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VÍDEOS I FOTOS Un espectacular
incendi calcina la fàbrica
Cremalleras de Rubí
13 dotacions de Bombers han treballat durant tres hores per extingir les flames

La part de producció de l'edifici ha quedat completament calcinada. | Bombers

13 dotacions de Bombers han treballat a Rubí, durant tres hores aquest dissabte al migdia, per
extingir un incendi declarat a l'empresa Cremalleras
(https://www.google.es/maps/place/Rubi+ZIPPERS+%7C+Rub%C3%AD+Industria+de+Cremaller
as/@41.4875144,2.014453,13.71z/data=!3m1!5s0x12a4916d7471f5eb:0x499c90488411710f!4m5
!3m4!1s0x12a4916d7560bd0b:0x64e19c8bb198ef2e!8m2!3d41.485552!4d2.038111) , del barri
25 de Setembre, al sud-est de la ciutat vallesana. L'episodi ha provocat una immensa cortina de
fum visible a quilòmetres de distància, però no s'han hagut de lamentar víctimes, ja que no hi havia
persones treballant-hi.

Imatges de l'incendi d'indústria de Rubí durant les tasques d'extinció #bomberscat
(https://twitter.com/hashtag/bomberscat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/NRDVp2olXg (https://t.co/NRDVp2olXg)
? Bombers (@bomberscat) February 6, 2021
(https://twitter.com/bomberscat/status/1358061513865650181?ref_src=twsrc%5Etfw)

ESTABILITZAT l'incendi d'indústria de Rubí. Continuem treballant en les tasques d'extinció 13
dotacions #bomberscat (https://twitter.com/hashtag/bomberscat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/33447/videos-fotos-espectacular-incendi-calcina-fabrica-cremalleras-rubi
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.
? Imatges de les tasques d'extinció. pic.twitter.com/ouwKvyOCND https://t.co/ouwKvyOCND)
(
? Bombers (@bomberscat) February 6, 2021
(https://twitter.com/bomberscat/status/1358026135863517184?ref_src=twsrc%5Etfw)
Els Bombers han rebut l'avís per les flames cap a dos quarts d'una, i s'han desplaçat fins a l'edifici,
situat al carrer Tres d'Abril, a l'altura del carrer d'Edison. També hi han assistit dues ambulàncies
del SEM. Els cossos d'emergència han donat el foc per extingit a les 15.30 h de la tarda.
La secció de producció de l'empresa ha quedat totalment calcinada. Dos transformadors elèctrics
han quedat afectats i ja s'ha donat avís a la companyia responsable. L'empresa, que actualment
rep el nom de Rubí Zippers, té una plantilla d'uns 100 treballadors.

L'incendi s'ha donat per extingit a dos quarts de quatre de la tarda. Foto: Marta Casas

Un cop declarat l'incendi, la xarxa s'ha omplert de desenes de publicacions de veïns de la ciutat,
que penjaven vídeos i fotos, alguns des del lloc de l'incident i d'altres a centenars de metres de
distància, amb la cortina de fum ben visible.
L'alcaldessa de Rubí, Anna Maria Martínez ha acudit al lloc dels fets per seguir en primera
persona el dispositiu dels cossos de seguretat i Bombers, als que posteriorment ha donat les
gràcies, a través de xarxes socials, per una actuació que ha definit com a "impecable".
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Incendi a la fàbrica Cremalleras Rubí controlat, sense afectacions personals. Gràcies als cossos de
seguretat i bombers per la seva actuació impecable. #Rubicity
(https://twitter.com/hashtag/Rubicity?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/TgXNj921RD (https://t.co/TgXNj921RD)
? Ana Maria Martínez (@anammartinez) February 6, 2021
(https://twitter.com/anammartinez/status/1358030348802805760?ref_src=twsrc%5Etfw)

No s'han hagut de lamentar víctimes, ja que dins l'edifici no hi havia ningú. Foto: Marta Casas
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