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La CUP «ocupa» l'oficina d'Endesa
a Reus
Edgar Fernández i Laia Estrada, entre els manifestants d'una protesta per
l'encariment de la factura de la llum

Un instant de l'acció reivindicativa de la CUP a la seu d'Endesa a Reus | CUP Reus

Un grup d'una quinzena de militants i càrrecs electes de la CUP han ocupat, aquest matí de
dilluns, la seu d'Endesa a Reus i s'han concentrat davant la porta d'Iberdrola. Els dos locals es
troben a la Riera d'Aragó, al seu encreuament amb el carrer de Sant Francesc de Paula. La
protesta s'ha fet sota el lema #ensroben, per l'encariment de la factura de la llum.
Tal com expressen els perfils del partit a les xarxes socials, protesten per ?denunciar els abusos
de les elèctriques?. ?No normalitzem el robatori a mans plenes de les grans empreses?, ha
apuntat per part seva el regidor reusenc Edgar Fernàndez a les seves xarxes socials. Aquest ha
encapçalat l'acció, amb la diputada al Parlament Laia Estrada.
Aquesta protesta no és aïllada, ja que el passat 17 de setembre un grup de militants i càrrecs
electes també va ocupar la seu d'Endesa a Lleida, i el dia abans havia succeït el mateix a Girona.
En clau reusenca, cal destacar que setmanes enrere el propi Fernàndez i la portaveu de la CUP
a l'Ajuntament de la capital del Baix Camp, Marta Llorens, van ser identificats pels Mossos
d'Esquadra durant una enganxada de cartells a l'establiment d'Endesa on aquest dilluns s'ha
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produït l'ocupació.

En el moment de la protesta, pacífica i sense incidents, a les instal·lacions només hi havia els
treballadors d'Endesa. Durant aproximadament 20 minuts, Fernàndez i Estrada han exposat els
"greuges comparatius" que les empreses energètiques provoquen entre poblacions.
Fernàndez insta el consistori a "replantejar" Reus Energia
Segons la diputada, les companyies energètiques actuals "protagonitzen episodis de talls en
comarques com el Priorat o bé en barris on el manteniment elèctric és deficitari".
Fernàndez ha instat a l'Ajuntament de Reus a replantejar l'empresa municipal Reus Energia. En
un inici, la companyia preveu donar servei als equipaments públics de la ciutat, una aposta que
els anticapitalistes no comparteixen. Fernàndez ha posat en dubte la necessitat de proveir energia
a les instal·lacions municipals "enlloc de les persones que queden excloses del circuit de serveis
socials per manca de recursos i d'informació".

https://www.reusdigital.cat/noticia/87520/cup-ocupa-oficina-endesa-reus
Pagina 2 de 2

