Federació d’Associacions de Veïns de
Sant Quirze del Vallès

Diari de Sabadell
març 2007
Govern CiU-ERC

El que
cal saber
Avinguda Egara
L’any 2007 el govern CiUERC va negociar amb
ENDESA la supressió de
les línies a canvi de
passar una MAT per la
Serra de Galliners.

Diari El Punt
maig 2009
Can Pallàs

Govern:
CiU-PSC

Dues noticies als diaris, on prima més la propaganda dels
partits que governen, que les veritables necessitats de la
població.
A les proves ens remetem.
Els Rosales

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS

www.favsq.org - mail@favsq.org

L’actual
govern
municipal CiU-PSC ha
desviat 600.000 € que
estaven destinats pel
soterrament de les línies
elèctriques
a
altres
despeses municipals.

El pressupost 2011 de la
Generalitat de Catalunya
no preveu cap quantitat,
al soterrament de les
línies al seu pas per Sant
Quirze.

Sense l’acord de la
Generalitat – ENDESA –
Ajuntament, no hi haurà
cap avanç en aquest
tema,
un
acord
d’intencions com el
signat recentment, no
ens
garanteix
el
soterrament.

Línies
Elèctriques
Una presa de pel?
50 anys després segueixen al mateix lloc
Per Sant Quirze ens creuen dues línies d'alta tensió (220 Kv):
1.-Línia Mas Figueres (Avgda. del Camp fins a Can Pallás)
2.-Línia Can Barba-Sardanyola (Rosales-Dr.Fleming-Avgda Egara)
La radiació mesurada per aquesta Federació, en diferents trams de les
línies, va des dels 0,02 µT (microTesla) fins els 4,43 µT, si bé la legislació
marca com a màxim 100 µT, alguns països com Suècia, Suïssa, Noruega,
Austràlia, etc... tenen fixat un màxim d’1 µT
L’any 2007 el govern municipal (CiU-ERC) presentava el projecte de
soterrament que afirmava estava parlat i negociat amb la Generalitat.
Dos anys després, l’actual govern (CiU-PSC) nega qualsevol acord i presenta
el seu pla, que preveu el soterrament de les dues línies, mentre deriva
600.000 € destinats al soterrament de les línies, a altres despeses
municipals, fet que ha estat recorregut per aquesta Federació i segueix
encallat al Síndic de Greuges, des de desembre de 2008.
Darrerament ens ha sorprès l’Ajuntament amb una campanya
propagandística (pagada no sabem per qui) sobre les línies elèctriques,
més encaminades a intentar recuperar credibilitat, 4 mesos abans de les
eleccions, que d’interès real per suprimir-les.
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