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Carrers inundats, cotxes atrapats i
un mur caigut arran d'una forta
tempesta a Salou
Els Bombers de la Generalitat atenen una quinzena d'avisos a la ciutat

Dues turistes, caminant pel passeig inundat de Salou | ACN

Una forta tempesta que ha descarregat cap a les deu de la nit d'aquest divendres a la costa
tarragonina ha inundat alguns carrers i baixos a la ciutat de Salou (el Tarragonès). Els principals
problemes s'han concentrat en zones com la plaça Europa, on nombrosos vehicles s'han vist
sorpresos per la tromba d'aigua i hi han quedat atrapats.
?El cotxe se m'ha omplert d'aigua en un minut, ni ens ho esperàvem i ens hem refugiat als
comerços de la vora perquè no ens podíem ni moure?, ha explicat a l'ACN una de les conductores
afectades, Marisol Navarrete, de Tarragona.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=DTUWcnYl59Y
Com ella, en Sisco Vitrià ha explicat que l'aigua els ha entrat al cotxe i que n'han sortit ?nedant
amb l'aigua per damunt dels genolls?. ?Això semblava un riu, hem provat de passar ràpid, però ens
ha estat impossible?, ha lamentat aquest turista de Cervera.
La forta tromba d'aigua també ha fet cedir uns 50 metres de mur d'un hotel del carrer Murillo. Tot
i que el succés no ha ocasionat danys personals, la paret -d'uns dos metres d'alçada- ha caigut
damunt la vorera i ha malmès quatre vehicles que es trobaven estacionats.
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Els Bombers han hagut de realitzar una quinzena de serveis al municipi i la Policia Local ha
hagut de tallar al trànsit el carrer Barcelona -a l'alçada del pas a nivell del ferrocarril- i el carrer Sol al barri de Barenys- per acumulació d'aigua. Alguns carrers també han quedat sense
subministrament elèctric.

Un cotxe ha patit danys a causa d'un mur. Foto: ACN

Per la seva banda, Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat després que la circulació
de trens hagi quedat interrompuda entre Tarragona i Salou. Un total de quatre trens s'han
mantingut aturats a les estacions durant més d'una hora fins que no ha baixat el nivell de l'aigua.
L'estació meteorològica automàtica de Tarragona ha acumulat un total de 15,4 mm durant la
tempesta, dels quals 11,5 mm han caigut en tan sols deu minuts, segons ha informat el Servei
Meteorològic de Catalunya. El ruixat, a més, ha anat acompanyat d'aparat elèctric.
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Uns usuaris, traient aigua del seu cotxe Foto: ACN

https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/23413/carrers-inundats-cotxes-atrapats-mur-caigut-arran-forta-tempesta-salou
Pagina 3 de 3

