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- Nota de premsa -

Explosió sense incidents a l’empresa Euromed de Can
Magarola
Avui, sobre les 15 hores, s’ha produït una explosió a un assecador de les
instal·lacions de l’empresa Euromed ubicada al Polígon Can Magarola. No
hi hagut danys materials importants i només ha resultat afectat un
treballador per l’ona expansiva, que es troba en perfecte estat de salut.

Sobre les 15 hores del dia d’avui, hi ha hagut un incident a les instal·lacions de
l’empresa Euromed. Concretament, s’ha produït una explosió a un assecador
de les esmentades instal·lacions en el moment que s’iniciaven les tasques de
neteja d’aquest dipòsit.
Ràpidament, la Policia Municipal de Mollet, Bombers i Mossos d’Esquadra
s’han personat a les instal·lacions d’aquesta empresa i han avaluat la situació
arribant a la conclusió que no hi ha cap situació de perill. L’empresa ha
confirmat que no hi ha cap risc de propagació de productes químics o tòxics per
aquest incident.
Per part de l’Ajuntament, el regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Mª Garzón
ha estat present per tal de comprovar que la situació no comportava cap tipus
de risc i l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, ha mantingut converses amb els
directius de l’empresa per tal de comprovar que la situació estava controlada.
Segons fonts de l’empresa s’han activat les mesures de prevenció i el pla
d’autoprotecció, fet que ha permès un control molt ràpid i efectiu de la situació
per part del personal de l’empresa. Això ha permès que els equips d’auxili
extern (Policia Municipal, Bombers i Mossos d’Esquadra) hagin realitzat
únicament una tasca d’avaluació. Segons l’empresa, la seva activitat productiva
es reprendrà un cop s’hagin resolt les causes de l’incident.
Conseqüència d’aquest incident només ha resultat accidentat un treballador per
l’ona expansiva de l’explosió, amb problemes a l’oïda. Se l’han endut a
l’Hospital de Mollet per tal de supervisar, també, una petita contusió que ha
patit a la mà.

Cal destacar que els danys materials es limiten al propi assecador i una paret
de l’edifici on aquest es trobava. L’empresa Euromed, S.A., especialitzada en la
preparació d’extractes de plantes per la indústria farmacèutica i amb
instal·lacions al Polígon Can Magarola.
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