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Castellar manté activat el pla bàsic d’emergència en alerta amb
motiu de l’incendi d’una nau carrer Conca de Barberà

Dilluns 10 de juliol de 2017

L’Ajuntament de Castellar del Vallès manté activat el Pla bàsic d’emergència en
fase d’alerta amb motiu de l’incendi que es va produir divendres passat a una nau
industrial del carrer de la Conca de Barberà, un foc encara no s’ha pogut donar per
extingit a causa de problemes d’accessibilitat i de seguretat.

Així s’ha decidit aquest matí després d’una reunió que han mantingut els diferents
agents implicats (bombers, policia, protecció civil, ajuntament, propietat i empresa)
amb l’objectiu d’avaluar la situació actual de l’incendi i de definir les accions
següents que s’han de realitzar, tant pel que fa a l’extinció total del foc com per a
l’estabilitat dels elements de la nau que queden en peu.

En aquest sentit, s’ha conclòs que l’estat d’inestabilitat estructural de l’edifici no
permet que els bombers hi puguin treballar des de l’interior pel risc que comportaria
fer-ho, de manera que es mantindran a l’exterior fent tasques de remullada almenys
fins a aquesta nit.

A més, durant la reunió s’han acordat també diverses actuacions d’urgència. D’una
banda, es tancaran diverses parts del perímetre de la nau que comporten risc de
despreniment. De l’altra, s’ha comunicat a la propietat que s’han de dur a terme
treballs de desmuntatge i enderroc d’aquells elements de la façana i l’estructura que
es troben en risc de caiguda a causa del mal estat.

Fins a una vintena de dotacions de bombers es van desplaçar al lloc dels fets
divendres passat, després que cap al migdia s’iniciés un incendi a l’empresa de
productes d’envasat alimentari Dispopack Vallès SL. La nau, una estructura de
formigó d’uns 1.000 m2 i amb un soterrani de 500 m2, s’ha vist totalment afectada
per l’incendi, i diverses parets (la façana posterior, el sostre i part de la paret lateral
sud) van col·lapsar la mateixa tarda de divendres.

El foc no va afectar cap persona perquè en el moment que es va declarar no hi havia
cap treballador a l’interior de la nau, però va obligar a desallotjar les naus més
properes i a tallar durant unes hores un tram de la carretera B-124. A més, en un
primer moment es va recomanar al veïnat més proper a la zona que es confinés a
l’interior dels seus domicilis per evitar les molèsties que podia causar el fum.

Val a dir que efectius de bombers han estat fent guàrdia les 24 hores durant tot el
cap de setmana per fer el seguiment de l’estat de l’incendi. Segons dades facilitades
pels mateixos bombers voluntaris, el soterrani de la nau ha arribat a registrar
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temperatures de fins als 700 graus centígrads.
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