
Vecinos de Ortigueira esixen a
retirada dunha antena de
telefonía móbil
O pleno someterá hoxe a aprobación inicial unha ordenanza
para afastar os transmisores das casas

Antía Urgorri 25/10/2007

Os veciños de Ortigueira
que se opoñen á
instalación dunha antena
de telefonía móbil na zona
do Salgueiro, en pleno
centro da vila, esixen que
sexan retirados do centro
urbano todos os
transmisores destas
características.

Na tarde de onte, un
grupo de veciños
integrantes dunha
comisión que se creou por
mor das protestas contra
a antena mantiveron un
encontro na casa
consistorial con dous
técnicos de Telefónica.

Os afectados trasladáronlles o seu temor polos efectos que para a
saúde pode ter a instalación dun transmisor nunha zona tan poboada
de vivendas. Os veciños non só esixen que a nova antena trasládese
a unha zona afastada da vila, senón que queren que a estación basee
de telefonía móbil que actualmente xa existe no Salgueiro tamén sexa
retirada.

Os orteganos non saíron moi satisfeitos da reunión. «Tratan de
convencernos de que é inocua, pero non imos dar o noso brazo a
torcer», sinalou un portavoz dos afectados.

A comisión ten a esperanza de que o problema se resolva coa
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entrada en vigor dunha ordenanza municipal que permitirá regular a
colocación das antenas, esixindo ás empresas que respecten unha
distancia mínima con respecto aos núcleos de vivendas, así como
outros edificios considerados sensibles, como colexios, residencias e
centros de saúde.

De feito, está previsto que hoxe o pleno ortegano someta a
aprobación inicial o documento. O alcalde, Rafael Girón, xa mantivo
unha reunión con dirixentes de Telefónica e puxo á súa disposición
uns terreos de monte para colocar a antena.
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