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Elisabet Soler

Una forta tempesta i algunes 
calamarsades van afectar es-
pecialment, a primera hora del 
matí d’ahir, el Baix Penedès i al-
guns municipis del Tarragonès, 
com Roda de Berà o Creixell. La 
pluja, que va anar acompanyada 
d’un notable descens de la tem-
peratura, va caure amb una forta 
intensitat entre les 7 i 8 del matí. 

En municipis com el Vendrell 
van caure ins a 10,3 litres per 
metre quadrat en només deu mi-
nuts, segons les informacions del 
Meteocat. Es van acumular 20,3 
litres per metre quadrat, des de 
primera hora ins a les onze. 

Els Bombers van rebre nom-
brosos avisos des d’aquesta po-
blació per jardins o terrasses de 
domicilis inundats i l’avinguda 
Brisamar de  Coma-ruga va que-
dar novament inundada. La Poli-

cia Local del Vendrell i Protecció 
Civil va tallar el trànsit en diver-
sos carrers per perill d’inunda-
cions. En altres poblacions del 
Baix Penedès, com per exemple 
Llorenç del Penedès, hi va haver 
un episodi de calamarsa. 

Més intensa a Barcelona
Protecció Civil va desactivar, 
ahir a la tarda, l’alerta del Pla 
d’emergències per inundacions 
a Catalunya Inuncat després de 
l’episodi de pluges més intens i 
un cop la majoria de les incidèn-
cies ja havien estat resoltes. El pla 
es mantenia ahir, però, en situa-
ció de prealerta durant la tarda. 
Protecció Civil va demanar pre-
caució, especialment a l’entorn 
de rius i rieres que portin el cabal 
superior a l’habitual per l’efecte 
de les pluges a la capçalera. 

Els Bombers de la Generalitat 

van rebre entre les vuit del matí 
i la una del migdia, un total de 97 
avisos per incidències relaciona-
des amb les pluges intenses, la 
major part al nord de l’àrea me-
tropolitana de Barcelona (58) i a 

la demarcació de Girona (27). 
Segons va informar Protecció 

Civil, els serveis van ser, majo-
ritàriament,  per retirar aigua de 
baixos i carrers i arbres i altres 
objectes caiguts a la via pública.

Per la seva banda, el telè-
fon d’emergències 112 va haver 
d’atendre ins a les onze del matí 
un total de 215 trucades per 154 
incidents relacionats amb les 
pluges, la majoria d’aquestes 
s’han fet des del Barcelonès (138). 
Així mateix, els Bombers de Bar-
celona han fet des de les nou del 
matí una quarantena de sortides 
per incidències relacionades 
amb l’episodi de  pluja.

METEREOLOGIA

El fort xàfec torna 
a inundar carrers, 
baixos i terrasses de 
Coma-ruga
La tempesta, però, va ser especialment forta a 

l’àrea metropolitana de Barcelona

CEDIDA

L’avinguda Brisamar de Coma-ruga, inundada per les fortes pluges d’aquest dilluns.

Al Vendrell van arribar 
a caure fins a 10,3 litres 
per metre quadrat en 
només deu minuts

Els bombers van rebre 
nombrosos avisos des 
del Baix Penedès per 
incidències amb la pluja

Redacció

Els dos primers concerts del 
44è Festival Internacional de 
Música de Cambrils s’han sus-
pès per problemes tècnics i lo-
gístics de l’organització, segons 
ha informat aquest dilluns la 
promotora, Concert Studio. 

A causa de qüestions relati-
ves amb l’espai, segons s’asse-
gura des de l’organització, els 
concerts de Pastora Soler, que 
havia de donar el tret de sortida 
al festival el 26 de juliol, i d’Al 
McKay’s Earth Wind & Fire, 
programat pel 27 de juliol, s’han 
hagut d’anul·lar. D’aquesta ma-
nera, el certamen començarà 
dos dies més tard del que estava 

previst, el 28 de juliol, amb l’ac-
tuació de Kase.O. Els concerts 
suspesos no es reprogramaran. 
L’organització, Concert Studio, 
ha començat a notiicar per 
telèfon o correu electrònic els 
clients que havien comprat les 
entrades pels concerts afectats 
per retornar-los els diners. 

