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Quatre persones
intoxicades de caràcter
lleu en un incendi d’un
pis a Calafell
Quatre persones van resultar
ahir intoxicades de caràcter
lleu en l’incendi d’un pis a
Calafell, situat a la Rambla
Nova, número 23, i van ser
evacuades a l’Hospital del
Vendrell, segons informaven
els Bombers de la Generalitat.
El foc, que a pocs minuts per
les cinc, ja estava apagat, ha
cremat parcialment la cuina i
ha afectat de fum la resta del
pis així com també l’escala de
l’immoble. Quatre dotacions
han treballat en el foc. Com
a mesura preventiva, van desallotjar deu veïns de l’edifici
que, poc després de les cinc de
la matinada, van tornar a casa.
Quatre persones van resultar
ferides de diversa consideració
per inhalació de fum: dos ferits
lleus i un de menys greu, tots
tres evacuats a l’hospital.

El tancament de l’escola Gil Cristià
de la Selva arriba al Parlament
La plataforma fleta autobusos per assistir demà al debat sobre la proposta presentada per ICV
ACN

La supressió del grup de P3 i el
tancament progressiu de l’escola
Gil Cristià a la Selva del Camp ha
causat un gran trasbals a la població, fins al punt que una plataforma ciutadana ha muntat un
parell d’autobusos per desplaçar-se demà dijous al Parlament i
presenciar el debat de la proposta de resolució presentada per
ICV-EUiA en defensa de la continuïtat d’aquest centre, amb un
recorregut de més de trenta anys
d’activitat escolar. Actualment
hi estudien 183 alumnes –dels
quals 23 són els nens de P3. Els
pares de l’única llar d’infants de
la població també s’han sumat
a la causa i de moment ajornen
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la preinscripció dels seus fills
fins que s’aclareixi quin futur li
depara al centre. A petició de la
plataforma, els pares han decidit
no preinscriure els seus fills fins
la setmana vinent. El període de

D’altra banda, els
pares han decidit no
preinscriure els seus fills
fins la propera setmana
preinscripcions finalitza el 22 de
març.
També volem mostrar el nostre rebuig, declara el president
de l’AMPA de l’escola bressol El
Poniol, Toni Martínez. «A banda

del malestar pel tancament de
l’escola, ens fa por que es massifiqui l’altra i s’acabin fent barracons», va afegir.
A la Selva hi ha dues escoles
públiques, la Gil Cristià, ubicada al mig del poble, i l’Abel Fer-

La directora del centre
no té gaires esperances
respecte al futur del
centre
rater, amb dues línies de P3 i el
doble l’alumnat, en una nova
zona d’equipaments educatius
als afores. N’hi ha una tercera, de
concertada.
«La nostra és una escola molt
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familiar i el possible tancament
està suposant un cop molt dur a
nivell emocional», va reconèixer
la directora de l’escola, Cristina
Iturgoyen.
La directora del col·legi no té
gaires esperances respecte el futur del centre i demana qualitat
per a les famílies que hi continuaran portant els seus fills, fins al
tancament definitiu.
«Ens estem intentant reorganitzar davant aquest nou escenari», va concloure Iturgoyen. El
suport dels pares de la llar d’infants ha donat un bri d’esperança a l’equip educatiu de l’escola,
integrat per catorze treballadors.
«Estem a l’espera d’algun gest
per part del Departament d’En-

senyament», va explicar Montse
Pagès, portaveu de la plataforma
recentment creada per pares, veïns i membres de l’Ajuntament
de la Selva, arran l’anunci de
la supressió de P3 a l’escola Gil
Cristià.
La pèrdua de 12 grups
«Aquest centre és l’objectiu a
curt termini, però la nostra lluita
és més àmplia i defensem l’actual oferta d’escola pública a la Selva del Camp», va insistir Pagès.
En el conjunt del Camp de
Tarragona es perdran fins a dotze grups de P3, tal i com ja es va
avançar des del Departament
d’Ensenyament a principis de
setmana. Però el cas d’aquest col·
legi és el més traumàtic perquè
es quedarà sense l’únic grup que
tenia d’aquesta edat i el centre
tancarà portes, teòricament, en
nou anys, fins que marxin els
darrers alumnes, un tancament
progressiu que aquest dilluns la
directora territorial d’Ensenyament, Maria Àngels González,
donava per fet.
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Detenen quatre homes
La cota de neu baixarà
Un incendi crema dos
per robar 2.000 quilos de fins als 600 metres avui i locals comercials a
cable de coure
es preveuen pluges
Coma-ruga
Pertany al tram del TAV entre Reus i Tarragona

