NOTA DE PREMSA

La Fundació Vicente Ferrer guanya el
III Premi SUD Cooperació
 SUD Renovables ha lliurat el premi durant l’acte de celebració del seu desè
aniversari i comptant amb la participació de l’Arcadi Oliveres.
Vic, 11 de novembre de 2015,
La Fundació Vicente Ferrer ha guanyat la tercera edició del Premi SUD Cooperació pel seu projecte
Horticultura a través del sistema d’irrigació per degoteig i de la instal∙lació de plaques solars a Kadiri,
districte d’Anantapur, a l’estat d’Andhra Pradesh (Índia). El guardó ha estat lliurat per l'empresa SUD
Renovables, empresa dedicada a la promoció d’energies alternatives.
La convocatòria de 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
Vila&Riba.
L’acte d’entrega del premi s’ha fet a la Sala Sert de El Sucre, a Vic, coincidint amb la celebració del 10è
aniversari de SUD Renovables. A l’acte hi van assistir un centenar de persones i va comptar amb la
presència de l’economista i activista Arcadi Oliveres, que va oferir una xerrada amb el títol “Energia:
pobresa dels ciutadans i riquesa d’empreses?”.
Durant l’acte, que va comptar amb el suport de Caves Gramona, Bon Preu i la Cambra de Comerç de
Barcelona (Delegació d’Osona), SUD Renovables va explicar les darreres novetats de l’autoconsum
elèctric, es van celebrar els 10 anys de SUD i va finalitzar amb un aperitiu acompanyat de la música en
directe de Coloma Beltran i Quim Abramo Duo.

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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