PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE EL PROJECTE CASTOR,
D’EMMAGATZEMATGE DE GAS NATURAL AL TERRITORI I LES
INSTAL·LACIONS ANNEXES
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El passat 2 d’agost de 2007, en el BOE es va publicar un anunci de la Dependència de
l’Àrea d’Indústria i Energia de la Subdelegació del Govern de Castelló, pel qual se sotmetia
a informació pública la sol·licitud de concessió d’explotació d’un magatzem submarí de gas
natural davant la costa de Castelló i llur declaració d’utilitat pública.
Aquest projecte consisteix en l’aprofitament d’un dipòsit submarí natural que en el seu
moment fou un pou d’extracció de petroli. Aquesta instal·lació requereix la construcció d’un
gasoducte i d’una planta que faria de vàlvula entre el dipòsit i el gasoducte principal. La
seva ubicació estava prevista a 2 quilòmetres del mar i a menys de 1.500 metres del nucli
urbà d’Alcanar, encara que ara, després de les mobilitzacions de la gent de la zona, es
parla d’altres ubicacions, però sempre a la zona del Sénia.
La proximitat d’aquesta instal·lació a Catalunya i a la comarca del Montsià, així com
l’afectació de tot el projecte a la zona, exigeix la consideració dels municipis de la zona i de
la comarca del Montsià, així com de la Generalitat de Catalunya com a parts afectades.
Vistes les al·legacions presentades per l’Ajuntament d’Alcanar, sorgeixen dubtes de prou
magnitud respecte als impactes i sobre la salut, paisatgístics, ambientals i econòmics que
tindrà el projecte.
Pel que fa als aspectes paisatgístics, destaca l’impacte visual per la magnitud dels dipòsits i
plataformes, tancs i instal·lacions complementàries, entre les quals una torre de 50 metres
d’alçada i xemeneies de 60 metres, així com una gran flama cremant constantment.
Quant als efectes en el medi ambient, cal destacar emissions tòxiques i de gasos que
afectaran els nivell de contaminació de l’aire i del mar i, conseqüentment, les espècies
animals i vegetals. A més a més, el règim de vents de la zona farà que les esmentades
emissions arribin als nuclis habitats de la zona.
Tot plegat, el projecte també tindrà un fort impacte en l’economia de la zona, ja que
perjudicarà el turisme, la pesca i la comercialització dels productes agrícoles.
Per tot l’antecedent, presentem la següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el govern a
1.

DUR A TERME les accions necessàries per a exigir la consideració dels municipis
de la zona, la comarca del Montsià i la Generalitat de Catalunya com a parts
afectades pel projecte, per tal de donar a la ciutadania i a les institucions
afectades la possibilitat de formular formalment llurs al·legacions.

2. DEMANAR al govern central la renúncia al projecte “Castor”, pels impactes de tot
tipus que tindrà sobre les economies turística, agrícola i pesquera de la zona,
sobre la qualitat de vida a les Terres del Sénia i sobre els ambients marins de la
zona.

Les persones sotasignants, ciutadans i ciutadanes de Catalunya i majors
d’edat, donen el seu suport a la proposta de resolució
demanant la retirada del projecte “Castor”, presentada per la
PLATAFORMA CIUTADANA EN DEFENSA DE LES TERRES DEL SÉNIA al
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Nº

NOM I COGNOMS

DNI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tornar resposta a: Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia
Apartat de Correus núm. 122
43530 ALCANAR
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