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El CDR i Som Energia facilitaran el
canvi de companyia elèctrica en
una jornada aquest dissabte al
Casino de Vic
Persones voluntàries del CDR i de Som Energia ajudaran a fer el canvi a tothom
qui vulgui aquest dissabte a la tarda mateix | La jornada s'acompanyarà d'una
presentació de la cooperativa catalana d'energia verda i una xerrada de Sílvia
Invers, enginyera industrial i consultora energètica
El Comitè de Defensa de la República (CDR) de Vic, amb la col·laboració de Som Energia,
organitzen aquest dissabte a Vic una jornada per facilitar el canvi de companyia elèctrica a
tothom qui ho vulgui fer. La jornada serà de 4 a 8 de la tarda al Casino de Vic i persones voluntàries
del CDR i del grup local d'Osona de Som Energia faran l'acompanyament a tothom qui vulgui ferse el canvi de companyia en aquell mateix moment.
Només es demana a qui hi pugui estar interessat que porti una factura recent completa de la
llum, el número de compte corrent (IBAN) i el DNI. Es donarà l'opció de canviar de companyia o
bé fent-se sòcia de Som Energia, que dona dret a participar a les assembles on es prenen les
principals decisions de la cooperativa, o bé excepcionalment fer el canvi sense necessitat de ferse sòcia de la cooperativa.

La jornada, sota l'epígraf «L'energia del futur: vine, informa't i canvia!», s'acompanyarà de dues
xerrades al Casino mateix. A les 5, es presentarà Som Energia a càrrec del grup local d'Osona. I a
les 6, Sílvia Invers, enginyera industrial i consultora energètica, farà una xerrada sobre «Estalvi
energètic a la llar».

Aquesta és la segona jornada d'aquest tipus en la qual participa Som Energia, en col·laboració
amb els CDR. Del 18 al 20 de desembre ja es va participar en unes activitats similars al Lluçanès,
i gràcies a les quals diversos veïns d'aquells municipis van poder fer el canvi a una companyia
d'energia verda, de funcionament cooperatiu i amb seu a Catalunya.
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