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L'EMD canvia el gas propà a l'escola Ferran i Clua per una instal·lació de gas natural
L'EMD de Valldoreix ha posat en marxa la substitució de la
instal·lació de gas propà de l'escola Jaume Ferran i Clua per
un nou circuit de gas natural. Segons el previst, les tasques
s'allargaran durant tot el juliol i tenen un pressupost de
30.000 euros. Amb aquestes obres, l'escola podrà començar el
nou curs amb una font d'energia molt menys contaminant i
més econòmica.

Les tasques d'arranjament són a càrrec de l'empresa sabadellenca Somgas SA, que suplirà per gas natural les
instal·lacions de propà de la cuina de l'escola i una caldera de suport a la instal·lació de biomassa. Els informes
tècnics de l'EMD preveuen que la inversió tindrà un període d'amortització econòmica d'entre els vuit i 10
anys. La presidenta accidental de l'EMD, Susanna Herrada, ha destacat els avantatges que comporta el canvi.
Susanna Herrada: A la llarga, els costos els subsanarem perquè preveiem que en vuit anys quedarà
amortitzada. És una avantatge tant en l'àmbit ambiental com econòmic.
Herrada ha afegit que l'AMPA de l'escola ha participat econòmicament en les obres de la cuina.
Susanna Herrada: L'AMPA ha participat amb les obres de la cuina perquè hi ha material seu.
Nosaltres hem fet l'obra important del canvi de propà a gas natural per tenir tot el funcionament de
l'escola ecològic.
L'EMD ha pintat la façana de l'edifici i també la part interior i exterior del bloc de parvulari, en les tasques
habituals de manteniment.
Sempre hem treballat plegats i ho continuarem fent,també pintem façana exterior i edifici parvulari??
Prioritzem la nostre escola pública #junts #Valldoreix @EMDValldoreix @ampaferraniclua @elenadego
@bgisbertemd @QuimCastello https://t.co/sdz3egdVTl&mdash; Susana Herrada (@SherradaSusana) 12 de
julio de 2018
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