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Primeira solicitude en anos para unha
antena de telefonía en Monforte
As dificultades para instalar novas torretas manteñen algunhas zonas sen
cobertura na comarca

Carlos Cortés 17/12/2008

Facía anos que unha empresa de telefonía móbil non presentaba unha petición
de licenza para pór a funcionar unha antena no centro urbano de Monforte ou os
seus alredededores. E iso a pesar de que só dous das tres operadoras teñen
cuberta practicamente toda a localidade. A solicitante dispón dun terreo no
tramo da travesía Vale Inclán máis afastado do centro urbano, á altura da antiga
cerámica.

A empresa que quere o permiso é Orange, precisamente a que nestes
momentos fai chegar o seu sinal con máis dificultades a Monforte. Telefónica e
Vodafone dispoñen de dúas estacións cada unha. Telefónica ten unha no edificio
da súa sede na avenida de Galicia e outra no barrio da Estación. Vodafone tamén
dispón dunha na Estación e dunha segunda no centro, tamén na avenida de
Galicia pero o cruzamento coa rúa das Huertas . O único que ten Orange é unha
antena portátil instalada sobre unha furgoneta aparcada na subestación eléctrica
de cálea Escultor Francisco Moure.

Que Orange tarde tanto en asentar infraestrutura en Monforte teñen
probablemente que ver coa conflitividade que, tamén aquí, xeran este tipo de
instalacións. As antenas da Estación e a da rúa das Huertas foron duramente
contestadas fai ao redor de cinco anos polos veciños das casas máis próximas,
que tiñan as consecuencias que puidesen ter as emisións radioeléctricas para a
súa saúde. No caso das Huertas , técnicos especializados acudiron a facer
medicións e demostraron que a intensidade das emisións estaban moi por baixo
dos límites legalmente permitidos.

Media ducia na comarca

As operadoras de telefonía adoitan queixarse das dificultades coas que se atopan
para conseguir terreos desde os que rebotar o seu sinal para móbiles. Nos
municipios que rodean Monforte hai ao redor de media ducia de antenas en
servizo. Pero non son suficientes.

Na comarca quedan algunhas zonas de sombra nos que utilizar o móbil é pouco
menos que imposible. Por exemplo na estrada que vai de Monforte a Escairón e
en boa parte do municipio do Saviñao.

A solicitude presentada por Orange para instalar unha torreta na travesía Vale
Inclán estará exposta nas oficinas municipais de Monforte durante un período de
dez días hábiles, a contar desde hoxe. Ese é o prazo durante o que se poderán
presentar alegacións en contra do proxecto.
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