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MOCIÓ PER AL SOTERRAMENT DE LES ESTESES AÈRIES 
 
Per tal de continuar amb la feina que s’ha portat a terme durant els darrers anys volem 
proposar la següent moció. 
 
Es un fet notori que entrant al nostre poble per la part sud encara existeixen trams de 
línia elèctrica sense protegir i que passa perillosament a l’altura dels balcons i finestres 
de les cases, fet que comporta un perill extrem i un soroll molest en l’època en que el 
consum elèctric s’eleva. 
 
L’aprofitament d’aquests suports per part d’algunes operadores que estan desplegant 
la fibra òptica, només fa que agreujar el problema, ja que en cas de voler arranjar la 
situació ens podem trobar que les companyies elèctriques ens posin impediments 
perquè s’estan utilitzant uns suports antics i obsolets i a més a més que no són 
propietat de les operadores. 
 
Així mateix la quantitat de suports de fusta de les línies elèctriques existents al nostre 
poble, sense ús i les esteses sense protegir o antigues són notòries en tot el casc urbà 
i disseminats. 
 
Per la qual cosa el nostre grup municipal ENDAVANT-ERC proposem la presa dels 
següents acords: 
 
Primer.- Soterrar el tram de l’Avinguda Catalunya abans anomenat o en el seu defecte 
canviar l’estesa per una més moderna i segura. 
 
Segon.- Canviar totes les esteses elèctriques del nostre poble i disseminats per 
esteses modernes i segures. 
 
Tercer.- Que aquestes obres no comportin cap despesa per al nostre ajuntament i 
menys per a les Aldeanes i Aldeans. 
 
Quart.- Instar a les operadores que estan fen el desplegament de la fibra al nostre 
poble i utilitzen aquests suports a utilitzar suports propis i soterrar la fibra en la mesura 
del possible. 
 
Cinquè.- Traslladar aquest acord a les companyies elèctriques què són propietàries de 
les línies abans esmentades així com també als operadors autoritzats a desplegar la 
fibra al nostre poble. 


