ELS GRUPS POLÍTICS PARLEN
Antenes de telefonia mòbil a Bescanó
Entesa per Bescanó es va presentar a
les eleccions municipals fa un any i
mig defensant uns principis bàsics.
Un d’ells és: complir la llei. Els fets següents expliquen per què ho vam escriure. Com sempre ens diran que no
hi entenem res, que som mentiders, o
tot plegat, però Entesa per Bescanó
sempre exposarà fets.
El juny del 1997, la comunitat de propietaris del carrer Joan Vilanova número 2 signa un contracte amb una
empresa de telefonia mòbil per a la
instal·lació d’antenes dalt del terrat.
Doncs, ara fa 11 anys que aquestes
instal·lacions funcionen i mai l’Ajuntament, essent-ne sempre alcalde el
Sr. Soy, ha tramitat ni les llicències
d’activitat ni les ambientals, malgrat
tenir coneixement de la seva existència i activitat. Ens hem de preguntar
com pot passar això al segle XXI.
Aquestes instal·lacions han de considerar-se una activitat classificada industrial, emissora de radiacions, usos
que no estan permesos a les normes
urbanístiques de Bescanó i menys als
terrats dels edificis. Per tant, s’infringeixen les normes urbanístiques del
poble i també el Decret 148/2001 de
la Generalitat de Catalunya, que posa
com a condició per autoritzar les instal·lacions el compliment del planejament urbanístic. Aquest decret fa 6
anys i mig que va entrar en vigor i,
com que no es compleix encara, les
antenes han esdevingut clarament
il·legals.
Malgrat això, les antenes continuen
funcionant.
I, per a més vergonya, també incompleixen la normativa que el mateix
equip de govern de CiU, el maig del
2005, va aprovar: «Ordenança de regulació i funcionament d’instal·lacions de radiocomunicació». L’article
1.3 és prou clar: «Al terme municipal
de Bescanó no es permeten aquest tipus d’instal·lacions en sòl urbà, urbanitzable ni en nuclis habitats.» És
obvi que aquestes antenes estan dins
del nucli urbà i, per tant, infringeixen
l’ordenança municipal.
Però també infringeixen la Llei
13/1990, de 9 de juliol, d’immissions,
i la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l’Administració ambiental. Les antenes de telefo-

nia mòbil impliquen danys derivats
de possibles malalties que poden causar les ones electromagnètiques que
de forma continuada reben els veïns.
O bé danys morals i psíquics derivats
del fet que no existeix actualment
certesa científica respecte als efectes
sobre la salut, de manera que la incertesa que es pot produir a determinades persones obligant-les a viure
prop d’aquesta font de risc és un fet
contrastable i reconegut ja pels tribunals de justícia.
Per tots aquests incompliments i danys, Entesa per Bescanó va demanar
al nostre alcalde la clausura immediata de les antenes de telefonia del
carrer Joan Vilanova i l’obertura d’un
expedient sancionador a una empresa que ha realitzat una activitat econòmica obtenint beneficis sense tenir
permisos ni llicències. La resposta de
l’equip de govern de CiU a tots els
nostres escrits des del gener ha estat
sempre la mateixa, el silenci.
Els veïns més pròxims a aquestes antenes i els mateixos veïns de la comunitat on estan instal·lades, conscients
d’aquesta problemàtica i dels incompliments legals, van demanar a l’alcalde que fes desmantellar les
instal·lacions. Imaginem per un moment el que deu ser viure prop d’unes
instal·lacions que no compleixen cap
llei, que ningú inspecciona i que poden generar greus danys. Un reflex
d’aquesta preocupació és el bon nombre de pancartes que els veïns més
afectats per les antenes han penjat als
seus balcons. En aquest cas, la resposta de l’equip de govern de CiU ha
estat comunicar a l’empresa, l’1 d’abril, que en un termini de dos mesos
tregui l’antena i la canviï de lloc. Però
les antenes, quatre mesos més tard,
encara funcionen. I el silenci per part
de l’equip de govern de CiU continua.
Ho justificaran dient que no podem
deixar el poble sense cobertura telefònica.
El cert és que les altres antenes més
pròximes a Bescanó poden donar una
cobertura suficient. És a dir, que demà mateix podrien clausurar-se
aquestes antenes del carrer Joan Vilanova i cap bescanoní ho hauria de notar. I, de fet, l’Ajuntament de Bescanó
ho ha d’exigir, com ho han exigit altres ajuntaments que han clausurat