La devolució es va començar   
a fer ahir dilluns i l’import se’ls 
reintegrarà en un termini mà-
xim de dos dies. 

El festival de Cambrils comp-
ta amb les actuacions de con-
junts com David Bisbal, Jorge 
Drexler, Miguel Poveda, Juanes, 
Sweet California, La Pegatina o 
Enrique Bunbury. 

Se suspenen els primers 
concerts del Festival de 
Música de Cambrils

MÚSICA

L’organització diu que és per problemes tècnics

TERRES DE L’EBRE
ACN

Imatge de la façana del sindicat d’Amposta.

El FabLab, en funcionament 
abans de l’estiu de 2019
El FabLab Terres de l’Ebre en-
trarà en funcionament abans 
de l’estiu de 2019. Aquesta és 
la previsió amb què treballa 
l’Ajuntament d’Amposta, el 
Consell Comarcal del Montsià 
i els empresaris i markers que 
treballen en el projecte. Estarà 
ubicat a la planta baixa de l’edi-
ici del Sindicat que s’està recu-
perant a Amposta s’unirà a la 
xarxa mundial de FabLabs del 
MIT (l’Institut de Tecnologia 
de Massachussets), als Estats 

Units. 
Aquest espai de producció, 

fabricació d’objectes físics i 
prototips, que disposa i ofereix 
maquinària digital, estarà a 
disposició d’empreses, empre-
nedors, estudiants, inventors 
i del públic en general. Tot el 
coneixement que s’hi genera és 
«en codi obert», es pot replicar 
i copiar en un altre taller i, per 
tant, es pot ser beneiciari o 
impulsor d’accions que es fan a 
tota la xarxa del MIT. 

Valls enceta avui el 
cicle Juliol Circense 
amb Los Barlou al 
recinte de Mas Miquel

Valls enceta avui el cicle Juliol 
Circense, que es desenvolupa-
rà amb accés lliure al recinte 
de Mas Miquel ins al dijous 19. 
Cogestionat pels creadors lo-
cals de la companyia Passabar-
ret, enguany comptarà amb 
les disciplines dels malabars, 
el clown i els aeris. Vindran de 
les mans les companyies Los 
Barlou, Mortelo&Manzani i 
Alas de Circo Teatro, cada nit 
a partir de les deu de la nit. 
Tots els espectacles són aptes 
per a tots els públics. Els cicles 
d’espectacles d’estiu compten 
amb el suport del Programa 
Punt.cat de la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de 
Tarragona.  El primer especta-
cle. Los Barlou presentaran Set 
up, un espectacle de malabars.
Fascinats per la fastuositat de 
les grans produccions, tres ex-
cèntrics personatges pretenen 
emular-les de la manera que 
saben: amb un gust més que 
dubtós i una imatgeria pròpia 
d’octogenaris. A sobre, s’han 
confós d’horari i arriben mitja 
hora tard.  Malabars, màgia, 
monocicles i equilibris dese-
quilibrats, plens d’humor i ac-
ció són els ingredients princi-
pals d’aquest espectacle.

BAIX CAMP
MAPS

Els treballs es faran en dues fases. La primera, fins a Ferrant.

Comencen les obres al carrer 
Mont-roig de Riudoms
Ahir es van iniciar les obres de 
millora del carrer Mont-roig de 
Riudoms, a càrrec de l’empre-
sa adjudicataria Covan. Segons 
l’Ajuntament riudomenc, ahir, 
els treballs havien de consistir 
bàsicament en la instal·lació 
de casetes d’obra i en l’apertu-
ra de cates per situar les instal-
lacions existents. Segons el 
consistori, està previst que avui  
dimarts, es comencin a fer les  
excavacions.

Aquests treballs al carrer 

Mont-roig es faran en dues fa-
ses. La primera afectarà el tram 
des de el pont ins superar el 
carrer Ferrant. En la segona 
fase, es treballarà en la resta de 
carrer ins l’avinguda de Reus. 
L’Ajuntament de Riudoms re-
cordava ahir a través de la seva 
pàgina web que els veïns afec-
tats en la primera fase de les 
obres (des del pont ins superar 
el carrer Ferrant) cal que avui 
tinguin els vehicles fora de les 
cases.


