COMUNICAT PLATAFORMA CIUTADANA DEFENSA TERRES DEL SÉNIA
LA CALCULADORA DEL SR. RECAREDO DEL POTRO

Quan les administracions no fan la seua feina i deixen que la faci una empresa privada la faci per elles,
sempre hi ha conseqüències, bones per a uns i dolentes o molt dolentes per a tots els altres, però sens dubte
això vol dir que alguna cosa no funciona o que funciona molt malament en allò que anomenem “estado de
derecho”. Al “Periódico Mediterráneo” es publicava el passat 8/11/2009 que “Las obras de construcción del
depósito de gas submarino Castor, que se instalará a 22 kilómetros de la costa de Vinaròs, comenzarán en enero
del 2010 con el inicio del acopio de materiales que llegarán al puerto de esta localidad. “Así lo anunció ayer
durante una visita técnica el presidente de Escal-UGS, Recaredo del Potro, promotor del proyecto de este
almacén de gas subterráneo que estará situado a 1.750 metros de profundidad aprovechando un antiguo pozo
petrolífero y que albergará 1,9 billones de metros cúbicos de gas. Del Potro explicó que en dos meses ya
dispondrá de una zona delimitada en el puerto para concentrar las miles de toneladas de material necesario. Las
alegaciones están aún pendientes de una resolución.”
Quan una empresa com ESCAL UGS feia aquestes declaracions, les podríem qualificar de moltes maneres, però
sens dubte aquest fet de dir que les obres començaran al gener de 2010 quan en el mateix article es deixa caure
que “las alegaciones aún están pendientes de una resolución”, vol donar a entendre moltes coses. Vol dir que
que hi ha una empresa que té tanta pressa per fer diners que ni tan sols espera que s’hagin resolt les al.legacions
dels afectats, i vol dir també que darrera hi ha o hi pot haver una administració (estatal?) que sembla que sense
dir res digui moltes coses i com deia un vell refrany “quien calla otorga”. Les declaracions del president de
l’empresa ESCAL UGS sempre són així, carregades d’una dosi important de cinisme, com quan va pagar el
viatge a Bermeo perquè li riguessin les gràcies (pagant Sant Pere canta?), i només es pot actuar així quan hi ha
pressa i molts diners en joc, o quan des de les administracions s’ha donat la conformitat “oficiosa, que no
oficial” a un projecte “dibujado, comprobado y aprobado” el mateix dia, perquè es veu que és així com es fan les
coses quan hi ha interés (general?)
De fet, seria d’agrair que el Sr. Recaredo del Potro fes veure que té una mica de paciència (que no de
prepotència), i esperés almenys a que les al.legacions que, tant la Plataforma Ciutadana en Defensa de les
Terres del Sénia com les dels afectats, arribin a passar el replà de la porta de la Subdelegació del Govern a
Castelló (Area d’Indústria i Energia). No ens estranya que, d’aquesta manera, no pugui comprendre que una
associació digui que el projecte Castor d’emmagatzematge de gas natural no és bo per a nosaltres, ni per al
conjunt del territori, perquè no entenem d’inversions energètiques a gran escala.
Però com que la contaminació no és material ni es pot tocar, sinó que no la veurem i anirà molt amunt, tampoc cal
donar-hi molta importància ja que quan vindrà vent del nord s’ho emportarà tot i ens deixarà la mar blava i el
camp verd, i aquí no passa res, com sempre. Com no podía ser d’una altra manera, en la seva calculadora els
números li quadren a la perfecció i tots els impactes són “positivos, nunca negativos”, perquè a fi de comptes
quan hagi installat al costat del riu Sénia aquesta “mole” de ferralla i canonades amunt i avall, se n’anirà ben
tranquil i satisfet cap a casa, pensant que ha fet bé la seva feina: fer diners. No obstant això, les afirmacions
d’aquest personatge han de servir perquè la gent s’adoni que alguna cosa important està fallant en el nostre
sistema democràtic, quan es dóna per fet un projecte en referencia al qual les administracions encara no
han rebut ni han pogut examinar les al.legacions presentades pels afectats; però es veu que aquest esforç
no compta per a res quan en joc hi ha una diners i interessos privats, que no generals.
Per això, en la calculadora de pèrdues i beneficis del Sr. Recaredo del Potro tots els impactes del projecte
Castor són “positivos, nunca negativos”, no podria ser de cap altra manera.
“El día que hayais envenenado el último río, abatido el
último árbol, y asesinado el último animal, os daréis cuenta
de que el dinero no se puede comer”. (proverbi indígena)
Terres del Sénia, noviembre de 2009
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