antenes il·legals en defensa dels interessos dels veïns.
El cert és que, a més d’aquestes antenes il·legals i de la de Montfullà,
s’han planificat tres emplaçaments
més al municipi per posar-hi antenes: Estanyol, Estanyol Parc i Mas
Llunès. La reacció de CiU sempre és
contractar el mateix tècnic per estudiar el projecte, el qual conclou dient:
«No és oportú per part de l’Ajuntament manifestar l’oposició a cap dels
tres emplaçaments». Respecte al lloc
d’Estanyol, diu: «Aquest és l’únic emplaçament que pot crear conflicte
amb els veïns», i respecte a Mas Llunès: «Caldria estudiar possibles compensacions. (El terreny és propietat
municipal).» Tots els tràmits continuen endavant, amb via lliure per
part de l’Ajuntament i sense informar-ne els veïns.
El cert és que l’equip de govern de
CiU continua permetent que a Bescanó s’acumulin no només grans infraestructures energètiques (MAT,
central tèrmica, gasoducte...; tot tira
endavant també), sinó que també
permet grans infraestructures de telefonia i radiocomunicació a cadascun
dels nostres pobles i no es justifiquen
pas per les necessitats del municipi.
La justificació serà per l’interès públic, com ara la MAT, i sense informar-ne prèviament el poble, com
amb la MAT.
Entesa per Bescanó posa en dubte
que a Bescanó CiU governi a favor
dels interessos dels veïns.
Si tots paguem les nostres llicències i
impostos, com és que a Bescanó una
empresa de telefonia mòbil fa 11 anys
que obté beneficis il·legalment i CiU
no li ha cobrat ni un euro d’impost?
Si tots hem de complir les normes urbanístiques del municipi, com és que
fa 11 anys que una empresa les incompleix i qui ens governa ho permet?
Ens agradaria que quan surti publicat
aquest escrit les antenes del carrer
Joan Vilanova ja no hi fossin. Des
d’Entesa per Bescanó continuarem
treballant assessorats per advocats i
especialistes, en favor sempre dels interessos dels veïns de Bescanó, Estanyol, Vilanna i Montfullà.
La llei l’hem de complir tots!
Entesa per Bescanó
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Saber escoltar, resoldre les inquietuds
i atendre les necessitats de la gent gran
del municipi de Bescanó
Quan es parla de serveis socials, el
primer en el que un pensa és en residències, centres de dia, llars de jubilats, menjadors assistencials..., i
tot això és normal, perquè les necessitats de la societat en què vivim reclamen una atenció especial per a
totes les situacions que impliquen la
gent gran.
Cada dia la vida és més llarga, però
amb quina qualitat? Cal vetllar perquè la tinguem plena i digna.
Els Serveis Socials de l’Ajuntament
de Bescanó incideixen en molts afers
que es resolen cada dia i que reclamen el nostre ajut.
Cada setmana el personal d’Assistència Social gestiona problemes
que surten del nostre entorn: problemes de convivència, d’alimentació, persones desorientades que
busquen informació, consultes per
poder aconseguir un habitatge, i
moltes coses més que passen cada
setmana per les nostres oficines.
L’any 2007, els Serveis Socials de
Bescanó van atendre més de 350
persones i unes 150 peticions d’informació, i de tot això no en parlem
gaire ni ho valorem perquè no n’estem informats del dia a dia d’aquesta tasca, però cal tenir en compte
que la feina dels Serveis Socials, a
més d’escoltar i resoldre les inquietuds de les persones, és respectar la
intimitat de les famílies i el seu entorn.
Quan una família té dificultats, el
més important és buscar solucions i
trobar-ne al més aviat possible.
Actualment a l’Ajuntament, amb la
col·laboració de la Diputació, Inserso i els Serveis Socials, hem activat
un nou servei d’atenció a la gent
gran, la teleassistència domiciliària,
adreçada a les persones grans que
viuen soles o que passen moltes hores sense companyia.
Volem que aquestes persones visquin tranquil·les: com diu el nostre
eslògan, «No et sentiràs mai
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sol». Aquest sistema de comunicació
permet que, quan un necessiti sentir-se acompanyat, simplement prement el botó, tingui una persona a
l’altre costat del telèfon que l’escolti,
l’ajudi o l’orienti.
Els Serveis Socials de l’Ajuntament
de Bescanó estem immersos intentant resoldre els problemes del dia a
dia i treballant per fer realitat, al
més aviat possible, tots els serveis
relacionats amb el centre de dia, el
menjador assistencial i el que calgui.
Tot és prioritari. No podem deixar
de resoldre una necessitat per solu-

cionar-ne una altra, ja que tot té la
seva importància i valor.
No podem fer discriminacions i hem
d’estar atents a totes les necessitats
que la gent de Bescanó ens demani.
Per tot això, demano la vostra col·laboració. Feu-nos arribar les vostres
inquietuds. Sabeu que aquesta regidoria i els Serveis Socials cada setmana estem a la vostra disposició, i
farem el que calgui i més per resoldre les mancances de la gent del
nostre poble, Bescanó.
Josep Rosa i Roca
Regidor d’Acció Social

Campanya publicitària No et sentiràs mai sol que ha dut a terme
l’Ajuntament orientada a la gent gran.

