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CURRICULUM DE LA PLATAFORMA
02/08/07 1ª Publicació al B.O.E. del Projecte Castor.
21/08/07 Reunió per alertar del perill d’aquest projecte i creació de la PCDTS
Finals agost 2007 Al.legacions contra el Projecte Castor i recollida de 7.012 signatures.
2/09/07 Marxa ciutadana a la 1ª ubicació de la planta terrestre.
23/09/07 Marxa lenta de vehicles per la N-340,d’Alcanar-Vinaròs-Sant Carles de la Ràpita
09/12/07 Marxa ciutadana “Fem-li la botifarra al gas” i tall de la N-340.
Gener de 2008 Es crea a Vinaròs un grup de la PCDTS
31/01/08 L’Ajuntament d’Alcanar, aprova per unanimitat, la moció de rebuig a la nova ubicació de la planta terrestre.
16/05/08 Al B.O.E. “Por real decreto” autorització per a l’explotació del dipòsit submarí del projecte Castor.
28/06/08 Manifestació a Vinaròs, de rebuig al reial decret i nova ubicació de la planta terrestre.
17/09/08 Al B.O.E. es torna a presentar la sol.licitud d’utilitat pública del projecte Castor.
21/10/08 Presentem les al.legacions del nou projecte i 16.453 signatures, a les adminstacions públiques competents.
Octubre 2008 Mariano de Sunyer, presenta un contenciós administratiu al Tribunal Suprem, en contra del projecte Castor.
16/11/08 Marxa fúnebre i enterrament del projecte Castor.

La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia no es fa resposable dels articles d’opinió aquí expressats.
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PILAPLOM
o l’esgotament
de recursos energètics
Jordi Conesa,
guionista i director de l’espectacle
PILAPLOM, de L’Udol Teatre.
No hi ha dubte que els recursos energètics
i
la
sostenibilitat
del
nostre
desenvolupament (social, mediambiental i
econòmic) són grans condicionadors de la
societat però dels quals se’ns acostuma a
donar
una
informació
relativa,
distorsionada i/o silenciada. Sentim a
parlar molt de canvi climàtic però molt
poc de la limitació de recursos naturals,
sens dubte perquè el model de
desenvolupament actual es fonamenta en
un consum compulsiu i en el
malbaratament desenfrenat de recursos
energètics, amb una perspectiva de
creixement continu i ilimitat.
Doncs bé, els recursos naturals del nostre
planeta no són ilimitats i ha d’arribar un
moment en que la seua disponibilitat
comence a devallar. De fet, d’acord a
molts informes científics, ja hem
començat eixe procés i l’escassetat de
recursos que afronta el nostre món està
portant a l’augment de tensions i
conflictes internacionals.
D’entre tots els recursos esgotables n’hi
ha un de fonamental: el petroli.

LA PEOR IMAGEN PARA
VINAROZ

J. Margala.- Sr. Alcalde y regidores del
ayuntamiento
de Vinaroz: Como
vinarocenses queremos lo mejor para
nuestra ciudad incluso la planta del gas

ARTICLE D’OPINIÓ
M. Caballé.- La cofradia de Mossèn

Romero a pesar d’anar a Bermeo
(Biscaia) per a demostrar que el gas no és
nociu, ha explotat, explota i explotarà.
Ha matat, mata i matarà.
Per què s'ho aparten del seu poble i ho

El món que coneixem està basat en
l’energia i els derivats que podem
obtindre del petroli. Sense ell no podríem
menjar plàtans de Canàries o beure cafè de
Colòmbia, no tindriem vestits fets a la Xina
o aparells electrònics de Taiwan o del Japó.
El comerç i la major part dels procesos i
productes industrials i agrícoles depenen del
petroli.
Oficialment es diu que l’extracció mundial
de petroli arribarà al seu màxim, conegut
com “peak oil”, al 2030. Però hi ha molts
científics i analistes que situen eixe moment
al 2010. Les dates són relatives i de fet
molts pensen que ja estem passant eixe
“peak” de producció. I això què vol dir? Hi
ha un documental magnífic anomenat “A
Crude Awakening” (Un Cru Despertar), es
pot conseguir en versió original subtitulada
(recomano a tothom la seua visualització i
difusió). Plasma molt bé el panorama al que
ens enfrontem i el significat de sobrepassar
el “peak oil”: és com estar arribant al cim
d’una muntanya, veiem el cim però no
sabem si al darrere tindrem un descens
més o menys transitable o ens trobarem
amb un gran precipici. De la mateixa
manera, científics i analistes situen molt
propers el “peak” del gas, el del carbó, el de
l’urani,… recursos bàsics per a fer
funcionar la nostra societat (qualsevol
model social depen fonamentalment de la
seua disponibilitat d’energia). Dins d’este
debat es plantegen les anomenades
“energies renovables” no tant com
alternatives al consum de recursos

