COMUNICAT DE LA PLATAFORMA CIUTADANA EN DEFENSA
DE LES TERRES DEL SÉNIA
La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia vista la publicació al BOE de data
17/09/2008, de l’anunci pel qual se sotmet a informació pública la solicitud de “autorización
administrativa y reconocimiento de utilidad pública de los proyectos de instalaciones de
almacenamiento subterráneo de gas natural Castor y sus instalaciones auxiliares en la
provincia de Castellón, así como su estudio de impacto ambiental, la concesión del dominio
público marítimo-terrestre para las instalaciones marinas, y la autorización ambiental integrada
de la planta de operaciones en tierra del almacenamiento subterráneo de gas natural” volem
manifestar les següents consideracions:



-Una vegada més constatem que els interessos particulars d’una empresa es troben
per damunt dels interessos generals de poblacions com la d’Alcanar, ja que la major
part de les propietats afectades per aquest projecte són terres de canareus i canareves.



-Observem que, en la línia seguida per part del govern de l’Estat que diu representar la
ciutadania, amb aquest anunci s’ha tornat a menysprear, de manera totalment abusiva, la
base econòmica de moltes famílies d’aquest territori, que vivim de l’agricultura i de
la pesca.



-Tant pel nombre de persones afectades pel procediment expropiatori que s’obrirà, així
com per les afeccions i servituds que comportarà la instal·lació de totes les canonades,
treballs d’instal·lació i estesa del gasoducte, etc., per connectar la planta marítima amb la
terrestre, molts conreus de regadiu s’hauran d’abandonar.



-Amb més de dos-cents setanta mil metres quadrats de terrenys a expropiar per a la
construcció de la planta terrestre, i la suma de les superficies (més de 400.000 m2) de
les ocupacions temporals, gravàmens i servituds permanents de terrenys, es constata el
menyspreu a la demanda social que va fer la gent del territori senienc.



-Tampoc l’actual govern de l’Ajuntament de Vinaròs ha tingut la capacitat d’estar, en cap
moment, a l’altura de les circumstàncies en un tema tan important per al conjunt de la
ciutadania afectat per aquest projecte lesiu, tanca la porta i no respon a cap de les
sol·licituds formulades per les persones afectades que demanen diàleg.



-Amb la nova ubicació s’ha fet córrer la planta terrestre uns quilòmetres més amunt, però
no creiem que aquesta sigui la solució, perquè fer córrer un problema no és resoldre’l
i el nucli d’Alcanar es troba en el radi de 5 Km. d’afectació de la planta terrestre, en
cas d’accidents o explosions de gas, o de simples “incidències”, com les ocurregudes en
empreses nuclears molt properes.



-Malauradament, una vegada més, per a l’únic que ens volen és per a imposar la “seua”
raó d’estat per un concepte erroni d’utilitat pública, anant de la mà d’una empresa, i que
escolta únicament la demanda de determinats sectors industrials que volen imposar vora
el riu Sénia una “deixalleria territorial” on plantar les seues indústries contaminants, i
que menysprea, de nou, les peticions de la gent del carrer.

Per això, us demanem que davant aquesta nova imposició, tinguem la força i la valentia que ja
vam demostrar fa un any, presentant MASSIVAMENT AL·LEGACIONS CONTRA EL
PROJECTE “CASTOR” D’EMMAGATZEMATGE DE GAS NATURAL. Des de la Plataforma
Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia hi estem treballant i rebrem amb molt de gust
totes les vostres propostes i suggeriments, perquè ara més que mai és quan hem de dir que:
NO HO VOLEM!
Perquè la unió fa la força, si estem units continuarem units!
Terres del Sénia, setembre de 2008
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