
Vecinos de Cerqueda reclaman
información sobre outros dous
proxectos de antenas de
telefonía
La Voz 6/8/2008

A paralización das obras de construción dunha antena de telefonía
móbil sen licenza na parroquia de Cerqueda (Malpica) sacou á luz a
existencia doutros dous proxectos similares e provocou que os
ánimos dos veciños, alterados xa pola primeira iniciativa, háxanse
encrespado aínda máis.

Foi o propio concelleiro de Obras, Rogelio Pereira -involucrado na
polémica por pertencer á súa familia a leira na que está sendo
levantada a primeira antena- quen revelou a existencia deses
proxectos, aínda que explicou que ningún deles recibiu as licenzas
imprescindibles para converterse en realidade.

Tras esta afirmación, o portavoz da asociación de veciños Monte
D'Arxa, Xosé Manuel Varela Varela, explicou onte pola tarde que xa
se dirixiu ao alcalde malpicán, José Ramón Varela Rei, para pedirlle
información, á vez que volveu criticar a actuación do edil de Obras:
«Vos veciños agradécenlle -apuntou con ironía- que, aínda que tarde,
mal e arrastro, poidan saber dese proxecto que se levaba tan ás
ocultas, sen transparencia e con aproveitamento particular por parte
dalgún achegado ao propio concelleiro».

Vecinos enfermos

Xosé Manuel Varela reprochou aos responsables municipais que non
se puxeron en contacto antes cos veciños da zona para informarlles
da pretensión de colocar esas tres antenas (en Monte D'Arxa, As
Cortes e Fonte dous Bois) e explicou, ademais, que na zona onde
tiveron que ser paradas as obras viven dúas persoas que sofren
doenzas incompatibles con ese tipo de instalacións: «Unha ten unha
pletina non peito por problemas cardíacos e outra posúe un
audífono», detallou o representante veciñal.

Así mesmo, criticou que as obras sexan paralizadas, pero non
precintadas polo Concello, e reiterou que na zona non hai ningún
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cartel que informe sobre o permiso de construción, a empresa
promotora do proxecto ou a adxudicataria.
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