esgotables sinó com a energies que per a la
seua fabricació, instal·lació i manteniment
són intrínsicament depenents d’eixos
recursos.
El panorama que es planteja és bastant cru.
L’esclat de la bombolla financera, fruit d’un
sistema econòmic que potencia la
concentració del que entenem per riquesa,
creant desequilibris cada vegada més grans
entre èlits multimilionàries i ciutadania
endeutada, o entre països rics i països
pobres, aguditza la situació. Una economia
depredadora
insaciable
de
recursos,
profundament
antidemocràtica
i
potenciadora de projectes que atempten
contra l’interés general, és una economia
insostenible i, tard o dora, abocada al
col·lapse.
Bombolla financera, bombolla immobiliària,
bombolla de creixement ilimitat,… ¿Quantes
bombolles hauran d’esclatar per a
compendre i valorar la veritable riquesa del
nostre planeta?

(entre comillas), lo que si les rogamos
encarecidamente analicen la ubicación que
se anuncia para este proyecto, que según
parece estará situada al mismo lado de la
autopista, salida Nº 42. Pues bien
consideramos que es la peor que hayan
podido escoger, no por la ubicación en si,
sino por la inmensa publicidad
Completamente negativa, pues ello será el
emblema más significativo a nivel nacional
e internacional para los miles de usuarios
que circulan por la autopista, y que
irremediablemente asociaran nuestra ciudad
a la planta del gas, Pasando olímpicamente
de nuestra ciudad y de todos sus encantos

que no son pocos. Y que no pasamos a
enumerar porque Vds. Ya conocen. ¿Que
hacemos cuando pasamos por ciudades o
zonas con la implantación de industrias
químicas, nos paramos a comer, cenar, o a
tomar un simple café, o pasar de largo? Les
rogamos tomen buena nota y reflexionen
sobre ello. Pues si Vinaroz es ciudad
piloto de excelencia turística y a la
mismísima salida Nº 42 de la AP-7 se
encuentra la planta de gas, consideramos,
que es la peor imagen para Vinaroz.

posen prop dels pobles veïns? Per la senzilla
raó que no surt salut de les xemeneies. Si
en sortís, s'ho posarien davant del seu poble.
Ara, presumptament, surten productes nocius
per a la salut que poden produir malaltia i
mort, ho volen posar a prop dels pobles
veïns.
Jo pateixo dos malalties respiratòries i em
pregunto si les emissions de la planta

terrestre del projecte Castor poden
empitjorar-les, accelerar-les i escursarme la meva vida. Si és lo que jo crec,
maldic el projecte Castor i a tots els que
l'han aprovat fins més enllà de l’eternitat,
per la senzilla raó que l'aire no coneix
fronteras, no és propietat de ningú i és
patrimoni de tots i ningú té dret a
contaminar-lo.
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PARAULES DEL NOSTRE ALCALDE
Alcanar encara té molt a dir de la custòdia del territori de les
Terres del Sénia. Com a alcalde animo, una vegada més, i tots
junts com sempre, a institucions i ciutadans/es per continuar

NOTÍCIES RECENTS

lluitant per la gestió sostenible dels nostres espais naturals
i paisatges. Coratge a La Plataforma amb aquesta nova
eina de difusió!
Alfons Montserrat, Alcalde d’Alcanar.

Una menor, sexta víctima mortal de la explosión en Gavà
09.12.08
Una niña de 11 años con quemaduras en el 80 % de su cuerpo ha muerto esta tarde a
causa de las quemaduras que sufrió por la deflagración en Gavá. Con ella, ya son seis las
personas fallecidas a causa de esta explosión. www.telecinco.es

VACÍO LEGAL EN LOS CASOS DE
EXPLOSIONES DE GAS

El abogado penalista Juan Javier Antequera,
que lleva la defensa de los damnificados por
la explosión de gas ocurrida el pasado enero
en Cornellá, denunció ayer la existencia de
un vació legal que no ampara al consumidor
de gas cuando se produce una explosión.
“Siendo el gas un producto muy útil que
proporciona un gran bienestar social, no es
lógico que exista un vacío legal a nivel de
derechos”, reflexionó el abogado en una
jornada. Antequera pidió para los afectados
por explosiones de gas una ley similar a la
que ampara a las víctimas de atentados
terroristas o de accidentes de tráfico para
evitar largos procesos judiciales. El Páis
ALTERNATIVES:
PER UN SISTEMA
ENERGÈTIC EFICIENT; LA
GENERACIÓ DISTRIBUÏDA

