 horas, revisaron
el arrebozado de un primer piso
de un bloque situado en el Camí
Pont del Diable de Sant Pere i
Sant Pau.
El Ayuntamiento de Tarragona
informó, a las 14.10 horas, que la
Regidoria de Protecció Civil ha
activado el Pla d’Actuació Municipal en fase de alerta. Por su parte,
Protecció Civil desactivo el Vencat
sobre las siete de la tarde, aunque
el viento todavía se dejaba sentir
en la demarcación.
Las previsiones indican que las
ráfagas de viento serán todavía
fuertes hoy, sobretodo a partir del
mediodía, afectando a las comarcas del litoral y prelitorial de Tarragona.

Societat. Curs d’atenció domiciliària
Acaba de posar-se en marxa la tercera edició del curs de Serveis
d’atenció domiciliària organitzat per Càritas i Fundació Endesa.
Aquest millorarà la qualiﬁcació professional de 20 persones en
situació d’atur i de vulnerabilitat. FOTO: CEDIDA

