
 

Comunicat oficial del consistori de Móra d’Ebre amb motiu de 

l’ofegament mortal a la piscina d’estiu de la població. 

Aquesta tarda al voltant de les 18:00 s’ha emès un avís per un possible ofegament mortal a la piscina 

d’estiu de Móra d’Ebre. A la zona s’hi han desplaçat ràpidament els guàrdies municipals que han 

procedit a desallotjar el recinte i han assistit el socorrista en les tasques de reanimació de la víctima 

mentre s’esperava l’arribada del SEM i de l’ambulància. 

Un cop arribats els serveis d’emergència, s’han fet càrrec de la reanimació avançada i altres tècniques 

de reanimació i de la coordinació de tot l’operatiu. Dissortadament no han pogut salvar la vida de 

l’infant. Fins a la piscina d’estiu s’han desplaçat també diverses unitats de mossos que, en aquests 

moments, estan coordinant la investigació dels fets, entre les quals s’ha d’afegir a més a més d’una 

unitat de suport emocional i psicològic per atendre als familiars. 

La piscina municipal 

La piscina d’estiu de Móra d’Ebre, inaugurada l’any 2016, disposa de 3 vasos amb una profunditat que 

va de 0 metres fins a 1,65 metres. L’ofegament s’ha produït al vas polivalent que és el de major 

profunditat. Tant en aquest equipament com a la resta de les instal·lacions esportives municipals es 

compleixen escrupolosament les mesures de seguretat. 

Dol oficial 

L’infant es trobava de pas amb la seva família per la població i es desconeixen les causes que han 

provocat  tant desgraciat accident. 

L’alcalde del poble, Rubén Biarnés, ha decretat dos dies de dol oficial a més del tancament de la piscina 

i la suspensió de tos els actes de l’Ajuntament durant el cap de setmana. 

L’equip de govern municipal i tots els membres del consistori volen acompanyar als familiars de la 

víctima en el seu dol i posen a disposició de les autoritats judicials tota la informació per esclarir les 

circumstàncies d’aquest tràgic succés. 

 