SERGI SALADIÉ GIL, geògraf
i professor a la Universitat Rovira
i Virgili.
La generació distribuïda representa
una evidència ignorada. Segons
l’Institute
of
Electrical
and
Electronic Engineers (IEEE), la
Generació Elèctrica Distribuïda
(DEG):
"és
la
generació
d’electricitat
mitjançant
instal·lacions
que
són
suficientment petites en relació a
les grans centrals de generació, de
forma que es poden connectar en
qualsevol punt d’un sistema
elèctric". Per tant, per generació
distribuïda s’entén tota la gamma de
tecnologies de generació elèctrica
que no precisen de la xarxa de
transport elèctric d’alta tensió.
Les tecnologies de generació
distribuïda abracen un ampli ventall
de possibilitats, com són les fonts
productores als nodes de distribució

EL GAS SUBE UN 3,45% Y ACULUMA
ESTE AÑO UN AUMENTO DEL 10,6%

Si el pasado día 1 fueron las tarifas
eléctricas las que subieron una media del
16,6% para los consumidores domésticos,
mañana serán los precios del gas natural
los que se incrementen una media del
3,4%.
AGENDAEMPRESA.COM , 11/07/2008
LA CNE QUIERE SUBIR EL GAS
NATURAL UN 2% EN ENERO

El Consejo de la Comisión Nacional de
Energía ha aprobado su propuesta de
revisión de tarifas de gas natural

i renovables (solar, eòlica i
biomassa), les que prioritzen la
instal·lació d’aquestes tecnologies
en sòl urbà i industrial, i que per
tant aproximen els centres de
consum ja existents, i les que es
basen en la participació de la
ciutadania en la concepció i gestió
dels projectes.
Entre els avantatges de la generació
distribuïda
hi
trobem:
la
redistribució dels beneficis en un
ampli espectre de la societat en
incrementar
el
nombre
de
productors d’energia i de proveïdors
del servei de subministrament; la
configuració d’un mercat basat en la
competència real amb tots els
avantatges que comportaria per al
consumidor
(tarifes
més
econòmiques i serveis més
acurats); fer possible l’accés a la
generació a associacions de veïns,
cooperatives,
ajuntaments,
empreses, particulars...; la millora
de l’eficiència en minimitzar les
pèrdues per transport; l’augment de
fiabilitat i resistència de la xarxa de
subministrament en no dependre
d’uns pocs centres productors; la
integració en àrees industrials i
urbanes evitant nous consum de sòl;
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para el primer trimestre de 2009, en la
que propone una subida media de las
tarifas del 2,02%. Este porcentaje,
explica la CNE, es el resultado del
incremento de los peajes de acceso, el
aumento
de
los
costes
de
comercialización y la caída del precio del
gas. La CNE propone incrementos
menores para los usuarios domésticos: un
0,17% para los que están acogidos a la
T.1 (3,42 millones de consumidores que
tienen cocina y agua caliente a gas) y del
1,92% para los de la T.2 (3,37 millones
de consumidores con calefacción por
gas).
EXPANSION.COM, 27-11-2008

la proximitat a la demanda que
contribueix
a
l’equilibri
territorial;
la
major
adaptabilitat
als
avenços
tecnològics; la creació d’unes
noves
dinàmiques
socioculturals en contribuir a
un canvi d’actituds que també
repercutiria en un augment de
l’estalvi i en un ús més eficient
de l’energia.
Amb la universalització de la
generació distribuïda, l’energia
passaria de ser un hostatge en
mans de les grans empreses
del sector elèctric a esdevenir
un bé de lliure accés que
obriria les portes a una
revolució econòmica i qui sap
si també social. La proximitat i
el coneixement popular del
que és la generació i
distribució
energètica
acceleraria l’adquisició d’una
nova cultura de l’energia com
un dels elements essencials del
model energètic del futur. A
més, la generació distribuïda
ens
acostaria
a
la
l’autosuficiència energètica,
que permetria disminuir els

moviments geoestratègics pel
control
de
les
fonts
energètiques i del seu
transport,
a
més
de
possibilitar
el
desenvolupament dels països
pobres.
Resum de l’article del
Professor de la URV Sergi
Saladiè Per un sistema
energètic
eficient:
la
generació
distribuïda
publicat a l’Accent del 18 de
Novembre 1 de Desembre.
LLEGIR COMPLET A:
http://www.laccent.cat/
article.asp?n=142&idar
t=1903

REFLEXIONEM,
REFLEXIONEM!!!
Sr. W
SALUT: QUAN NAIXEM LO PRIMER
QUE FEM ES OMPLIR ELS NOSTRES
PULMONS D’AIRE!!
Ningú dubta que la salut és el dret més bàsic
de la vida. Cap empresa o govern, té dret a
disposar de les vides de tota la nostra gent!
Cap habitant d’aquestes terres està disposat
a canviar la seva salut per algun “benefici
millor”!
Tan sols amb el sentit comú, un pot veure
amb facilitat que aquest projecte no ens
donarà precisament una qualitat d’aire
millor de la que tenim ara...

