A PLATAFORMA ESTATAL CONTRA A CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
DEMANDA UNHA LEXISLACIÓN SOBRE SAÚDE E CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS
A Plataforma Estatal contra a Contaminación Electromagnética (P.E.C.C.E.) celebrou unha
asemblea de traballo o recente sábado día 13 de de Xuño en Madrid, coa asistencia de
Organizacións Veciñais, Colectivos de Afectados e Ecoloxistas de Galiza, Euskadi, Navarra,
Comunidade de Madrid, Aragón, Castela-León, Rexión de Murcia, Catalunya e o apoio de
Asociacións Veciñais de Andalucía e de Afectados/as da Comunidade Valenciana.
Na análise de situación, a PLATAFORMA valorou o impacto negativo que ten o aumento
descontrolado de infraestruturas de telecomunicacións ( antenas estaciones base, radioenlaces,
picoantenas, WIFI, etc.,) e infraestruturas eléctricas (liñas de alta tensión, subestacións e
transformadores) que supón na práctica un aumento significativo da contaminación
electromagnética exposición a campos electromagnéticos no noso país; sen que a normativa
estatal, feita en función dos intereses das operadoras de telefonía móbil e as empresa eléctricas,
dea unha solución definitiva.
A PLATAFORMA valora como un paso adiante a aprobación, o 2 de abril, polo pleno do
Parlamento Europeo da resolución “Campos electromagnéticos: consideracións sanitarias”
(Informe Ries) por unha amplísima maioría de 559 eurodeputados a favor, 22 en contra e 8
abstencións. Esta resolución pide que “préstese especial atención aos efectos biolóxicos cando
se avalíe o posible impacto sobre a saúde das radiacións electromagnéticas, especialmente se
temos en conta que algúns estudos detectaron que radiacións de moi baixo nivel xa teñen
efectos moi nocivos”. O informe empraza aos países europeos, entre eles o estado español, a
revisar a leis que teñen que ver coas emisións de campos electromagnéticos de infraestruturas
de telecomunicacións e eléctricas (Lei Xeral de Telecomunicacións, o Real Decreto 1066/2001
sobre dominio público radioeléctrico e a Lei 54/1997 do Sector Eléctrico), de acordo aos criterios
de prevención, precaución e principio ALATA “a mínima emisión tecnicamente posible”.
A resolución Ries pide tamén aos estados membros da Unión Europea que sigan o exemplo de
Suecia e recoñezan como unha discapacidade a hipersensibilidade eléctrica, co fin de garantir
unha protección adecuada e igualdade de oportunidades ás persoas que a sofren;
Varias resolucións de conferencias internacionais de investigadores e científicos independentes
sobre campos electromagnéticos como as de Salzburgo (2000), Catania (2002), Benevento
(2006) Venecia (2007) e Londres (2007) reclamaron a necesidade de3 diminuír drasticamente os
valores límites de exposición cidadá a campos electromagnéticos, como así o han eles oito
países europeos( entre eles Italia, Luxemburgo, Bélxica, Suíza, Polonia, etc.)
A PLATAFORMA expuxo tamén o inicio de actividades de todos os grupos que a compón para a
celebración do día mundial contra a contaminación electromagnética o 24 de xuño coa
presentación dun Manifesto en Madrid e outras accións nas comunidades autónomas.
Durante a reunión da PLATAFORMA materializouse a proposta dunha moratoria á instalación de
WIFI nos colexios, centros de ensino, bibliotecas e outras institucións e a da súa substitución
urxente por conexións cableadas (cable coaxial ou de fibra óptica) como alternativa de acceso a
Internet de máis calidade desde o punto de vista técnico e máis saudable desde o punto de vista
sanitario ao facer desaparecer as emisións de microondas provenientes das antenas *WIFI que
se instalan tanto no exterior (rúas, fachadas, farois, semáforos, etc.), como dentro das vivendas

cos routers inalámbricos coa consecuente e significativa elevación da contaminación
electromagnética nas vivendas.
Seguindo as indicacións do Parlamento Europeo, a PLATAFORMA entende como un dos seus
quefaceres máis importantes a INFORMACIÓN e CONCIENCIACIÓN dos adolescentes e da
poboación en xeral en relación ao uso e abuso dos aparellos inalámbricos que a INDUSTRIA
DAS TELECOMUNICACIÓNS sacou e segue sacando ao mercado. Entendemos que unha boa
información terá como consecuencia unha mellor protección da saúde, sobre todo nun momento
en que os nenos máis pequenos son vistos polas operadoras como novos clientes, algo que
suscita un rexeitamento a nivel gobernamental en cada vez máis países da UE.

