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?El PSC portarà davant de la Fiscalia
i el Síndic de Greuges els talls de
llum a Terrassa
Els socialistes demanaran que s'analitzin la vulneració d'un dret bàsic i essencial
com és l'electricitat, i demana més contundència al govern municipal
El president del Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament i Primer Secretari del PSC local, Alfredo
Vega, s'adreçarà a la Fiscalia i al Síndic de Gregues per denunciar els talls de llum que està patint
Terrassa les últimes setmanes. Els socialistes denúncien que fa setmanes que ja van
començant els talls, i encara perduren, especialment a la zona est de Terrassa, al barri de Les
Arenes - La Grípia - Can Montllor.
En un comunicat, el principal partit a l'oposició expressa que "aquests talls tenen durades
indeterminades, són recurrents, alguns de moltes hores. Aquesta situació està deixant a moltes
famílies de la nostra ciutat sense possibilitat de posar la calefacció en plena onada de fred, però
també sense accés a aquest servei que esdevé un bé bàsic i essencial per al dia a dia de les
famílies", ha declarat Alfredo Vega.
Vega exposarà la situació a la Fiscalia de Terrassa i al Síndic de Greuges de Catalunya perquè sigui
estudiada i analitzada amb deteniment amb l'objectiu que "els veïns puguin fer front a aquesta
situació que s'està donant a Terrassa però també a d'altres ciutats de la comarca i de Catalunya en
general". Tanmateix, Alfredo Vega considera que "el govern de Tot per Terrassa i ERC no ha de
tolerar que cap companyia de subministrament deixi el veïnat sense llum i menys en una situació
d'onada de fred com la d'aquest cap de setmana".
En aquest sentit, el passat 4 de gener ja es van dur a terme treballs de millora al barri de les
Arenes i el govern ha demanat a l'operador que s'enllesteixin el més aviat possible
[noticia]76740[/noticia]
Però des del PSC demanen al govern municipal que estableixi mesures especials davant
d'aquesta situació així com la posada en marxa d'un dispositiu especial perquè les famílies que es
trobin sense llum i no obtinguin resposta de la companyia puguin comunicar-ho, especialment en
aquells casos de risc per malaltia o de famílies amb menors.
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