4

la ciutat

DIARI DE L’HOSPITALET 8 d’abril del 2013

Medi Ambient. L’Ajuntament s’ha sumat a un programa europeu que promou la Generalitat per fer mesuraments al municipi

La ciutat controla les emissions
de les antenes de telefonia mòbil
El municipi disposa
d’equipaments que
permeten mesurar i
controlar els camps
electromagnètics a
L’Hospitalet
L’Ajuntament s’ha sumat al projecte europeu de governança radioelèctrica que promou la Generalitat
a diversos municipis catalans per
controlar i mesurar els camps electromagnètics que provoquen les estacions base de telefonia mòbil.
El Consistori ha signat un conveni amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació de la Generalitat (CTTI)
per sumar-se a aquest programa
que mesura les emissions de les
antenes de telefonia mòbil per
transmetre informació i confiança a
la ciutadania, davant la sensibilització social que genera la instal·lació
d’aquestes estacions al nucli urbà.
La Generalitat ha cedit de forma
gratuïta 10 estacions de moni
toratge, que s’han instal·lat en punts
estratègics de la ciutat i que s’alimenten amb energia solar. Les estacions mesuren els camps elec-

Regidoria de Bellvitge-el Gornal.
L’Ajuntament també disposa
d’un equip mòbil de mesurament
per analitzar el que s’anomenen
llocs sensibles, com llars d’infants,
centres educatius, hospitals, CAP,
equipaments per a gent gran, per
a persones amb discapacitat o
malalties mentals i biblioteques. En
un futur també es podran analitzar
domicilis particulars dels ciutadans
que ho sol·licitin.

Estació de monitoratge ubicada a l’edifici de l’Ajuntament, al barri del Centre

tromagnètics de les antenes de
telefonia mòbil, d’equips de banda
ampla i d’alta tensió. Es troben al
Casal d’Entitats de Santa Eulàlia,
Mercat de Collblanc, escola bressol

La Casa del Molí, Piscines Municipals, edifici municipal del carrer de
Girona, Poliesportiu de les Planes,
Mercat del Torrent Gornal, Escola
Busquets i Punset, edifici de l’Ajun

tament i subestació d’Endesa a la
Feixa Llarga. La ciutat compta tam
bé amb dues instal·lacions més col·
locades anteriorment, una a l’edifici
del carrer del Migdia i una altra a la

Mapa radioelèctric
Fins ara s’han fet 35 anàlisis a
diferents llocs de la ciutat, triats per
un equip tècnic municipal de l’Àrea
d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat. Els expedients es poden
consultar al web de Governança
Radiolelèctrica de la Generalitat.
Amb aquestes anàlisis es configurarà el mapa radioelèctric de
la ciutat, tal com estableix el Pla
d’acció ambiental de l’Agenda 21
de L’Hospitalet. El conveni signat
amb el CTTI per fer aquests mesuraments i controls serà vigent fins al
desembre del 2014 i es pot prorrogar un any més si hi ha acord entre
les dues parts. y

i http://governancaradioelectrica.gencat.cat

Educació. L’ Assemblea de la FAPAC a L’Hospitalet reivindica el paper de les famílies per preservar els serveis educatius

Les AMPA són la clau
“Les AMPA estan sent clau per preservar serveis educatius cabdals
que garanteixen la cohesió social i la
igualtat en aquests temps de crisi”.
Aquesta és la conclusió de la XXXV
Assemblea General de la Federació
d’Associacions de Mares i Pares
d’Alumnes de Catalunya (FAPAC),
que va tenir lloc al març a L’H.
La trobada de famílies va posar
de manifest que malgrat la difícil
situació econòmica i la pèrdua
d’ajuts, les AMPA “estan finançant

el Departament d’Ensenyament de
la Generalitat mantenint oberts els
menjadors escolars en bona part
dels centres”, i en aquest sentit van
demanar a Ensenyament un canvi
en les seves polítiques. “L’Administració” –afirmen en el comunicat
final– “ha de deixar de treballar
d’esquenes als problemes reals que
viuen els centres educatius catalans
i ha de tenir realment en compte les
famílies i la comunitat educativa per
aconseguir l’èxit educatiu”.

La FAPAC demana a la Generalitat que “posi fre a l’escanyament
malaltís que està patint l’educació” i
demana a l’Administració i a la societat civil que “vetllin perquè l’escola sigui un motor per a la igualtat
social”. A la trobada van participar
diverses AMPA de L’H i el tinent
d’alcalde d’Educació, Lluís Esteve,
que els va donar la benvinguda. y

i

Més info: www.fapac.cat

El tinent d’alcalde d’Educació de L’H, Lluís Esteve, (centre) a l’assemblea

