QUÈ FER AMB LES ANTENES DE TELEFONIA MÒBIL?
Últimament, arran dels casos de malaltia en una escola de Valladolid, es torna a parlar
molt de les antenes de telefonia mòbil i de si són o no perjudicials per a la salut. Cal dir
que aquest és un tema en el qual actualment hi ha molta controvèrsia. No està gens clar,
en aquests moments, si les ones electromagnètiques de baixa freqüència , com són les
de telefonia mòbil , tenen o no efectes sobre la salut. No hi ha cap evidència científica
en un sentit o l’altre.
El que sí se sap, és que com tota radiació electromagnètica (sigui d’alta o baixa
freqüència), la distància disminueix els efectes que pugui tenir a raó de l’invers del seu
quadrat. O sigui, que si allunyem les antenes una certa distància dels llocs a protegir,
podem pràcticament assegurar que no tindran conseqüències sobre la salut.
En base a això, les administracions han elaborat decrets sobre el tema. El problema és
que l’Administració central, l’autonòmica i la local no diuen el mateix.
Ustec-Stes creiem que el Departament d’Ensenyament hauria d’informar a tots els
centres i , sobretot als que ja tenen antenes a prop, de quina és la legislació al respecte i
fer aplicar sempre la més restrictiva, (i no a l’inrevés com està passant ara) mentre no hi
hagi una definició clara feta des del món científic.
No poden fer servir les persones com a animals de laboratori per esbrinar, un cop hi
hagi hagut moltes víctimes, si hi ha perill o no. I mentre no se sàpiga, el Departament
d’Ensenyament té l’obligació de defensar els seus treballadors i treballadores i els seus
alumnes de qualsevol perill ,potencial o real, al qual estiguin exposats.
- Decret 148/2001, de 29 de maig, d'ordenació ambiental de les instal·lacions de
telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació.
- Ordenança municipal per a la instal·lació i funcionament d'instal·lacions de
radiocomunicació.

