Societat | Albert Cadanet / Víctor Rodrigo | Actualitzat el 14/01/2020 a les 20:57

VÍDEO Així treballen els bombers
per controlar el foc després de
l'explosió a Tarragona
Hi ha al menys un mort i diversos ferits
L'explosió a una planta petroquímica a Tarragona ha provocat un mort al barri de Torreforta, situat
a l'oest de la ciutat, després que un edifici s'hagi ensorrat per l'onada expansiva, segons ha
pogut confirmar NacióDigital. Les fonts oficials apunten que hi ha almenys sis persones ferides,
dues de les quals en estat greu, i una persona més desapareguda. Aquí podeu veure les tasques
d'extinció:
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=CLyyAyfRBEs
Els incidents s'han produït poc després que una explosió hagi sacsejat Tarragona i diversos
municipis del voltant aquest dimarts a la tarda. La deflagració s'ha produït a la planta petroquímica
de la Canonja (Tarragonès), que delimita amb Vila-Seca, concretament al polígon sud. Les
instal·lacions on s'ha produït l'explosió pertanyen a l'empresa IQOXE.
Protecció Civil recomana a la ciutadania que visqui prop de la zona de l'explosió que es confini
preventivament
(https://www.naciodigital.cat/noticia/194378/proteccio/civil/recomana/tothom/visqui/prop/petroquim
ica/tarragona/es/quedi/casa?rlc=p1) fins a saber l'abast de l'accident químic. A la fàbrica hi ha
productes químics amb els quals no és recomanable entrar en contacte.

???? ACTUALITZACIÓ CONFINAMENT:
Les Pinedes a Vilaseva
Tarragona: Bonavista i Univ. Laboral
La Canonja
ES FAN SONAR LES SIRENES PER AVISAR LA POBLACIÓ EN AQUESTES ZONES QUE ES
CONFINI Rt si us plau
? Protecció civil (@emergenciescat) January 14, 2020
(https://twitter.com/emergenciescat/status/1217153138182033408?ref_src=twsrc%5Etfw)
En declaracions a Catalunya Ràdio, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assegurat que "no hi
ha toxicitat a l'aire". Malgrat tot, recomana que els veïns "es quedin a casa". Els bombers no
estan evacuant la zona, però també recomanen als veïns que viuen a prop de la zona on ha tingut
lloc l'explosió que es confinin preventivament.
Veïns informen 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.

? Primeres imatges de l'explosió en una empresa del polígon sud de la petroquímica de Tarragona.
Diverses unitats dels bombers treballen a la zona.
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https://www.naciodigital.cat/noticia/194394/video/aixi/treballen/bombers/controlar/foc/despres/explosio/tarragona
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Segueix aquí totes les novetats ?https://t.co/nUnx1CWwUS (https://t.co/nUnx1CWwUS)
pic.twitter.com/KVYRX5Tp2m (https://t.co/KVYRX5Tp2m)
? Catalunya Informació (@Catinformacio) January 14, 2020
(https://twitter.com/Catinformacio/status/1217146370613817344?ref_src=twsrc%5Etfw)
Els Bombers hi han enviat vuit dotacions, que donen suport als Bombers del Polígon, que a les
set de la tarda s'han dirigit a l'indret. Els Mossos d'Esquadra hi han enviat totes les dotacions
disponibles i recomanen no acostar-se a la zona. Protecció Civil ha activat el pla d'emergències
per risc químic, Plaseqcat, en la fase d'alerta.

Explosió a la Basf de Tarragona, espero què no hagi pres mal ningú ??
pic.twitter.com/zIWITuV6wN (https://t.co/zIWITuV6wN)
? Xavier (@elpatiratllat) January 14, 2020
(https://twitter.com/elpatiratllat/status/1217143673097523204?ref_src=twsrc%5Etfw)
Protecció Civil ha informat que diversos dispositius d'emergència s'han activat per arribar a la
zona dels fets. Expliquen que han rebut desenes de trucades per notificar la deflagració.
[seguiment]523[/seguiment]
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