
 

 

 

30 de maig de 2018  

Centre Civic Tomasa Cuevas 

Vam participar en la jornada de l’Associació Veïns i Veïnes de les 

Corts sobre la Contaminació Electromagnètica. Amb la presència 

d’un representant del Districte de les Corts. 

Després d'una magnífica intervenció per part de la presidenta 
d'aquesta associació, la Sra. Núria Marín,  on ens va explicar amb 
tot detall, tots els perills als quals estem exposats a causa de la 
quantitat d'antenes de telefonia i la proliferació de wifis, i el 
desastre que significarà la propera arribada del 5G. 
 

Ens va llegir un escrit del Dr. Joaquim Fernández-Solà, preparat 
expressament per aquest acte. 
 

La nostra presidenta, la Sra. Núria Pons, va col·laborar, amb una ponència, sobre: "Les 
Consideracions mèdiques: "Testimoni sobre les Síndromes de Sensibilització Central 
S.S.C." i entre altres coses va dir:  

“Des de la nostra associació veiem amb gran preocupació la imminent arribada de la nova 
tecnologia sense fils 5G, ja que suposarà la instal·lació 
de moltíssimes més antenes inalàmbriques de mida 
petita i més a prop unes de les altres, sense garanties 
que no tinguin efectes negatius per a la salut. Amb un 
augment considerable de la contaminació 
electromagnètica. Cada vegada hi ha més evidències 
que aquestes radiacions tenen la capacitat d’activar o 
agreujar patologies com : 

• La Fibromiàlgia, La Síndrome de Fatiga Crònica, La Sensibilitat Química Múltiple,  

• Processos autoimmunes, afectacions del sistema nerviós central  

És creixent l'evidència científica que assenyala greus perills: increment de risc de càncer, 
infertilitat, dèficits en l'aprenentatge i la memòria, trastorns neurològics ... 

En els últims anys assistim impotents a denúncies de col·lectius ciutadans i de científics, 
investigadors i experts sobre els nivells permesos als quals estem exposats tota la 
població. 

Però el que veiem es que cada vegada hi ha mes contaminació electromagnètica, 

s'instal·la wifi a les escoles, a les guarderies, als autobusos, als parcs, biblioteques.... A 

TOT ARREU. CAL INFORMACIÓ que ampliï les eines que tenim com a societat per apostar 

per una tecnologia més saludable”. 


