Societat | NacióDigital | Actualitzat el 14/01/2020 a les 19:31

Restablerta la circulació de trens
entre Tarragona i Port Aventura
després de l'explosió a Tarragona
Arrel de la deflagració d'una planta petroquímica a Tarragona, els Mossos
d'Esquadra havien ordenat aturar l'activitat a les línies RT1, RT2, R15 i R16

Rodalies de Catalunya | Paula Roque

Restablerta la circulació de trens entre Tarragona i Port Aventura dues hores i mitja després de
l'explosió d'una planta petroquímica a Tarragona
(https://www.naciodigital.cat/noticia/194389/mort/almenys/sis/ferits/explosio/planta/petroquimica/ta
rragona) . Els trens, però, encara circulen fora del seu horari habitual, segons ha informat Rodalies
de Catalunya a través de Twitter.

#ATENCIÓhttps://twitter.com/hashtag/ATENCI%C3%93?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
(
: S'ha
restablert la circulació de trens a les línies Regionals Sud. Els trens circulen fora del seu horari
habitual. Recuperació progressiva d'horaris i freqüències de pas.@rt1cat
(https://twitter.com/rt1cat?ref_src=twsrc%5Etfw) , @rt2cat
(https://twitter.com/rt2cat?ref_src=twsrc%5Etfw) , @rod15cat
(https://twitter.com/rod15cat?ref_src=twsrc%5Etfw) , @rod16cat
(https://twitter.com/rod16cat?ref_src=twsrc%5Etfw) .
? Rodalies Catalunya (@rodalies) January 14, 2020
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(https://twitter.com/rodalies/status/1217170937889665026?ref_src=twsrc%5Etfw)
Pocs minuts després de conèixer la deflagració, el servei de Rodalies havia suspès la circulació de
combois per ordre dels Mossos d'Esquadra. Les línies afectades han estat la RT1, que va de
Tarragona a Reus; la RT2, que va de L'Arboç a L'Hospitalel de l'Infant; la R15, que va de
Barcelona a Riba-Roja d'Ebre, i la R16, que va de Barcelona a Tortosa/Ulldecona2.
A banda, Trànsit també havia demanat a la gent que evités circular per la zona propera a
l'explosió, sobretot per les carreteres N-340 i la C-31b.
L'explosió ha sacsejat Tarragona aquest dimarts a la tarda. L'explosió s'ha produït a una planta
petroquímica de la Canonja (Tarragonès), que delimita amb Vila-Seca, concretament al polígon
sud.
Veïns han informat a NacióDigital que la detonació s'ha notat a tota la ciutat i altres mitjans apunten
que també s'ha pogut sentir a diversos municipis del voltant, fins a deu quilòmetres de distància.
Altres veïns han pogut confirmar que s'ha notat des del Baix Camp fins al Baix Penedès.
Tarragona Radio ha pogut realitzar un vídeo de la columna de fum que s'ha elevat al cel de la
ciutat.
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