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L
a Plataforma Catalana contra

la Contaminació Electromag-

nètica, integrada per gairebé

un centenar de persones d’arreu de

Catalunya, es va manifestar el 14 de

febrer al vespre davant el Congrés

Mundial de Telefonia Mòbil que se

celebra a Barcelona. Durant la con-

centració, es va estendre una gran

pancarta que deia: “Antenes fora del

casc urbà”. També es va llegir i re-

partir un text amb la Crida de Sele-

tun (que rep aquest nom per la ciutat

Noruega on es van reunir diverses

científiques de prestigi durant el

mes de novembre de 2009), on s’ex-

pliquen les conclusions a què va

arribar la gent experta de diferents

països per protegir la salut de les

persones dels efectes adversos dels

camps electromagnètics de les ante-

nes de telefonia mòbil, els propis a-

parells de telefonia, les xarxes wifi i

qualsevol aparell que emeti ones

amb energia sense fils. Les manifes-

tants de l’Associació Ambiental

Oikos i d’Ecologistes en Acció, entre

d’altres, remarquen l’existència de

divuit milions de persones electro-

hipersensibles arreu del món –que

poden patir danys greus en òrgans

tan vitals com el cor o el cervell a

causa de les ones electromagnèti-

ques– i el fet que cap persona no és

immune a les radiacions. Puntualit-

zen que ja hi ha països, com Israel o

el Canadà, que han pres mesures

contra aquest problema. Expliquen

que, a Catalunya, el control de la

seguretat electromagnètica s’esta-

bleix amb uns paràmetres “inade-

quats i no actualitzats” des de 2001,

circumstància que fa que es toleri

una major contaminació electro-

magnètica que a la resta d’Europa. A

dia d’avui, no s’ha adoptat cap me-

sura per actualitzar els controls,

només s’ha actuat en casos puntu-

als en algunes escoles on les ones de

les xarxes wifi han causat greus pro-

blemes a l’alumnat. També denun-

cien que, a la lletra petita de les asse-

gurances, les empreses que posen

les antenes de telecomunicació es

declaren irresponsables de qualse-

vol mal físic o psíquic per la salut de

les persones que aquestes puguin

causar. Les organitzadores de l’acte

van voler destacar el fet que els únics

mitjans que van donar cobertura a la

protesta fossin France Presse, Tele-

cinco, Com Ràdio i el setmanari

DIRECTA i es van mostrar sorpreses

pel fet que TV3 i BTV (públiques) no

hi anessin. Durant la concentració,

contínuament, van anar passant

congressistes, que reien davant la

gent que es manifestava, amb un

cert aire de superioritat.
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L’
últim episodi de les emis-

sions sense llicència de

Mola FM a la ciutat de

Barcelona, que trepitgen la fre-

qüència que comparteixen Ràdio

Pica i Ràdio Bronka (96.6), ha tin-

gut un efecte bumerang sobre els

seus responsables. L’administra-

dor d’aquesta ràdio comercial, Xa-

vier Casanoves Ribes, va denun-

ciar per injúries i amenaces el

fundador de ràdio Pica, Salvador

Picarol, que finalment va ser ab-

solt pel jutjat d’instrucció nú-

mero 2 de Sabadell el dia 7 de

febrer.

Els fets van tenir lloc el 9 d’oc-

tubre de 2010, quan –sempre se-

gons la versió del denunciant–

Picarol va trucar a Mola FM repe-

tides vegades tot dient: “Sou uns

cabrons, terroristes”. A la denún-

cia, presentada a la comissaria

dels Mossos d’Esquadra de Saba-

dell, Casanoves també assegura

que rebia correus amenaçadors de

Ràdio Pica, a la qual defineix com

una “emissora de ràdio alterna-

tiva, relacionada amb grups anti-

sistema”. Per abonar-se a aquesta

tesi, Casanoves aporta un article

de la versió digital d’El País apare-

gut el 5 d’octubre, amb l’encapça-

lament “Expulsar els antisistema

d’Internet?”, on es recullen unes

declaracions de la regidora de se-

guretat de l’Ajuntament de Barce-

lona, Assumpta Escarp, que acusa

la web d’informació Kaos en la red

de promoure l’ús de la violència

arran de la vaga general del 29 de

setembre de 2010 i diu que aquest

tipus de portals “s’haurien de tan-

car”.

A banda, Mola FM aporta tres

documents més: una notícia de

Kaos en la red titulada “Ràdio

Pica interferida per Mola FM de

Sabadell”, la informació penjada a

la web de Ràdio Pica explicant la

situació (amb els correus electrò-

nics oficials de Mola FM, que apa-

reixen a la seva mateixa web) i un

correu electrònic enviat des de

Ràdio Pica que detalla què és el

grup Mola i explica que ha rebut

subvencions milionàries per part

de la Generalitat.

Finalment, en el judici de fal-

tes, el jutge va absoldre Picarol

perquè l’acusació no va poder

provar de cap manera que fos

l’autor de les suposades trucades

i, encara menys, des d’on havien

estat fetes i perquè, en qualsevol

cas, anaven destinades a un dels

socis de Mola FM, l’empresari

sabadellenc Daniel Cascales, que

no era l’autor de la denúncia. Pel

que fa a la trama dels antisis-

tema, el jutge no va entrar ni a

valorar els documents aportats

per Casanoves.

Cinc mesos d’impunitat

Mola FM (que també utilitza el

nom Amb2 FM) és una ràdio pri-

vada comercial que opera sense

llicència a Barcelona des del 15 de

setembre de 2010, segons han de-

nunciat en diverses ocasions Pi-

ca, Bronka i la coordinadora de rà-

dios lliures. Tot i que Mola FM té

un expedient obert per part de la

Secretaria de Mitjans de la Gene-

ralitat –que ja li ha requerit que

deixi d’emetre a alta potència des

de la torre de Collserola–, els seus

responsables no n’han fet cas i

han optat per desviar l’atenció

amb aquesta denúncia per injú-

ries. En realitat, Mola FM només

té autorització per cobrir el Vallès

Occidental.

Segons el
denunciant, Picarol
va trucar a Mola FM
i va dir: “Sou uns
cabrons, terroristes”

Torre de telecomunicacions situada al Turó de la Rovira
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Absolen l’impulsor de Ràdio Pica d’un delicte
d’injúries després de la denúncia de Mola FM
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Activistes de Can
Vies s’encadenen
a l’ajuntament
per aturar el
desallotjament

Un parell d’activistes del Centre

Social Autogestionat Can Vies

es van encadenar el 15 de febrer a les

reixes de la seu del districte de

Sants-Montjuïc. Amb una altra ca-

dena, van tancar l’accés de la tercera

porta de l’edifici. Mentrestant, al-

tres veïns i veïnes sostenien bande-

roles solidàries amb el projecte, o-

kupat des de fa catorze anys. Agents

antiditurbis els van desencadenar

després de 30 minuts i van quedar

en llibertat. El judici contra Can

Vies instat per TMB i el consistori

s’ha previst pel 18 de febrer.  J. R.


