MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE REUS PER
SOTERRAR LES LÍNIES D’ALTA TENSIÓ A TOT EL NUCLI URBÀ
El soterrament de les línies d’alta tensió que traspassen la urbanització El Pinar, és un
compromís adquirit pels diferents governs locals que ha tingut la ciutat des de fa més de 10
anys. De fet, fins l’any 2020, la pròpia Generalitat de Catalunya ho tenia inclòs en un pla que
no només no s’ha complert en els terminis establerts sinó que s’ha perdut l’opció de
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demanar-ne una moratòria per falta de coordinació i priorització.
Les torres que traspassen la urbanització són les úniques que no han estat soterrades dins
el terme municipal i que conviuen amb la presència de pràcticament 300 llars residencials.
Les conseqüències d’aquesta convivència són conegudes, tant per la salut i el benestar de
les persones com pels diferents animals de companyia, aus i fauna salvatge.
A més del compliment de la normativa i de respectar els compromisos adquirits amb els
veïns i les veïnes, considerem que la salut pública hauria de ser una prioritat de tots els
governs. Cal tenir en compte la quantitat de veïns i veïnes que utilitzen tant la carretera de
Castellvell com l’Avinguda de les Torres per fer exercici, així doncs, al risc generat pels
camps electromagnètics hi hem de sumar la contaminació dels vehicles de la carretera.
De fet, també cal assenyalar que el pas per l’avinguda està inclosa a la guia “Rutes per
Reus i el seu entorn”, editada per la regidoria de Medi Ambient, on es recullen diferents
itineraris i rutes saludables que es poden fer a peu i en bicicleta.
Ens consta que darrerament, la majoria de grups municipals amb representació institucional,
han mostrat el seu suport a la denúncia generada per aquesta situació. Amb la present
moció, volem posar en valor els compromisos adquirits pels representants públics amb la
ciutadania i la presa de consciència sobre la importància de la salut pública en el seu sentit
més ampli a la ciutat de Reus.
Per tots aquests motius, la Candidatura d’Unitat Popular proposa al ple de l’Ajuntament de
Reus els següents acords:

PRIMER.- Treballar amb l’Ajuntament de Castellvell i la Generalitat de Catalunya pel
soterrament total de la línia d’alta tensió que traspassa la urbanització El Pinar de Reus.
SEGON.- Garantir i habilitar espais a l’aire lliure on poder practicar activitats
esportives sense cap risc.
TERCER.- Posar en valor la perspectiva de salut pública, de forma transversal, en
tots els plantejaments que faci el govern municipal en les seves polítiques, propostes i
plantejament.

Candidatura d’Unitat Popular de Reus
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Reus, Països Catalans, 19 d’abril de 2021

