
La xarxa de telefonia
mòbil utilitza antenes
reemissores, que es po-
den veure en les teulades
de les nostres ciutats i al
llarg de les autopistes.
Emeten amb gran po-
tència, des de 15 a 170
watts, en la banda de
900-1800 megahertzs.

Ha d'evitar-se la ins-
tal·lació d'aquestes an-
tenes prop de guarderies,
escoles i hospitals. En les ciutats seria aconsellable que les
companyies de telefonia mòbil unificaren les seues xarxes
d'antenes, per a disminuir així els nivells de contaminació
electromagnètica.

La instal·lació d'antenes, estacions base de telefonia mòbil
de la xarxa UMTS i sistemes sense fil de transmissió
d'informació, suposarà nous problemes en la seua ubicació
i un augment significatiu de la contaminació electromag-
nètica a què estem sotmesos.

Cada vegada més, les comunitats de veïns s'oposen a noves
instal·lacions en les seues cases, i denuncien a les companyies
de telefonia que han instal·lat il·legalment infraestructures en
els seus terrats. I ja hi ha sentències que obliguen al seu
desmantellament. És necessària una participació activa dels
ciutadans i ciutadanes: conéixer, per exemple, la normativa de
presa d'acords en una comunitat de propietaris.

Exigim que la població no es veja sotmesa a intensitats
de camp superiors a les recomanades per la comunitat
científica, en aplicació del principi de precaució; informació
prèvia a la instal·lació d'estacions base de telefonia mòbil que
possibilite la participació activa de la ciutadania en l'àmbit local;
moratòria en el desplegament de les xarxes UMTS i WiFi
i WIMAX pel seu alt contingut energètic; promoure alter-
natives com l'ús de la fibra òptica i dels cables coaxials...

arreplegat en la normativa europea.
Com sosté el Tribunal Suprem en la seua Sentència de 19
d'abril del 2006, té el seu àmbit d'aplicació quan s'han
detectat els efectes potencialment perillosos d'un fenomen
(en aquest cas, la radiació generada per infraestructures
d'alta tensió i de telecomunicacions), respecte dels quals
l'avaluació científica dels seus riscos no ha arribat a obtindre
conclusions dotades de certesa.

Informació elaborada per Ecologistes en Acció de València i la Comissió
per al Trasllat de la Subestació de Patraix, amb l'assessorament en temes
de salut laboral d'Intersindical Valenciana.

SUBESTACIÓ DE PATRAIX FORA!
TRASLLAT JA

Davant de la passivitat dels legisladors per a adaptar la nor-
mativa actual als resultats dels més recents descobriments
científics exigim l'aplicació del

PRINCIPI DE PRECAUCIÓ

que cal combatre. Exigim l'Avaluació de Riscos i el control
de nivells i d'exposició. Millorem les condicions de treball:
usem pantalles planes d'ordinador, evitem sistemes wi-fi…

La contaminació electromagnètica és un

FACTOR DE RISC LABORAL

LA CONT
AMINACIO

ELECTRO
MAGNETIC

A
UN PERILL REAL PER
A LA NOSTRA SALUT

INFORMA'T:

www.ecologistasenaccion.org
www.subestacionpatraixfuera.com

ANTENES DE TELEFONIA



El seu principal perill el causa
la proximitat. Són nombrosos
els casos en què es dóna un
significatiu increment de les taxes
de càncer i altres problemes de
salut en veïnats d'escales al
costat d’aquestes instal·lacions.
Ja hi ha sentències judicials que
obliguen al seu trasllat, però,
lamentablement, no es pro-
duïxen fins que no han ocorregut
suficients casos que proven al
jutge el seu caràcter nociu.

otes les instal·lacions i aparells que funcionen
amb energia elèctrica generen camps
electromagnètics. Quant major és la in-
tensitat del corrent i la potència de la ins-

tal·lació, major és el camp generat. Quan aquests
camps electromagnètics superen determinats nivells,
podent afectar la salut de la població, els considerem
contaminació electromagnètica.

