INFORMACIÓ

Projecte de Governança Radioelèctrica
La Generalitat de Catalunya, amb finançament europeu i amb participació
de diversos Ajuntaments de Catalunya, en el que també participa
l’Ajuntament de Sabadell, va endegar l’any 2013, el Projecte de Governança
Radioelèctrica.
Aquest projecte té com a objectius principals donar informació i
transparència a la ciutadania en relació a les qüestions més directament
relacionades amb les afectacions de les ones electromagnètiques en la vida
quotidiana i té una durada fins el 31 de desembre de 2014.
En aquest sentit, s’ha posat en marxa un lloc web públic d’informació en la
següent adreça http://governancaradioelectrica.gencat.cat, on es pot
consultar tota la informació disponible al respecte, així com el resultat de
les mesures que s’estan realitzant a tota Catalunya, inclosa Sabadell.
La participació de l’Ajuntament de Sabadell en aquest projecte es concreta
en la realització de mesures d'ones electromagnètiques en aquells llocs
considerats com a sensibles, a través d’un equip portàtil, complementades
amb la installació de 10 sondes fixes, que a hores d'ara ja estan installades
i operatives en diversos equipaments de la ciutat. Podeu consultar, al web
abans esmentat, la localització d'aquestes sondes fixes a la nostra ciutat.
Entre aquests llocs sensibles considerats al projecte es troben els
equipaments educatius, on es realitzaran les oportunes medicions durant el
2014, els sanitaris-assistencials, on es van realitzar les oportunes medicions
durant el 2013, i els propis de serveis socials, com ara residències per a gent
gran on també es realitzaran les medicions durant el 2014 . Les dades
d'aquests han de servir per donar a conèixer la situació real de tots i
cadascun d'aquests punts en comparació amb el que preveu la normativa.
També serà possible, si així es sollicita al Departament de Llicències
d’Activitats, poder fer medicions en domicilis particulars amb el benentès
que les referides dades seran públiques.

