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A PECCEM DENUNCIA A VASALAXE INSTITUCIONAL 
AO LOBBY DA COMUNICACIÓN SEN FÍOS 

Barcelona acolle unha nova edición do World Mobile Congress auspiciado por institucións públicas (Concello 
de Barcelona, a Generalitat de Cataluña e o Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo) que integran a 
Fundación MWCB (Mobile World Capital Barcelona), xunto á GMSA, grupo representante dos operadores 
móbiles. Tal e como declaran nos seus obxectivos, esta fundación "ponse ao servizo" do lobby Internacional da 
comunicación sen fíos en busca de mercados para os seus múltiples ramificacións públicas e privadas (servizos 
públicos, comunidade educativa, sanitaria, industrial, consumo privado), pois o seu “fin principal é xerar as 
condicións óptimas para que empresas e axentes de ámbitos distintos poidan levar a cabo esa transformación, 
e que todo iso tradúzase nun impacto no territorio.” A Fundación MWCB pretende ser un instrumento que 
actúe “como motor para o desenvolvemento e a internacionalización do conxunto do tecido empresarial de 
Barcelona, de Cataluña e de España.” 

Todo iso alértanos cando resulta que se refiren aos dispositivos sen fíos, xa recoñecidos como potencialmente 
perigosos para a saúde na Resolución 1815/2011 da Asemblea Parlamentaria do Consello de Europa (APCE), 
que insta aos estados membros a poñer en marcha con carácter urxente unha serie de actuacións como: 
“tomar todas as medidas razoables para reducir a exposición a campos electromagnéticos, especialmente ás 
radiofrecuencias emitidas polos teléfonos móbiles, en particular a exposición na poboación infantoxuvenil, 
para quen o risco de tumores na cabeza parece maior” (8.1.1.), aplicar o Principio ALARA reducindo os niveis 
de exposición “tan baixo como sexa razoablemente alcanzable” atendendo tamén aos efectos biolóxicos (non 
contemplados nos límites legais actuais), primando nas aulas a conexión a internet por cable (ante o Wi-Fi) e 
implicando á comunidade educativa en campañas que alerten dos “riscos específicos do uso precoz, 
indiscriminado e prolongado dos teléfonos móbiles e doutros dispositivos que emiten microondas”. Nada disto 
parece preocupar a ningunha das institucións públicas que auspician, colaboran e participan nos intereses “a 
curto prazo” de pingües beneficios, onde o Mobile World Congress é alicerce fundamental da Fundación 
MWCB. 

Desde a Plataforma Estatal Contra a Contaminación Electromagnética (PECCEM) denunciamos, como grave 
irresponsabilidade, a inacción do Ministerio de Sanidade a este respecto por  neglixencia dos seus deberes 
fronte ás reiteradas alertas emitidas polo Parlamento Europeo, a mencionada Resolución 1815 do APCE, a 
Axencia Europea do Medio Ambiente, a Comisión de Medio Ambiente do Parlamento Europeo e a Comisión 
Internacional para a Seguridade Electromagnética, entre outras. Estas alertas baséanse nun crecente corpo de 
investigacións científicas que reportan graves danos para a saúde deste tipo de tecnoloxías, recollidas no 
Informe Bioinitiative, o que levou no 2011, ao Centro Internacional de Investigacións sobre o Cancro da OMS a 
clasificar a todo o espectro das radiofrecuencias como “posíbel carcinoxénico en humanos”, sendo 
considerado xa, en investigacións máis recentes, como “carcinóxeno humano coñecido” (do mesmo xeito que 
o tabaco e o amianto) como nos avanza a actualización 2014 do Informe BioInitiative.  

Desde a PECCEM denunciamos a aposta dos organismos públicos integrantes da Fundación MWCB de 
converter Barcelona na primeira cidade intelixente ou Smart City do Estado (por medio de tecnoloxías sen 
fíos), vulnerando os dereitos humanos das persoas que padecen de electrohipersensibilidade e desatendendo 
o principio de precaución solicitado desde diferentes organismos europeos, desde a comunidade científica e 
organizacións profesionais como o Colexio Oficial de biólogos de Galicia, que advirten dos perigos dos seus 
riscos para a saúde e das medidas de uso de menos risco cando non sexa posible aplicar alternativas 
tecnicamente máis eficaces, seguras e non contaminantes como a conexión a internet por cable.  

