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Usuaris d’Aspros fent hidroteràpia.

■Més de 150 usuaris que l’en-
titat té repartits en les quatre
residències del centre Casa
Nostra de Sudanell es benefi-
ciaran del nou sistema, per
exemple, en la hidroteràpia,
que utilitza aigua calenta i es-
tà destinada a estimular els sen-
tits.

El projecte de substitució del
gas propà per la biomassa for-
ma part d’un cicle tancat i sos-
tenible, que s’inicia amb la po-
da dels arbres, la transforma-

ció en biomassa, l’emmagatze-
mament de la matèria i la càr-
rega a les calderes. El sistema
també aconsegueix un impor-
tant estalvi de les emissions de
diòxid de carboni (CO2), pas-
sant de produir 186 tones a ze-
ro a l’any. D’aquesta manera,
l’entitat passarà de pagar una
factura energètica de 65.000
euros a l’any a 14.000 euros,
xifra que representa un estal-
vi del 80 per cent (51.000 eu-
ros).

Beneficiaràels 150usuaris
que l’entitat téaSudanell

L’associació Alba continuarà treballant en
la jardineria deVallbona de lesMonges

ENTITATS INICIATIVA

L’alcalde de Vallbona (segon per l’esquerra) va visitar Alba.

❘ TÀRREGA ❘ L’associacióAlba de
Tàrrega i l’ajuntament deVall-
bona de les Monges han reno-
vat per segon any el conveni
perquè el servei de jardineria
de l’entitat social realitzi el man-
teniment i la millora de les zo-
nes enjardinades del municipi.

L’alcalde deVallbona de les
Monges, Ramon Bergadà, va vi-
sitar ahir les instal·lacions de
l’associació per conèixer de prop
totes les activitats que es desen-
volupen al Centre Especial de

Treball, així com altres projec-
tes que està impulsantAlba.

Bergadà va manifestar als res-
ponsables de l’entitat la volun-
tat de buscar un altre tipus de
col·laboracions, mitjançant la
promoció i venda dels produc-
tes que s’elaboren des de l’as-
sociacióAlba, com les galetes El
Rosal i els objectes de regal a
l’agrobotiga de la localitat, ai-
xí com la possibilitat de treba-
llar en altres projectes. L’alcal-
de va estar acompanyat de la

presidenta de l’entitat, Maite
Trepat, el gestor del servei de
jardineria d’Alba, Ioan Dulghe-
ru, i la responsable del Centre
Especial deTreball,Antonia Ro-
dríguez.

La relació d’Alba ambVall-
bona ve de lluny, especialment
amb l’estreta relació que hi ha
amb l’Olivera Cooperativa, en-
titat social que ocupa persones
amb discapacitat i que col·labo-
ra ambAlba en molts altres pro-
jectes.

ASSOCIACIÓ ALBA

REDACCIÓ
❘ SUDANELL ❘ La FundacióAspros,
l’entitat que des del 1962 atén
persones amb discapacitat in-
tel·lectual, ha apostat per l’es-
talvi energètic. Serà gràcies a la
instal·lació d’un sistema de bio-
massa (fins ara utilitzaven gas
propà) que els permetrà estalvi-
ar-se anualment 51.000 euros.
L’entitat va presentar ahir una
iniciativa que, a través del Cen-
tre Especial deTreball Parcs i Jar-
dins, li permetrà transformar els
residus vegetals generats de la
poda dels arbres, que a partir
d’ara es destinaran a produir el
propi combustible per generar
l’energia necessària per proveir
el complex Casa Nostra de Su-
danell.

Unes 150 persones es benefi-
ciaran de la calefacció i l’aigua
calenta procedent de la nova ins-
tal·lació. L’empresa d’enginye-
ria lleidatana E3G i la firmaVeo-
lia Serveis Catalunya han parti-
cipat en la iniciativa. La inversió
ha sigut de 192.000 euros, fi-
nançats perVeolia i queAspros
retornarà gràcies a l’estalvi
energètic. El director executiu
d’Aspros, Enric Herrera, va as-
segurar que“és un estalvi del 80
per cent i una important millo-
ra mediambiental ja que aprofi-
tem els residus procedents de la
poda”.

Aspros aposta per l’estalvi energètic
Transformarà en biomassa els residus vegetals de la poda que genera a través del Centre Especial
de Treball Parcs i Jardins || S’estalviarà 51.000 euros a l’any en calefacció i aigua calenta
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El nou sistema funciona amb biomassa feta amb els residus vegetals de la poda del Centre Especial de Treball Parcs i Jardins d’Aspros.
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