El 2 d’agost de 2009 la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia compleix
un nou aniversari: tot just fa 2 anyets va iniciar la seva passa, i això ho hem de celebrar tots junts. L’existència
d’aquesta associació ciutadana s’inicia un 2 d’agost de 2007 amb un anunci al BOE on es publicava “Anuncio de la
Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Castellón por el que se
somete a información pública la solicitud de concesión de explotación de almacenamiento subterráneo de
gas natural, en aguas del Mar Mediterráneo frente a las costas de Castellón y el reconocimiento de la utilidad
pública de dicho almacenamiento.”
Fins aquella data no havíem sentit a parlar mai del projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural, però com
més coses sabíem menys ens agradava aquest enorme magatzem de gas altament inflamable, i això va fer recordar
a molta gent la trista memòria dels Alfacs. En ple període estiuenc, quan tothom estava de vacances, es va publicar
aquest anunci que parlava de “las costas de Castellón”, quan en realitat s’estava parlant del t.m. de Vinaròs.
Aleshores vam saber que aquest ajuntament, fent viatges secrets a Madrid i sense dir res als municipis veïns, ja havia
“aparaulat” aquesta bomba de rellotgeria per situar-la al costat de casa nostra, i la reacció de la gent d’Alcanar va ser
una de les més fortes i multitudinàries que mai havia viscut el nostre poble.
Tot i el poc temps que quedava, es va iniciar una impressionant recollida de firmes per presentar allegacions. Durant
tot un fi de setmana gent de totes les edats va recollir firmes de rebuig i l’endemà mateix vam enviar 7.012 firmes
contra el projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural, i vam convocar una mobilització que, a més de
moure consciències, va obligar a l’administració estatal a fer un replantejament i a reconèixer que havia actuat “con
nocturnidad, alevosía y premeditación”, i es va fer marxa enrera amb la promesa de consensuar una nova ubicació.
Finalment, la ubicació es va canviar, però el consens amb els municipis veÏns que va demanar la Plataforma
Ciutadana en un tema tan important per al futur del conjunt del territori, no va arribar mai. L’Ajuntament de Vinaròs
es va desentendre de tot i va “passar olímpicament” de les afectacions, dels perjudicis i de l’impacte que el projecte
podria causar als municipis veïns, com Alcanar. La Plataforma Ciutadana, però, no va defallir i va iniciar diverses
campanyes de recollida de signatures, fins aconseguir 16.353 firmes. La Plataforma Ciutadana, una vegada
constituïda formalment, ha anat convocant mobilitzacions i assemblees per informar la ciutadania i els afectats sobre
aspectes que ni a l’empresa promotora ESCAL UGS ni a l’Ajuntament de Vinaròs els ha interessat explicar mai.
A continuació vam presentar una important bateria d’allegacions, mentre demanàvem una vegada i una altra la
traducció de la documentació redactada en llengua anglesa que l’empresa es negava a traduir, amb l’excusa que no
calia perquè aquests projectes importants es feien d’aquesta manera. Vam entrar en un procés judicial davant el
Tribunal Suprem contra aquest projecte i vam iniciar una campanya de recollida de diners, perquè pensàvem que la
gent d’Alcanar es mereix aquest esforç, que encara estem fent. I mentre tot això passava, al febrer vam viatjar a
Brusselles per presentar una denúncia davant la Comissió Europea i una sollicitud davant la Comissió de
Peticions del Parlament Europeu. Vam denunciar que s’estaven fent prospeccions sense autorització tant a la zona
maritimo-terrestre com en terrenys particulars i camins públics, i vam presentar observacions a l’estudi d’integració
paisatgística per no complir amb la legislació aplicable. En aquests moments estem preparant una queixa davant el
Defensor del Pueblo sobre les declaracions de la Ministra de Medi Ambient anunciant que la declaració
d’impacte ambiental seria positiva, quan encara estava obert el període d’allegacions amb la documentació traduïda
parcialment.
Davant d’aquest nou menyspreu de l’administració estatal no hem de baixar la guàrdia, sinó continuar lluitant
com ho hem fet fins ara, perquè es respectin els drets dels ciutadans davant dels interessos especulatius del sector
energètic i d’una administració que parla de l’interès general, passant per damunt de l’interès general del territori.
Després de 2 anys el projecte “Castor” encara està per fer i ens hem de felicitar. Gràcies al vostre suport
continuem aquí per cridar ben alt i ben fort que NO HO VOLEM!
Per molts anys!
Terres del Sénia, agost de 2009
Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia

