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Explosió i incendi a Igualada

Torna
S'aixeca el confinament a la població dels 5 municipis afectats excepte a nens, embarassades, persones
grans i persones amb dificultats respiratòries

Emergències. Seguretat(/ca/actualitat/cerca/index.html?cat=emergencies_seguretat) 12/02/2015 11:02

Protecció Civil de la Generalitat informa que, segons les darreres valoracions fetes pels Bombers de la
Generalitat i Qualitat Ambiental, es pot aixecar el confinament per la població en general excepte als
nens, persones embarassades, gent gran i persones amb malalties i problemes respiratoris.

Aquest confinament es manté als cinc municipis afectats: Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui,
Vilanova del Camí i Jorba. Els col·lectius vulnerables citats anteriorment han de seguir confinats dins un
edifici i no sortir al carrer.

El núvol seria irritant i hauria estat causat per una barreja entre tres productes químics.

Es manté el pla d'emergències PLASEQCAT en alerta.
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L’explosió ha afectat l’empresa SIMAR del carrer Països Baixos
número 3 del polígon industrial Les Comes d’Igualada

Més informació

•
Consells en cas de risc
químic(http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/riscos_tecnologics/risc_quimic/)

• Seguiu els consells a @emergenciescat(https://twitter.com/emergenciescat)

Notícies relacionades

(/ca/actualitat/detall/Telefon-
demergencies-112-Catalunya)

Telèfon d'emergències 112 Catalunya
10/02/2015

(/ca/actualitat/detall/La-Llei-despectacles-
supera-el-primer-tramit-parlamentari)

La Llei d'espectacles supera el primer
tràmit parlamentari
05/02/2015
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Directe a

Departaments de la Generalitat

Webs més vistos

Ajuda

Connecta

(https://twitter.com/gencat)(http://www.facebook.com/gencat)(http://www.youtube.com/gencat)(http://blocs.gencat.cat)(http://www.gencat.cat/xarxessocials/ca/directori-
xarxes-
gencat.html)

Avís legal(/ca/menu-ajuda/ajuda/avis_legal/): La ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de
les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui

amb una llicència específica.
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(http://www.gencat.cat)

es(/sites/web/es/actualitat/detall/Emergencia-del-PLASEQCAT-per-una-explosio-i-
incendi-a-Igualada)

(/ca/actualitat/detall/20150204_Seguiment-
de-les-nevades)

Seguiment de les nevades
05/02/2015

(/ca/actualitat/detall/Nevades-a-cotes-
baixes)

Nevades a cotes baixes
02/02/2015
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