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Luns 20 de setembro do 2010 

Reclaman o proxecto global da nova 

subestación de Bértola

PONTEVEDRA/LA VOZ.

A Asociación pola Defensa dá Ría (

eléctrica prevista en Bértola (Vilaboa) para poder ter en conta, á hora de formular alegacións, 

o trazado da liña de alta tensión coas expropiacións de vivendas, a exposición contaminante 

que levaría e as posibles ampliacións.

A entidade ecoloxista sinala que a parroquia está sometida a unha contaminación 

electromagnética por liñas de alta tensión e antenas de telefonía móbil cuns criterios de 

control insuficientes e desfasados respecto das recomend

Ambiente e ás resolucións do Parlamento Europeo. Reclama por iso ao goberno local unha 

ordenanza garantista para regular instalacións eléctricas e antenas, así como un mapa da 

contaminación electromagnética.
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2010  

Reclaman o proxecto global da nova 

subestación de Bértola 

PONTEVEDRA/LA VOZ. 
A Asociación pola Defensa dá Ría (APDR) reclamou onte o proxecto global da nova subestación 

eléctrica prevista en Bértola (Vilaboa) para poder ter en conta, á hora de formular alegacións, 

o trazado da liña de alta tensión coas expropiacións de vivendas, a exposición contaminante 

a e as posibles ampliacións. 

A entidade ecoloxista sinala que a parroquia está sometida a unha contaminación 

electromagnética por liñas de alta tensión e antenas de telefonía móbil cuns criterios de 

control insuficientes e desfasados respecto das recomendacións da Axencia Europea de Medio 

Ambiente e ás resolucións do Parlamento Europeo. Reclama por iso ao goberno local unha 

ordenanza garantista para regular instalacións eléctricas e antenas, así como un mapa da 

contaminación electromagnética. 
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