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Us informem que el proper diumenge dia 23 de novembre de 2008
ENDESA realitzarà unes importants obres de millora del subministre
elèctric al municipi de Torres de Segre. Aquestes obres estan
destinades a millorar el servei elèctric municipal així com per a
donar compliment a les noves peticions de potencia per part de nous
abonats.
ENDESA realitzarà les obres el diumenge, de les 6 del matí a les 5
de la tarda. Per tal de poder realitzar aquestes obres, caldrà treure
la llum i la tensió de tot el poble. Malgrat això i per tal d’evitar
inconvenients a la població s’instal·laran un conjunt de generadors
als diferents comptadors per tal de poder continuar subministrant
energia als abonats. Això suposarà que es tindrà subministrament
elèctric de forma continuada durant tot el dia.
Únicament es realitzaran petits talls de llum de 30 minuts que
tindran lloc durant les maniobres de connexió i desconnexió dels
generadors que estan previstos instal·lar. El primer tall de llum
tindrà lloc de les 6 a les 6:30 del matí i el segon de les 17:00 a
les 17:30 aproximadament.
Us informem que aquests horaris seran aproximats i no seran
coincidents a tot el municipi atès que dependrà de la zona que es
vagi traient el subministrament elèctric, ja que no es farà de cop a tot
el poble, sinó per diferents sectors. Igualment us informem que
s’intentarà retornar el subministre elèctric convencional amb la
màxima celeritat.
Amb tot, us recomanem moderar el consum d’electricitat durant la
jornada del diumenge, per tal de facilitar el funcionament dels
generadors.
Josep Ramon Branzuela Almacellas.
President.
Torres de Segre, a 19 de novembre de 2008.
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