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23 de setembre de 2015

COMUNICAT DE LʼASSOCIACIÓ ALBA DE TÀRREGA DAVANT LʼINCENDI 
DʼUNA FURGONETA DEL SEU CENTRE A CERVERA.

Des de lʼAssociació Alba denunciem públicament els fets que van passar la 
matinada del dissabte 19 de setembre a Cervera, al carrer Duc de Ahumada 2 on 
està situat el Centre Espígol de lʼentitat. El grup de persones i professionals de 
lʼEspígol, així com els responsables de lʼentitat ens trobem encara en estat de xoc 
i dʼalguna manera ens neguem a creure que aquest fet hagi pogut estar 
intencionat per algú. 

La furgoneta de lʼEspígol de lʼAssociació Alba que estava estacionada just davant 
es va incendiar per fets que encara es desconeixen i va quedar totalment 
calcinada. 

Des dʼAlba hem dencunciat els fets als Mossos dʼEsquadra que de moment estan 
investigant si lʼincendi hauria estat provocat intencionadament o  bé tindria una raó 
tècnica. La furgoneta feia 3 dies que estava aparcada, per tant és poc probable 
que lʼincendi sʼhagi provocat per lʼescalfament del motor, per un curtcircuit o per 
una exposició al sol ja que era de nit. Lʼentitat, però prefereix ser prudent i esperar 
la resolució del jutjat.

Aquesta furgoneta sʼutilitzava per a realitzar desplaçaments mèdics, per les 
activitats de lleure, de cap de setmana o per anar fins al centre que tenim a 
Tàrrega i poder participar de les activitats del Taller. La furgoneta, a més a més, 
estava adaptada per a persones amb cadira de rodes, ja que en el grup de 
persones de lʼEspígol nʼhi ha alguna amb mobilitat reduïda. Així doncs, és un 
vehicle imprescindible per a poder portar a terme lʼactivitat habitual del centre i 
oferir el millor servei a les persones. 

Des de lʼAssociació Alba rebutgem qualsevol acte violent i esperem que fets com 
aquests no es tornin a repetir. 

De moment ens veiem obligats a alterar les activitats habituals de lʼEspígol fins 
que trobem una solució. Volem agrair a lʼempresa de transport dʼautobusos Cots 
Alzina que ens hagi ofert la possibilitat de realitzar gratuïtament els desplaçaments 
que necessitem mentre no ho tinguem resolt. 

Maite Trepat
Directora de lʼAssociació Alba. 
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