
 

 

 

 

 

 

Reconeixements Veïnals 2017 

Nom AV : A.V. C. Jardin La Florida de Santa Perpetua de Mogoda 

Contacte : avlaflorida@gmail.com: tormatilla2@gmail.com 

CATEGORIA: Lluita 

NOM DEL PROJECTE : Antenes fora del casc urbà 

DESCRIPCIÓ : 

El 18 de gener 2016 diversos veïns contacten amb l'Associació de Veïns Ciutat Jardí 

La Florida per informar que s'estava col·locant una antena de telefonia mòbil al terrat 

de l'edifici situat a l'Avinguda 17 cantonada carrer 18, de Santa Perpètua de la 

Mogoda. Membres de la junta directiva comproven que és així i que a més està molt a 

prop del col·legi públic i d'una llar d'infants. Arran de la situació, la junta directiva 

comença a treballar en diferents fronts. 

ENTITATS COL·LABORADORES: 

Associacions de veïns de Santa Perpètua i la FABSPM 

Data d’inici: 18/01/2016 

PERSONES BENEFICIÀRIES: 

Tots els veïns i totes veïnes dels barris afectats i especialment dels col·lectius 

més vulnerables (nens i persones de la 3ª edat). 

OBJECTIUS : 

Paralitzar la instal·lació de l'esmentada antena i iniciar la campanya "Antenes 

Fora del Casc Urbà", a més d'informar i sensibilitzar els veïns dels factors de 

risc d'aquests dispositius. 



ACTUACIONS: 

1. Constituir torns per vigilar que no entrin els instal·ladors, durant setmanes 

que es manté aquest dispositiu realitzant, a més de la vigilància, diferents 

activitats in situ, xerrades, comunicació als veïns de les diferents gestions que 

realitza per la junta directiva i activitats lúdiques: actuació de pallassos, 

xocolatades, berenars etc.  

2. Informar les autoritats competents de les activitats i accions empreses  

3. Contactar amb un bufet d'advocats amb l'objectiu d'aconseguir informació i 

assessorament dels passos a seguir des del punt de vista jurídic  

4. Contactar amb els diferents partit polítics per informar-los de la situació i de 

la postura de l'associació de veïns i veïnes  

5. Realitzar manifestacions de protesta des del punt d'instal·lació de l'antena 

fins a l'Ajuntament en diferents dates  

6. Presentar a l'Ajuntament de Santa Perpètua un manifest perquè faci les 

corresponents gestions perquè es paralitzi la instal·lació de l'antena, a més de 

què es faci arribar a la Gencat i al govern central. La proposició és aprovada 

per tots grups municipals, (ICV-E, ERC, PSC, CUP i PCCA, aquesta proposició 

ha servit com a model per a què altres entitats la presentin en els seus 

Ajuntaments 

QUÈ HEU ACONSEGUIT? : 

Les actuacions van ser un èxit i es va aconseguir que no s'instal·lés l'antena i 

també es va impedir que s'instal·lés en una altra zona del municipi. També es 

va aconseguir que l'Ajuntament fos mes exigent amb les companyies, cosa que 

està impedint que s'instal·lin més antenes dins del nucli urbà de Santa 

Perpètua. 
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