Esta concordancia das administracións públicas mencionadas cos intereses “a curto prazo” da industria das 
telecomunicacións, esquecen igualmente que as compañías aseguradoras xa recoñeceron os riscos potenciais 
dos dispositivos emisores de campos electromagnéticos, e que os intereses lexítimos da industria pasan por 
combinar os dereitos dos consumidores e da saúde. 

http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Institucions_Europeas/Resolucion.A.P.Consejo.Europa.27.05.11.pdf
http://www.peccem.org/bioinitiative2012.html
http://www.businesswire.com/news/home/20140411005884/es/%23.VPM49eH9hHA
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As organizacións sociais que conformamos a PECCEM denunciamos que o proceso de dixitalización das aulas 
obvie técnicas máis sinxelas eficaces, seguras e non contaminantes (como a baseada no cable) cando aposta 
pola la implantación masiva de tecnoloxías sen fíos nos centros escolares (mEducation e mSchools). A 
Fundación MWCB con esta acción promove aulas públicas como lugares insalubres e inseguros para a 
poboación infantoxuvenil, máis vulnerábeis que os adultos a este tipo de contaminación ambiental tanto a 
nivel fisiolóxico (penetración cranial ata 5 veces maior que un adulto, órganos en desenvolvemento, maior 
efecto acumulativo por inicio precoz, ...) como psicolóxico (máis vulnerábeis á publicidade e á presión de 
grupo). Este ataque aos dereitos da infancia contrasta con aquelas institucións que xa están aplicando o 
principio de precaución aconsellado na resolución 1815 da APCE, como a retirada dos dispositivos Wi-Fi da 
rede de escolas municipais de educación infantil de Hospitalet de Llobregat.  

Desde a PECCEM, apostamos a que este tipo de eventos sobre as tecnoloxías da comunicación aproveiten este 
ámbito para potenciar o uso de dispositivos biocompatíbeis, alerten dos perigos do uso precoz, indiscriminado 
e prolongado dos teléfonos móbiles e outros dispositivos sen fíos e eduquen sobre como reducir devanditos 
riscos.  

Para rematar, desde a PECCEM facemos un chamamento urxente á responsabilidade pública da comunidade 
informativa do noso país, para que se informe, coñeza e difunda as implicacións, dimensións e consecuencias 
desta problemática de saúde pública. 

Desde as diferentes comunidades autónomas, o Grupo de Coordinación da Plataforma Estatal Contra a 
Contaminación Electromagnética, 2 de marzo de 2015. 

Contacto da coordinación galega da PECCEM: apdr@apdr.info  

Contacto do Grupo de Coordinación da PECCEM: coordinación@peccem.org  

 

A Plataforma Estatal Contra a Contaminación Electromagnética (PECCEM) componse de Confederacións e 
federacións de asociacións veciñais (CEAV, FRAVM, CAVA,...), colectivos ecoloxistas (como a APDR ou os máis 
de 300 grupos que compoñen a confederación de Ecoloxistas en Acción), asociacións de pais e nais, de 
consumidores, de persoas electrohipersensíbeis (EHS) e de colectivos e asociacións, en xeral, preocupadas 
polos efectos para a saúde da crecente contaminación electromagnética. Desde a PECCEM infórmase á 
sociedade dos riscos da contaminación electromagnética e se demanda a aplicación das recomendacións 
proteccionistas de saúde pública e medio ambiente de institucións europeas como a Axencia Europea do 
Medio Ambiente, o Parlamento Europeo e a Asemblea Parlamentaria do Consello de Europa, aprobadas con 
amplos consensos parlamentarios. Ver: www.peccem.org / http://www.facebook.com/peccem / 
https://twitter.com/PECCEM 

http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ESCUELA/ESCRITO_CONSELLERA_RETIRADA_WIFI_HOSPITALET_CAST.pdf
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