COMUNICAT PLATAFORMA CIUTADANA EN DEFENSA DE LES TERRES DEL SÉNIA

L'ÚNICA BATALLA QUE ES PERD ÉS LA QUE S'ABANDONA

En diversos mitjans de comunicació h sortit publicada, en data 9/06/2010, la següent notícia: “Según han
informado fuentes de la empresa, la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de
Industria ha resuelto otorgar a Escal UGS S.L la "autorización Administrativa y Reconocimiento de Utilidad
Pública de las instalaciones y servicios necesarios para el desarrollo del proyecto de Almacenamiento
Subterráneo Castor". (http://www.adn.es)
Primerament, hem de denunciar una vegada més que l’empresa promotora del projecte “Castor”
d’emmagatzematge de gas natural gaudeixi d’informació privilegiada, ja que que aquestes declaracions
han estat fetes abans de publicar-se el corresponent l’anunci oficial, que no oficiós, sobre aquesta autorització
administrativa que l’empresa ESCAL UGS s’ha afanyat a anunciar. Com sempre, és lamentable, per no dir
absolutament innacceptable, la connivència d’una empresa particular amb les administracions públiques
estatals de les quals rep una informació que, en canvi, no tenim la resta de ciutadania, tot i que ja hi estem
acostumats.
La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia va formular, en data 13/06/2010, al.legacions
contra l’esborrany d’autorització administrativa i de reconeixement de la utilitat pública de les installacions i
serveis necessaris per al desenvolupament del projecte, que va trametre la Direcció General de Política
Energètica i Mines a aquesta associació. La documentació que es va enviar en aquest tràmit d’audiència de
“10 dies” tenia exactament 11 pàgines.
Tanmateix, aquesta associació, en data 17/03/2010, havia enviat a la Direcció General de Política Energètica i
Mines, un escrit demanant més documentació com a part interessada en el procediment, la qual va ser
enviada per aquesta administració en data 12/05/2010. Aquesta documentació va ser rebuda formalment en
data 17/05/2010 i hi contenia tres CD’s amb més de 27.700 pàgines; és a dir, dos mesos després de fer la
sollicitud, quan el tràmit d’audiència ja havia transcorregut, l’administració es va dignar a respondre,
malgrat que l’associació va ja hi havia presentat al.legacions tot i la insuficient documentació enviada.
Entenem aquí que s’ha obstaculitzat de manera greu el principi de participació pública en projectes que,
com aquest, poden suposar greus afectacions mediambientals i un impacte irreversible sobre els recursos
naturals del conjunt del territori. Per això, la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia enviarà
una queixa davant el Defensor del Pueblo, el Síndic de Greuges de València, i el Síndic de Greuges de
Catalunya, per denunciar aquesta flagrant actuació i, alhora, informar sobre les irregularitats i falta de
documentació observada en tot aquest procediment.
Alhora, també posarà en coneixement del Parlament Europeu la falta de liquidesa econòmica per al
finançament del projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural, que ha obligat a l’empresa
promotora ESCAL UGS a sortir fora d’Espanya, per demanar el finançament al Banc Europeu d’Inversions d’un
projecte que, en molt poc temps, ha duplicat el seu cost inicial.
L'única batalla que es perd és la que s'abandona, i nosaltres encara som aquí per continuar lluitant.
Terres del Sénia, 9 de juny de 2010
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