NOTA DE PREMSA

La Fundació Vicente Ferrer posa en marxa la
instal·lació fotovoltaica finançada per SUD Cooperació
 El projecte, que ja funciona a ple rendiment, permet bombejar aigua per un sistema de
reg per degoteig en uns camps de conreu a la zona d'Anantapur, a la Índia.
Vic, 1 de setembre de 2016,
La Fundació Vicente Ferrer ha executat segons el previst el projecte pel qual va guanyar la passada edició dels
Premis SUD Cooperació, que es van lliurar a Vic el novembre passat. El projecte consisteix en la instal∙lació de
plaques solars fotovoltaiques per horticultura a través del sistema d’irrigació per degoteig a Kadiri, districte
d’Anantapur, a l’estat d’Andhra Pradesh (Índia).
La instal∙lació, que ja funciona a ple rendiment, consta de 2 unitats fotovoltaiques que permeten bombejar
aigua amb una potència de 1800W d'uns pous existents d'entre 70 i 140m de profunditat. Aquesta aigua
s'utilitza per un sistema de reg amb degoteig. Els agricultors estan molt satisfets amb el resultat del projecte,
ja que els permet regar els seus conreus gràcies a l'energia solar, gratuïta i respectuosa amb el medi ambient.
Els conreus seleccionats són mango i tomàquet.
Núria Ferrer, responsable de SUD Cooperació, està molt satisfeta en com s'ha desenvolupat el projecte: "Per
nosaltres ha estat un orgull poder participar en un projecte solidari com aquest, que ajuda a fer arribar una
energia neta i sostenible a comunitats que a més la utilitzen per a un ús racional de l'aigua. Això ens dóna molts
ànims per seguir endavant amb la iniciativa dels premis SUD Cooperació."
SUD Cooperació és una iniciativa de l'empresa SUD Renovables, en memòria de l’Enric Pareja Martínez, soci
cofundador de l’empresa, per donar suport a actuacions encaminades a treballar per a la sostenibilitat
ambiental, social i econòmica del planeta. El premi, dotat amb un ajut econòmic de 7.500€, està patrocinat per
les empreses SUD Renovables, Cim Aigua, Ona Capital i Vilar Riba.

Sobre SUD Renovables:
SUD Renovables (www.sud.cat), empresa catalana fundada el 2005, es dedica a l'enginyeria, promoció, construcció i
explotació d'instal·lacions d’energies renovables. El grup SUD, una referència en el sector de l’autoconsum elèctric, ha
generat negoci per valor de més de 30M€, disposa d’una plantilla de 25 persones i té presència a Espanya, Andorra i
Llatinoamèrica.
Sobre Fundació Vicente Ferrer:
La Fundació Vicente Ferrer (www.fundacionvicenteferrer.org) és una ONG de desenvolupament compromesa amb el procés
de transformació integral d’una de les zones més empobrides de l’Índia, els estats d’Andhra Pradesh i Telangana, i d’algunes
de les comunitats excloses i marginades pel sistema de castes: dalits, grups tribals i castes desfavorides. Actualment treballa
a 3.235 pobles i beneficia a més de dos milions y mig de persones.
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