COMUNICAT PLATAFORMA CIUTADANA EN DEFENSA DE LES TERRES DEL SÉNIA

“NO SABE, NO CONTESTA”
“SE DESCONOCE LA EXISTENCIA DE BIENES PARTICULARES AFECTADOS, AUNQUE LA TUBERÍA
DISCURRE POR PARCELAS DONDE SE UBICA EL POZO DE RIEGO DEL SENIA” (Ajuntament de Vinaròs)
La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha presentat aquesta semtana al.legacions a
l’anunci publicat al BOE núm. 243, de data 8/10/2009, pel qual se sotmetia a informació pública la sollicitud
d’autorització administrativa i reconeixement de la utilitat pública de les installacions corresponents a l’addenda al
projecte d’installacions del gasoducte d’emmagatzematge subterrani de gas natural “Castor” i les seves
installacions auxiliars. Tot aquest paràgraf per anunciar que s’ha decidit modificar el traçat del gasoducte.
Novament la gran majoria dels afectats són veïns i veïnes del municipi d’Alcanar, perjudicats per les noves afeccions i
servituds temporals i permanents, amb un nou traçat “dibujado, comprobado y aprobado” en la mateixa data, que
s’apropa “encara més” aquestes installacions potencialment contaminants al nucli d’Alcanar, al costat mateix
del riu Sénia i a poca distància d’una benzinera, així com d’equipaments educatius, sanitaris i socials d’aquest situats
a menys de 2.000 metres de la població, distància de seguretat que “imposa” la legislació relativa a activitats,
molestes, insalubres, nocives i perilloses com l’associada al projecte Castor d’emmagatzematge de gas natural.
Per tot això, durant tots aquests dies s’ha fet un esforç important per revisar la nova documentació i per informar els
afectats, canalitzant les seves queixes i reclamacions i, juntament aquestes l’associació ha presentat també davant la
Subdelegació del Govern a Castelló (Area d’Indústria i Energia) i l’Ajuntament de Vinaròs, una nova bateria
d’allegacions al nou traçat del gasoducte associat a aquest lesiu projecte; denunciant una vegada més la falta
de documents i informes necessaris i preceptius en aquest projecte, com és un estudi justificatiu d’alternatives i de
viabilitat económica, l’informe de seguretat, l’elaboració d’un nou estudi d’impacte ambiental i d’integració
paisatgística, l’informe de sostenibilitat, el pla d’emergència interior, i l’informe de conca hidrogràfica.
La Plataforma Ciutadana ha exigit l’adopció de totes i cadascuna de les mesures de seguretat i prevenció per evitar
accidents, atès que les presentades per l’empresa ESCAL UGS, com a promotora d’aquest projecte, són
completament insuficients, i no compleixen la normativa relativa al control dels riscos inherents als accidents greus en
els quals intervenen substàncies perilloses. També es demana l’informe preceptiu de la Generalitat de Catalunya,
per quant aquest traçat podria afectar la part baixa de la conca del riu Sénia, així com l’existència de
coordenades geogràfiques que afecten aigües del litoral català. Aquest projecte no garanteix tampoc la
protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació, i la seva execució pot disminuir la qualitat ecològica
o química de l’aigua de la zona, o provocar danys molt significatius en els ecosistemes terrestres.
De la mateixa manera s’ha detectat la falta d’un estudi hidrològic, així com d’informes preceptius i vinculants per
part de la Generalitat Valenciana, sobre posibles afeccions al patrimoni cultural, així com la reducció de la
distància d’imposició de servituds. Alhora, es demana la creació d’una Comissió de Seguiment del projecte,
integrada per representants de l’Ajuntament d’Alcanar, de la Generalitat de Catalunya, així com dels afectats per
aquest projecte o pels qui aquests designin, i que es valori econòmicament tant el dany emergent com el lucre
cessant que suposarà aquest gasoducte per a l’economia de moltes famílies que viuen del sector agrícola. Es reitera
novament la sollicitud perquè es declari la Generalitat de Catalunya com a part interessada i, per extensió,
l’Ajuntament d’Alcanar, per bé que amb aquest nou traçat existeix una major proximitat a aquestes installacions
industrials contaminants i hi ha, per tant, un major risc, afectacions i impacte mediambiental, així com per a la salut de
les persones; i es demana que s’imposi a l’empresa un cànon per l’afectació dels terrenys i de les conques
hidrogràfiques a favor de l’Ajuntament d’Alcanar, a fi que aquest ho destini a projectes mediambientals i/o socials.
Però es veu que mentre uns treballem per informar la ciutadania, els altres “dormen dalt la parra” com és el cas de
l’Ajuntament de Vinaròs, a qui quan l’empresa li pregunta sobre la possible existència de béns particulars afectats pel
traçat del gasoducte, respon que “se desconoce la existencia de bienes particulares afectados, aunque la
tubería discurre por parcelas donde se ubica el pozo de riego del Sénia”; és a dir: “no sabe no contesta”.
Potser quan arribi la contribució i l’Ajuntament de Vinaròs reclami els impostos d’aquests béns particulars afectats
“cuya existencia se desconoce”, els afectats li haurien de dir que si “som bons per a pagar la contribució, també
som bons perquè es doni la informació, una informació “objectiva” i no “interessada” perquè són dos
conceptes molt diferents… encara que no els ho sembli.
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