Estimats veïns:
Des de l’ajuntament, que al cap i a la fi som tots nosaltres, compartim una preocupació que
ens costa molts diners a l’any. Aquesta preocupació és el rebut de la llum, és a dir, el preu
que paguem tots, ajuntament i veïns, per la despesa elèctrica en les nostres cases.
Fruit d'aquesta preocupació hem invertit en canviar la il∙luminació de Villalonga a llums
LED, que amb unes altres mesures d'estalvi, han aconseguit estalviar 55.000 euros a l'any
en la factura elèctrica en aquest ajuntament; estalvi que anem a destinar a crear ocupació
per als nostres veïns.
Com tots sabeu, el Govern de España ens ha pujat l’electricitat i a més a més també l’IVA
que grava aquest rebut del 18% al 21%. El resultat ha sigut que molts de nosaltres paguem
molts diners al mes o cada dos mesos per l’energia elèctrica que utilitzem.
Aquest problema s’ha agreujat des de l’inici de la crisi econòmica per a moltes famílies, que
veuen com no poden pagar el rebut de la llum o, si el paguen, fins i tot tenen que llevar‐se
diners del menjar perquè no els tallen la llum, que ha pujat un 19 % des de gener de 2014,
d’acord amb el que diu l'organització de consumidors FACUA.
Des de l’ajuntament no tenim la competència per abaratir el preu de la llum, però sí que
podem ajudar‐vos per a què amb senzilles normes i idees pràctiques pugueu consumir
menys llum i així pagar menys diners.
Per tot això, vos convidem a una reunió que es farà a L’AUDITORI MUNICIPAL, EL
DIVENDRES 20 DE FEBRER, A LES 18:30 DE LA VESPRADA, on EL Sr. Rafael Poquet, enginyer
en eficiència energètica, ens explicarà com podem reduir el consum de llum i així pagar
menys en el rebut.
Donada la importància de la reunió, vos demane que acudiu, perquè serà molt interessant.
Per tal de ajudar‐vos a tots els veïns l’ajuntament repartirà a tots els assistents una
bombeta LED valorada en 7 euros perquè comenceu ja a estalviar en el vostre rebut de la
llum.
El vostre alcalde,
Enric Llorca Miñana
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