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Felicidades princesa.  Con 
todo el cariño de tus padres, 
abuelos, tíos y primos te de-
seamos un muy feliz 6º cum-
pleaños. (Sigue siendo tan 
cariñosa).

FELICITACIONS

¡¡El día 6 de marzo nació Xa-
vier, un bebé pecioso que nos 
ha llenado de felicidad!! Bien-
venido. ¡Te queremos mucho!

Envia el text i la foto de qui vulguis felicitar a 
publicitat@mestarragona.com

COMERÇ

La Unió de Botiguers de 
Reus (UBR) ha renovat el 
conveni de col·laboració 
amb Conversia Consulting 
Group, empresa dedicada, 
entre d’altres activitats, a 
l’adaptació d’empreses a 
diferents normatives ju-
rídiques, pel que fa la Llei 
Orgànica de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal 
(LOPD) i a la Llei de Serveis 
de la Societat de la Informa-
ció i del Comerç Electrònic 
(LSSI-CE).

La UBR s’alia amb 
Conversia

CEDIDA

ACN
El dissabte va ser l’escenari d’un 
desplegament dels voluntaris 
de Confiança Solidària Tarrago-
na pels supermercats de Reus, 
aconseguint recaptar més de 
600 quilos d’aliments per als 
més necessitats. 

Sota el nom de Confiança 
Solidària Tarragona, des de fa 
més de cinc mesos que veïns de 
la capital del Baix Camp s’han 
unit per lluitar contra la pobre-
sa i la crisi econòmica. La idea 
del projecte es va emmirallar en 
Confiança Solidària Barcelona, 
endegat per una veïna de la ca-
pital catalana qui va començar a 
oferir menjar al barri del Raval. 

Després de veure com els ve-
ïns es mobilitzaven per ajudar 
als més necessitats, un grup de 
dones reusenques van decidir 
no quedar-se de mans plegades 
i actuar. Des del mes d’octubre 
el projecte d’ajuda de ‘veí a veí’ 
ha anat creixent i actualment 
prop d’una cinquantena de per-
sones col·laboren i participen 
per demostrar que la solidaritat 
existeix. 

Una de les seves protagonis-

tes, Montse Carrillo, explica que 
l’objectiu inicial era «despertar 
la consciència de solidaritat» 
entre la ciutadania. Carrillo de-
talla que es tracta d’un projecte 
solidari i no de «caritat». Amb 
aquestes paraules explica que 
des del grup veïnal demanen 
una implicació de la perso-

na que rep l’ajuda i d’aquesta 
manera es crea «una xarxa de 
distribució» que permet fer-se 
favors els uns als altres.

Durant poc més de cinc me-
sos Confiança Solidària Tar-
ragona ha repartit cistelles de 
menjar a famílies de diversos 
punts de la demarcació i també 
ha recollit joguines, roba i mobi-
liari. Aquest dissabte, els volun-
taris de l’entitat es van repartir 
per cinc supermercats de Reus 
demanant donatius. Després de 
passar matí i tarda a les portes 

dels supermercats, el resultat va 
ser la recaptació de 624 quilos 
d’aliments. Entre altres produc-
tes es van recollir cereals, arròs 
i pasta, i també es va demanar 
llet i conserves per poder equi-
librar la cistella d’aliments que 
reparteixen. 

Un dels voluntaris, Manel 
Bernat, explica que les perso-
nes més conscienciades són «la 
gent gran». Assegura que aquest 
sector és el que més s’implica, 
mentre que els joves tendeixen 
a ser el sector «més necessitat». 
Montse Carrillo destaca que el 
perfil de la persona que demana 
ajuda ha canviat en els últims 
anys. També assenyala que ac-
tualment hi ha una «gran visibi-
litat» de la persona necessitada 
o amb una situació insostenible. 
Com a grup solidari busquen 
donar resposta «ràpida» a la re-
alitat del dia a dia.

L‘associació treballa per po-
der ampliar les ajudes que ofe-
reixen i, fins i tot, coordinar-se 
amb altres entitats com Càri-
tas, que es troben desbordades 
pel gran nombre de sol·licituds 
d’ajuda rebudes.

Confiança Solidària Tarragona 
recapta 624 quilos d’aliments

SOLIDARI

Gràcies al desplegament de voluntaris a diversos supermercats de Reus

Prop d’una cinquantena 
de persones col·laboren 
amb el projecte, creat fa 
cinc mesos

S. Cases
Poder estar «connectat» les 24 
hores des de qualsevol indret 
també pot portar riscos per la 
salut. Així ho alerten diversos 
investigadors, metges i científics, 
alguns d’ells a Reus, que avisen 
dels perills per les persones, cada 
vegada més en augment, que 
poden provocar dispositius que 
emeten radiació, com el Wi-Fi, 
els telèfons inalàmbrics, els te-
lèfons mòbils o les antenes de 
telefonia. 

Prioritzar la fibra òptica i el 
cable enlloc de fer ús del Wi-
Fi, actualitzar unes normatives 
«massa» permissives i conscien-
ciar la població dels riscos que 
poden provocar les irradiacions 
d’aquests dispositius –totalment 
integrats a moltes llars i equipa-
ments i per la majoria–, així com 
aplicar el principi de precaució a 
l’hora de fer ús d’aquests dispo-
sitius. 

Aquestes són les demandes 
dels estudiosos d’aquest tema, 
avalades per informes i resolu-

cions del Parlament Europeu i el 
Consell d’Europa i altres organis-
mes com l’Organització Mundial 
de la Salut (OMS), la Comissió 
Internacional per a la Segure-
tat Electromagnètica (ICEMS) o 
l’Agència Europea de Medi Am-
bient (EEA). 

