COMUNICAT DE PREMSA
PLATAFORMA CIUTADANA EN DEFENSA DE LES TERRES DEL SÉNIA
El proper mes de febrer diversos
membres de la Plataforma Ciutadana en
Defensa de les Terres del Sénia
viatjaran a Brussel·les per presentar una
denúncia davant la Comissió Europea
contra
el
projecte
“Castor”
d’emmagatzematge de gas natural, aixi
com una petició davant la Comissió de
peticions del Parlament Europeu, per
incompliment de directives comunitàries.
Tots els ciutadans i ciutadanes tenim el
deure
de
conservar
la
riquesa
paisatgística del riu Sénia, oblidat durant
molts anys per les administracions
públiques a l’hora de fer-hi actuacions de
millora i de recuperació, però alhora
també tenim el mateix dret a demanar
que els interessos particulars no estiguin
per damunt dels interessos generals de la
gent que vivim al territori.
Tots tenim dret a exigir a aquelles
administracions
que
tenen
la
responsabilitat de posar els mitjans, que
se’ns garanteixi la millor qualitat de vida;
i en aquesta responsabilitat també hi ha
la de garantir la seguretat de les
persones i la seva salut davant
d’indústries contaminants aquesta.
Com que hem vist durant tot aquest
temps que l’administració estatal que, en
teoria, hauria de vetllar pels interessos
dels ciutadans, actua amb la veu de
l’empresa promotora que visita Vinaròs i
diu “a bombo i platillo” aquest projecte
serà com el miracle dels peixos i dels
pans, “pan para todos y vida feliz”, ens
hem de defensar nosaltres, els ciutadans.
Ni tan sols els preocupen els moltíssims
llocs de treball que es perdran als camps,
ni què farà tota aquella gent que viu de
l’agricultura, gent que la seva vida és
aquesta perquè no en coneix cap altra. Ni
pensen en les restriccions que hi haurà
per al sector pesquer a partir del
moment que es materialitzi la canalització
que unirà la planta marina amb la planta
terrestre d’operacions; ni tampoc en els
danys per al desenvolupament d’un
turisme sostenible, compatible amb tots

aquells valors que junts hem defensat
durant molts anys.
A fi de comptes, a tota aquesta gent no
els importa gens convertir un paisatge
encara verge en una deixalleria
d’indústries contaminants, perquè els
beneficis que faran cap a les seues
butxaques seran molt més importants que
els residus, la contaminació i l’abocador
industrial que “ens regalaran”.
En tot aquest procés no ha existit mai la
més mínima voluntat de consens, amb un
estudi d’impacte ambiental que té més
forats que un colador i una empresa
que diu que tot està bé i que no sap de
què ens queixem, perquè els hauríem
d’estar agraïts.
Però aquesta vegada, la gent hem dit que
NO HO VOLEM… i com que veiem que
no ens podem fiar del que ens diu
l’administració Estatal, i molt menys
l’Ajuntament de Vinaròs, anem a
Brussel·les a presentar davant la
Comissió Europea una denúncia contra el
projecte Castor d’emmagatzematge de
gas natural per infracció de directives
europees.
A diferència del govern Espanyol
nosaltres
pensem
que
l’impacte
ambiental i la seguretat “no son
gestionables”, perquè estem parlant de
persones, no de números, ni de fitxes de
dominó que poden “fer córrer” d’una
banda a l’altra.
Aquí encara hi ha gent que viu de
l’agricultura, de la pesca i del turisme, i
que vol continuar respirant aire net, veure
la mar blava de sempre i viure tranquils.
Per això anirem a Brussel·les!
Per dir a Europa que NO HO VOLEM!
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