El vent bufarà fort al nord i a l’extrem sud

També van cremar matolls a Cambrils
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Els Mossos d’Esquadra han
detingut quatre homes de nacionalitat romanesa com a
presumptes autors d’un delicte
de robatori amb força al cablejat de coure d’un tram del
TAV de Tarragona, de la línia
Barcelona-Madrid. Els agents
van veure com dos dels vehicles
amb què viatjaven uns sospitosos circulaven lentament abans
de passar per davant la policia
i després de fer una maniobra
evasiva, els van fer aturar. En
l’escorcoll d’una furgoneta
es va localitzar fins a sis sacs
amb 2.000 quilos de cablejat
de coure. La policia va acabar

detenint els quatre homes que
ocupaven els dos vehicles. Els
investigadors van concloure
que el cablejat podria ser d’un
tipus dels que s’utilitzen a les
línies ferroviàries del TAV, i
per això, van requerir tècnics
de l’empresa ADIF perquè fes
les comprovacions pertinents
a banda de comprovar les denúncies presentades durant les
darreres setmanes de robatori
d’aquest material. Per això, els
agents van atribuir el robatori
del cablejat a denúncies fetes
dies enrere per sostracció de
cable en el tram del TAV entre
Reus i Tarragona. Els detinguts
han passat a disposició judicial.

El Servei Meteorològic ha emès
un avís de nevades per avui dimecres a cotes baixes. Al vessant nord del Pirineu nevarà a
totes les cotes i es preveu que
a les comarques més centrals
del país la cota de neu pugui
baixar fins als 600 metres al
llarg del matí. Per sobre dels
700 metres es podrien acumular més de cinc centímetres de
neu a les comarques centrals,
però també en algunes comarques del sud i l’oest del país. Per
aquest motiu, Protecció Civil ha
activat la fase de prealerta del
pla Neucat. Així mateix, avui
també plourà durant tot el dia a

bona part del litoral i prelitoral
barceloní i tarragoní, tot i que
les pluges ja estava previst que
comencessin a caure ahir a la
tarda-vespre a les comarques
del nord-est. Per avui també es
preveu que el vent bufi amb intensitat als dos extrems del país
i a la zona del Pirineu i del Prepirineu. La tramuntana bufarà
fort a pàrtir del migdia i provocarà alteració marítima sobretot a la Costa Brava, però també
podria arribar fins al Maresme.
Davant les previsions de pluja i
vent, Protecció Civil també ha
activat prealerta el pla Inuncat
per la previsió de pluges a diverses comarques.

Els Bombers de la Generalitat
van treballar ahir en un incendi que va destruir pràcticament
en la seva totalitat un local
comercial de Coma-ruga i, de
manera parcial, una carnisseria del costat. L’avís de l’incendi
es va produir a dos quarts de
dues. El foc, que va començar
per causes desconegudes, va
cremar el 80% d’una immobiliària, ubicada al número 1
de la plaça Germans Trillas.
També va afectar l’interior de
la botiga del costat, la carnisseria, perquè el foc s’hi va estendre a través del fals sostre. En
aquells moments, la botiga es-

tava tancada. Els Bombers van
mobilitzar una dotació, que va
poder controlar el foc cap a les
dues. A partir d’aquell moment,
va caldre remullar les brases i
ventilar la zona. Els Bombers
també van haver de ventilar un
supermercat que hi ha junt a
la immobiliària i la carnisseria.
Ja abans de què arribessin els
Bombers, clients i treballadors
del supermercat van sortir del
local per evitar problemes amb
el foc i el fum. D’altra banda, els
Bombers de la Generalitat van
haver de treballar també ahir
en un incendi que va afectar
500 metres quadrats de canyes
i matolls a Cambrils.