Reduir els nivells de radiació
«El canvi de normativa a Catalu-
nya ha suposat un pas enrere pel 
que fa a la protecció de la salut 
humana contra els perills dels 
camps electromagnètics», expli-
ca Milena Aran, investigadora de 
camps electromagnètics. 

Així, Aran recorda que el Real 
Decreto 1066/2001 permet fins 
a 61 V/m (volts per metre) d’in-
tensitat, mentre que el Decret 
català 148/2001 permet fins a 41 
V/m. Uns nivells per sobre dels 
0,6V/m aconsellats per l’Infor-
me Internacional Bioinitiative 
–a càrrec de científics i investi-
gadors de prestigi internacional 
i supervisat posteriorment– , 
que  recomana reduir la potència 

d’emissió de radiació permesa. 
Així, Aran i altres experts, com 

el geobiòleg Joan Carles López, 
alerten de la permissivitat d’unes 
normatives que, per la seva ban-
da, també estan desactualitza-
des. I és que, tal com recorda el 

cap de secció d’Anatomia Pato-
lògica de l’Hospital Joan XXIII i 
catedràtic de la Facultat de Me-
dicina de la URV a Reus, Emili 
Mayayo, algunes normatives da-
ten de l’any 2001. 

«La tecnologia va molt més de 
pressa que les discussions. S’han 
d’adaptar les lleis a la velocitat 
que va la tecnologia», comenta el 
geobiòleg Joan Carles López, que 
realitza medicions i xerrades ar-
reu del territori sobre els efectes 
de les irradiacions. 

De fet, els experts sobre aquest 

tema dubten de l’efectivitat, do-
nada la normativa actual, del 
projecte Governança Radioelèc-
trica, el projecte pedagògic que 
proporcionarà a la ciutadania la 
ubicació de les antenes de tele-
fonia mòbil i informació sobre 

la possible relació entre camps 
electromagnètics i la salut, i en 
el què l’Ajuntament de Reus s’hi 
ha sumat. 

Problema de conscienciació
I és que, més enllà d’unes nor-
matives desfasades, també hi ha 
un problema de desconeixement 
i de manca de conscienciació, tot 
i que la població recela cada ve-
gada més de la col·locació d’an-
tenes de telefonia mòbil prop de 
casa seva. 

«Les companyies tenen pro-

blemes per instal·lar antenes 
prop de les persones i l’Avant-
projecte de la Llei de Telecomu-
nicacions ja preveu poder expro-
piar terrenys per poder instal·lar 
una antena de telefonia mòbil», 
explica López. De fet, el mateix 
López remarca l’existència d’an-
tenes registrades al Ministeri 
d’Indústria però camuflades en 
punts coneguts de Reus, com al 
Tomb de Ravals, al carrer del Ro-
ser o a sobre de l’Hospital Sant 
Joan de Reus. 

Així, a més de prioritzar la fi-
bra òptica i el cable i no fer ús del 
Wi-Fi, López creu que una tasca 
de divulgació per explicar els 
riscos dels dispositius inalàm-
brics és bàsica, així com consells 
a l’hora de fer-ne un ús adequat. 
No dormir amb el mòbil sota 
el coixí o a la tauleta de nit, per 
exemple, són alguns principis fo-
namentals. 

«S’han de prendre mesures de 
precaució perquè, només dins 
les cases, hi ha molta irradiació: 
els telèfons inalàmbrics i el Wi-

Fi nostres i dels veïns...», conclou 
López, que remarca la necessitat 
de crear un espai de diàleg amb 
totes les parts afectades per de-
batre sobre el tema. 

Escoles sense Wi-Fi
Per la seva banda, sobretot en 
l’àmbit de la protecció dels nens, 
han nascut diverses plataformes, 
com Escola sense Wi-Fi, amb 
grup d’acció a Reus, l’únic a la 
demarcació. I és que el Consell 
d’Europa ja ha demanat als Es-
tats «el disseny de campanyes 
d’informació per advertir dels 
riscos específics de l’ús precoç, 
indiscriminat i prolongat dels te-
lèfons mòbils i altres dispositius 
que emeten microones». També 
recomana la connexió a Internet 
per cable i la regulació de l’ús 
dels telèfons mòbils a les esco-
les, així com aplicar el Principi de 
Precaució –emprendre mesures 
raonables de protecció–. 

De fet, en algunes localitats, 
com Bilbao, ja s’han près mesu-
res, com treure un parc infantil 
que s’havia fet al costat d’una an-
tena de telefonia mòbil. I països 
com França, Alemanya o Angla-
terra han retirat el Wi-Fi d’esco-
les, hospitals i biblioteques. 

Investigadors, com el doctor 
Mayayo, alerten de l’augment, 
en els propers anys, de patolo-
gies associades a l’ús d’aquests 
dispositius que, segons diverses 
organitzacions mundials, poden 
arribar a ser cancerígens.  

SALUT

Augmenten les veus crítiques entorn 
a l’ús del Wi-Fi i les antenes mòbil
Investigadors demanen actualitzar les normatives i alertar dels riscos que poden provocar les irradiacions d’aquesta tecnologia

Han nascut projectes 
com ‘Escoles sense 
wi-Fi’, en l’àmbit de la 
protecció dels nens 

Els estudiosos 
recomanen reduir 
els nivells màxims 
permesos


