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La factura elèctrica i els pals elèctrics
de fusta… preocupacions d’ahir i (encara)
d’avui
Redacció

Nota de premsa de la FAVT

Nacionalitzar les
elèctriques

L

a Federació d’associacions Veïnals de Terrassa (FAVT)
denuncia els nous atacs a les classes populars que representa l’increment en el rebut de la llum. L’anàlisi realitzada
pels diferents organismes de tota mena, alerten del rècord històric en la pujada d’aquest subministrament.
Estudis realitzats per la FACU-consumidors en acció, aporten
dades impactants que haurien d’avergonyir qualsevol govern, si
no fos perquè les elèctriques són companyies on les portes giratòries per a polítics és el més comú, això indueix a pensar que,
per acció o omissió, la classe política dirigent permet l’augment
insostenible de la factura d’electricitat.
Estudis comparatius ens diuen que el rebut de la llum de l’usuari mitjà ha augmentat 85,7% en només 15 anys. Amb les tarifes
vigents en agost de 2018, la factura representa 80,73 euros mensuals, en comparació amb els 43,47 euros l’any 2003. La diferència és ni més ni menys que de 37,26 euros.

F

em una mirada en el temps, tornem al dissabte 28 de novembre
del 2015. Vora 50 persones es
van reunir a un carrer concret del barri
de Sant Pere Nord per demanar la retirada de pals de la llum que es trobaven
al mig de les voreres. Volien denunciar
algunes situacions que es donaven en
aquesta zona de la ciutat de Terrassa.
Una de les actuacions que es van dur
a terme, va ser pintar de colors els vells
pals de la llum instal·lats en les voreres. En paraules del president de l’associació de veïns de Sant Pere Nord,
Jaime Avalos, “els pals de fusta ajuden
estèticament a la degradació del carrer.
Amb aquesta pintada es pretén fer veure a Endesa que ha d’invertir en la seva
millora. No podem tenir unes installacions elèctriques que donin aquesta
imatge de ciutat”...
Gràcies a aquella acció tant de l’associació veïnal com dels mateixos veïns
del barri, temps després s’aconseguí
que es tragureren alguns d’aquests pals.
Només alguns. 3 anys després, seguim
amb la mateixa situació, pràcticament
res ha canviat en relació a aquest tema,
i no només al barri de Sant Pere Nord,
parlem de la ciutat sencera de Terrassa,
dels barris i barris que pateixen la mateixa situació de deixadesa de funcions
per part d’aquesta empresa quant a la
retirada d’aquests pals; incomprensible
la falta de solucions definitives... no
sembla haver-hi fins ara gens d’interès
en temes com aquest.
Tornem al present i enllacem amb
l’actual situació elèctrica, preocupant
sens dubte dia rere dia. Les fortes pluges caigudes aquests mesos haurien
d’haver ajudat a contenir la pujada dels
preus de l’electricitat... però no ha sigut així. Tant si plou com si no, estem
arribant a punts límits, insostenibles
cada dia per a més famílies, a on poder
pagar el rebut de la llum, in crescendo
mes rere mes, està tornant-se miraculós. Continuem preguntant-nos perquè
succeeix això tot i saber ja la resposta,
tristament, a aquesta situació insostenible, l’escalada incontrolable de què
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El rebut de la llum de l’usuari mitjà
ha augmentat 85.7% en només 15
anys.

▪ Pals elèctrics de fusta al carrer Beethoven (a dalt) i al carrer Josep Trueta.

s’està tornant un luxe a l’abast de
pocs.
La factura elèctrica, desbocada
Des de la FAVT es fa una reflexió profunda sobre aquests dos
punts, anteriorment comentats,
els pals elèctrics de fusta que poblen els carrers de la nostra ciutat
i la factura elèctrica, en alça desbocada. Sobre els primers, caldrà
posar-se a treballar per exigir concrecions i fets, no només paraules.
S’ha de recordar que Terrassa ha
de complir la llei d’Accessibilitat,
ja no hi ha més temps ni lloc per

més excuses.
En relació a la factura elèctrica,
la Federació fa front comú amb
altres federacions veïnals de Catalunya, pensen que aquest és un
tema que s’ha d’abordar sí o sí, car
afecta en el dia a dia amb preocupació i cal que es comenci a actuar.
La FAVT vol compartir una
nota de premsa comú a totes les
federacions veïnals de Catalunya,
tot recordant que hom ha de lluitar pels nostres drets davant les
grans empreses i capitals, massa
pendents dels seus propis beneficis i no del bé col·lectiu.

La Federació celebrarà el 9 d’octubre
el seu primer Consell Gestor
Tal com es va aprovar, pròximament es posa en marxa el Consell Gestor, òrgan intermedi de control de
la federació. En aquesta primera convocatòria, comencem una nova etapa de la FAVT en compliment dels
nous Estatuts aprovats per l’Assemblea Extraordinària celebrada el 16 de desembre de 2017, i inscrits en el
registre de la Generalitat de Catalunya el 12 de juny de 2018.
En el Consell pot participar un representant designat per cada associació de veïns federada.
Els representants assistents podran valorar i fer aportacions de les principals línies de treball de l’entitat.
La reunió del Consell Gestor FAVT, tindrà lloc el dimarts 9 d’octubre a les 19 hores a la seu de la FAVT
(Plaça del Tint, 4), amb el següent ordre del dia:
1) Benvinguda als assistents.
2) Balanç i situació econòmica a data 9 d’Octubre.
3) Informació i valoració dels següents temes:
Gestió de Residus i Neteja Pública.
Manteniment i neteja de les rieres.
Moviment per les Pensions Dignes.
Residències Públiques.
4) Informació i valoració Espai Drets i Parlament Ciutadà.
5) Informació Registre Nous Estatuts i revisió esborrany Reglament de Règim Intern.
6) Precs i Preguntes.
Recordem que pot participar un representant designat per cada associació de veïns federada i és important l’assistència per tal que es pugui fer valoració des de les mateixes AVV i fer les aportacions de les
principals línies de treball de l’entitat.

La FAVT encoratja a la
ciutadania a què valori el canvi
d’empresa subministradora
avaluant altres existents de
caràcter més social i sostenible
com Som Energia i altres.
Des d’alguns ajuntaments, amb bona voluntat, malgrat els escassos recursos, s’intenta d’alleujar els casos més sagnants de la
pobresa energètica per a les famílies més desprotegides, fet que
apreciem positivament. Però des de la FAVT creiem que es
precisa una acció dels governs competents molt més forta per
a posar fre a aquesta especulació antidemocràtica per entendre
que això va en contra de l’interès general. Els subministraments
d’utilitat/necessitat pública com és el cas de l’electricitat haurien
de ser nacionalitzats.
Mentrestant, és urgent que s’adoptin mesures en la línia que
reivindiquen diverses entitats i organitzacions socials com la
limitació del preu de la llum en les modalitats de la tarifa del
preu voluntari per al petit consumidor; l’extensió del concepte
de consumidor vulnerable (basat en les propostes de regulació
de la UE i directiva); rebaixar l’IVA del 21 al 4%; fomentar i
subvencionar altres formes d’energia; etc., així com dotació pressupostària per fer front amb majors garanties el problema de la
pobresa energètica.
D’altra banda, la FAVT encoratja la ciutadania a què valori el
canvi d’empresa subministradora avaluant altres existents de caràcter més social i sostenible com Som Energia i altres, com una
manera de reduir la seva pròpia factura i al mateix temps, expressi un rebuig al monopoli que de fet estan imposant els grans
proveïdors als consumidors.
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