Aquest projecte no donarà un nou impuls a
la nostra economia, per què com diuen: “el
gas natural beneficia a todos”. Es veu que
cadascú de nosaltres podrem comprar i
vendre gas a voluntat, no fem riure! Dèu ser
això el que en diuen “mercat lliure”, no?
CASTOR no ens garantirà un “preu estable”
del gas ni un consum raonable de la
energia...Els qui tenim el gas natural a casa,
cada més veïem com puja la tarifa...
Tan gran instal.lació industrial i moderna,
per a donar amb prou feïna 50 llocs de treball
i amb molta qualificació professional!
AIXÒ NO ENS SALVARÀ D’AQUESTA
CRISI ECONÒMICA QUE SOFRIM!!!

L’IMPACTE SOCIAL ESTARÀ MÉS
QUE GARANTIT!!

TERRITORI: Vivim en un lloc que molts
envejen. Una costa poc explotada
urbanísticament, una plana dominada pel
verd dels prats, pels camps de tarongers i
d’oliveres. I al fons de tot, tenim el Massís
dels Ports i el Mont Caro. A lo millor perquè
vivim en una terra tan bonica i altres no hi
poden viure, ens tenen enveja i ens la volen
destruir. Nosaltres ens quedarem en un
paissatge trencat i els del CASTOR amb les
butxaques plenes, “un negoci rodó”.
En lloc de concentrar la indústria més
agressiva en els llocs on ha estat des de
sempre, ara la volen escampar per tot el país.
No volíem infrastructures?
Doncs aquí les tenim!!
Necessitem una nova N-340, les obres per a
fer més segur l’Àngol s’han parat, i tenim
una autopista amb clots, pagant a tant el km.
I algun dia, amb una mica de sort, ens
arribarà una autovia que segurament ens
partirà el territori en dos.

CARTA ALS REIS MAGS 2009

Benvolguts Reis Mags,

Nen de les terres del Sénia

Tots els anys us demanem regals, joguines
més que res. Alguna vegada també us
sol·licitem coses de profit, com llibres i roba.
I ja sabeu que hi ha coses que ens les heu de
portar sense requerir-les com la pau,
l’alegria, l’amor, la salut ...

IMPACTE SOCIAL: Només traure a la
llum aquest projecte, ja ha provocat un
impacte social a aquestes terres. S’ha
originat un fort rebuig en contra del
CASTOR que ha provocat inclús la
modificació d’un “proyecto de interés
nacional”.
Si comencen les obres, entorpiran les
nostres vides diàries, ens desplaçarem als
llocs de treball amb dificultats, tindrem
impediments per accedir a les nostres
explotacions agrícoles i ramaderes. Fins i tot
causaran la impossibilitat de pescar durant
molts mesos.

Aquest any a les nostres Terres del Sénia
hem sentit a parlar molt del Projecte Castor
com una amenaça per al paisatge,
l’economia, i el medi ambient. Aprofitant
que estem en crisi, vos demanem que, amb la

PROPER
ACTE

Xerrada del Dr. Ferrís
J.Antonio Valls.

Necessitem ampliar els hospitals existents?
Cap problema, ens en faran un de nou i
molt ben preparat, l’especialitat de la casa
seran els cremats greus (per insolació de
segur que no serà) I també ens posaran un
preparadíssim parc de bombers, per si es
crema el Montsià o Els Ports? Això no són
els beneficis del Projecte Castor que volem,
per què nosaltres no volem aquest projecte
ni les seves falses promeses!!
Aquesta vegada el govern sí que ha fet una
feïna ben feta...
I sabeu què en faran de la nostra mar? Ens
revoldran tot el fons marí per a posar un
gasoducte. La gent del camp sempre ha dit
que es bo airejar la terra, però a la gent de la
mar no li farà cap gràcia que li regiren el
fons de la mar. Perquè això només farà que
enterbolir l’aigua i fer fugir la pesca, a part
de fer aflorar els “magnifics” sediments
cortesia de l’Alquimia de Flix, LAcross de
Sant Carles i l’emblemàtica Foret de
Vinaròs.
Quin suquet de peix ens espera...

vostra màgia, feu que els 1.300 milions
d’euros que costaria aquest projecte es
destinen a coses més interessants i
urgents.
Gràcies.
(Nota per als membres i simpatitzants de
la Plataforma Ciutadana en Defensa de
les Terres del Sénia, Que escriguem
aquesta carta als Reis Mags d’Orient no
vol dir que deixem de treballar per
aconseguir el nostre objectiu: que el
territori sigui sempre net i sa.)

que tindrà lloc el 24 de Gener de 2009 a les 22.00H a l’Auditori

LA NOSTRA WEB: www.plataformapelsenia.org
CONTACTA AMB NOSALTRES: plataformapelsenia@gmail.com
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