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POLÍTICA I SOCIETAT

Interior diu que
Carburos Metálicos
va actuar amb
negligència en la
fuita de clor
Sant Celoni
Yolanda Duque

El director dels Serveis Territorials de la Conselleria
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, Àngel
Merino, ha confirmat que la
fuita de clor que es va produir a l’empresa Carburos
Metálicos de Sant Celoni el
passat 18 d’abril es va deure
a una mala actuació durant
el procés de transvasament
del clor. Merino també ha
manifestat que, en conseqüència, la companyia serà
degudament sancionada,
malgrat que ara per ara es
desconeixen els termes
d’aquesta multa perquè
encara no s’han tancat els
expedients informatius.
Merino va fer aquestes
declaracions després de la

prova de sirenes que va tenir
lloc aquest dimecres a Sant
Celoni i Gualba. Acompanyat pels alcaldes dels dos
municipis, el director dels
Serveis Territorials d’Interior va valorar satisfactòriament l’assaig del sistema
acústic d’avís a la població
i va reconèixer que les sirenes no van funcionar com
s’esperava el dia de la fuita a
Carburos Metálicos.
alcaldes Molestos
L’alcalde de Sant Celoni,
Francesc Deulofeu, va voler
fer públic el seu enuig amb
Carburos Metálicos pel fet
que els responsables de
l’empresa no tinguessin la
iniciativa d’informar del
succés a cap dels dos alcaldes de les localitats afecta-
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L’empresa de Sant Celoni serà sancionada

Els dos alcaldes, ahir, acompanyats d’Àngel Merino, després de la prova de sirenes

des. Deulofeu va comentar
que els tècnics de l’Ajuntament de Sant Celoni es van
desplaçar a la fàbrica l’endemà de l’accident i que, ja des
del primer moment, “es va
tenir clar que l’empresa no
va seguir els protocols i que
va actuar de manera incorrecta”. Sobre el resultat de
la prova de sirenes, l’alcalde
celoní va confirmar que caldrà ajustar el volum de les
sirenes ubicades a la Batllòria i que, aviat, Sant Celoni
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podrà activar totes les sirenes de la zona de manera
sectoritzada.
Per la seva banda, l’alcalde
de Gualba, Miquel Solaz,
va haver de calmar un veí
de Gualba de Baix que va
irrompre al lloc on s’estava
fent la prova de sirenes per
queixar-se del poc control
que l’administració exerceix
sobre les indústries químiques. Solaz va expressar la
seva preocupació i va aprofitar l’ocasió per demanar que

es revisin els vessaments
que les empreses químiques
fan als torrents de la zona,
ja que “existeix la seguretat
que hi aboquen materials
contaminants”. Segons va
declarar l’alcalde Solaz, “no
existeix cap mesura de control dels vessaments de les
indústries”, i va afegir que
“els veïns informen l’Ajuntament que hi ha dies que
se senten males olors i que
l’aigua presenta un aspecte
molt brut”.