La contaminació electromagnètica té diversos orí-
gens, entre els quals cal destacar les subestacions
de transformació dins dels nuclis urbans, els
transformadors de bloc en baixos i terrats, les
línies elèctriques d'alta i mitjana tensió i les
antenes de telefonia mòbil, a més dels sistemes
GPS, Wi-fi, etc.

Si els camps electromagnètics són d'una potència
suficient, i es generen prop dels éssers vius, les
conseqüències sobre la salut són evidents, com
han mostrat nombrosos estudis sobre la seua inci-
dència en éssers humans, publicats en les més
prestigioses revistes científiques especialitzades, i
com arreplega la Resolució de Benevento, firmada
en 2006 per la Comissió Internacional per a la
Seguretat Electromagnètica, que agrupa a un gran
nombre de científics internacionals. Cal destacar
l'increment de la taxa de diversos tipus de càncer,
trastorns endocrins i del son, depressió...1

Les infraestructures mencionades sotmeten els
ciutadans a una radiació molt per damunt dels
límits recomanats no sols en els més recents estudis
científics, sinó per institucions tan conservadores
com l'Organització Mundial de la Salut. La legislació
actual no ens protegix: establix uns límits
centenars de vegades superiors als recomanats
per la comunitat científica.

Fins fa poc, la transformació
d'alta a mitjana tensió solia
fer-se fora dels nuclis de po-
blació, però en l'actualitat les
companyies elèctr iques
maximitzen beneficis realitzant
aquesta transformació junt als
centres de consum, dins dels
nostres barris. Aquestes ins-
tal·lacions, a més de nocives,
són perilloses, perquè pa-
tixen un alt risc d'incendis i explosions, com vam poder constatar
el passat 15 de maig a Patraix, amb emanació de gasos molt
tòxics que posen en perill la vida de veïns i veïnes.

Per aquest motiu exigim, junt amb la Sindica de Greuges de
la Comunitat Valenciana, la seua ubicació a 2000 metres
dels nuclis de població3, en aplicació de la normativa per
a instal·lacions perilloses i nocives. Així mateix demanem
l'immediat trasllat de les ja existents que incomplixen aquesta
normativa.

Finalment, les ST són molestes, perquè són sorolloses i
generen calor, modificant el microclima de l'entorn.

Les línies d'alta tensió generen potents camps electromagnètics,
amb greus efectes sobre la salut humana quan discorren
per zones habitades. Les línies aèries també tenen un alt
impacte paisatgístic i sobre la fauna dels ecosistemes que
travessen.

En l'actualitat les companyies elèctriques estan acostant les
línies d'alta tensió als nuclis de població, arribant a penetrar en
els nostres pobles i ciutats com a conseqüència de la construcció
de subestacions en el seu interior. Generalment, aquestes línies
d'alta tensió urbanes discorren sota terra. Però ser subterrànies,
encara que elimina l'impacte visual, no evita que continuen
emetent un potent camp magnètic, amb importants
conseqüències sobre la salut humana, i amb l'agreujant de ser-
nos invisibles i d'estar situades molt més prop de nosaltres, a
escassos centímetres davall els nostres peus.
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1, 2 i 3 Es poden consultar els documents mencionats en
www.subestacionpatraixfuera.com

ALTA TENSIÓ LÍNIES D'ALTA I MITJANA TENSIÓ

TRANSFORMADORS DE BLOC

Les infraestructures elèctriques
generen camps electromag-
nètics de baixa freqüència. Està
demostrat que en els seus
voltants la probabilitat de patir determinades malalties
augmenta en alt grau, essent especialment rellevant el cas de
la leucèmia infantil, a més d'altres tipus de càncer, taxa de
suïcidi, depressió, trastorns del son, cefalees i altres dolors, etc.

Alguns estudis rellevants: Projecte REFLEX, de la UE, 2004; G.
Draper et al. (Univ. d'Oxford), 2005; Califòrnia EMF Risk
Evaluation, 2002; IARC (OMS), 2002 (estudi sobre els riscos
carcinogènics de la radiació no ionitzant), etc.2
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