
 
Un incendi atura fins demà l'ecoparc de Montcada 

El foc va afectar cinc de les quinze cintes que transporten la matèria orgànica 

Un curtcircuit podria ser la causa de l'incendi originat diumenge a la nit 
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Els bombers apaguen l'incendi diumenge al vespre Foto: BOMBERS DE LA 

GENERALITAT. 
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La planta de tractament de residus municipals situada a Montcada i 

Reixac estarà aturada fins demà després que diumenge es declarés un 

incendi que va cremar cinc de les quinze cintes que transporten la 

matèria orgànica a l'interior de la nau. Divuit dotacions de bombers van 

actuar en els treballs d'extinció del foc, que es va iniciar diumenge, a les 

onze de la nit, i que es va donar per extingit a les dues de la matinada. 

Els bombers van ser alertats pel vigilant d'aquest equipament i els 

treballadors van poder sortir pel seu propi peu, sense que ningú resultés 

ferit, segons el cos de bombers. Ahir continuaven els treballs per arreglar 

l'interior d'aquesta instal·lació, que rep les escombraries que generen les poblacions de l'àmbit metropolità, 

del Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Maresme i el Baix Llobregat. 

El gerent de la planta de tractament de residus, Josep Tàrrega, en declaracions a Laveu.cat va destacar que 

“gràcies al bon funcionament dels sistemes de seguretat i a la ràpida actuació dels bombers els desperfectes 

que hi ha hagut a la nau on es va declarar el foc no han estat importants; l'estructura de la maquinària no ha 

quedat afectada i només cal canviar les cintes”. 

A hores d'ara no se saben les causes de l'incendi. Tàrrega creu que serà difícil esbrinar-les. “Possiblement 

hagi estat un curtcircuit”, va assenyalar el gerent, que va destacar que aquest és el primer incident greu que 

hi ha hagut a la planta des que es va posar en marxa, ara fa cinc anys. El gerent també va indicar que els 

filtres d'olors tampoc no han quedat afectats. 

D'altra banda, l'Ajuntament de Montcada ha demanat a l'empresa que gestiona l'ecoparc un informe per 

saber les causes d'aquest incendi. L'ecoparc de Montcada és, conjuntament amb els ecoparcs de Barcelona i 

Sant Adrià de Besòs, propietat de l'entitat metropolitana del medi ambient.  
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