
COMUNICAT DE LA PLATAFORMA CIUTADANA EN DEFENSA DE LES TERRES DEL SÉNIA 
 

  LA FORÇA DE LA GENT CONTRA UN PROJECTE LESIU  
 
La força de la gent sempre és important, en qualsevol tipus d’iniciativa, de proposta o de mobilització. Sense la 
mobilització ciutadana la democràcia no seria el mateix, perquè quan la gent surt al carrer i es mobilitza per 
demanar una cosa o rebutjar-ne una altra, ho fa utilitzant aquesta digna paraula per convertir-la en fets i accions. 
 
I ha estat amb fets i amb accions que l’any 2007 la gent va sortir al carrer per manifestar el seu rebuig contra el 
projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural, i contra la mala manera d’actuar de les administracions 
competents, tant de l’estatal com de l’autonòmica valenciana però, sobretot, de l’Ajuntament de Vinaròs, cadascú 
en la seua justa mesura, però ni més ni menys que amb la mesura que pertoca a cadascú, que no és poca. 
D’aleshores ençà val a dir que ha passat força temps, i és bo de vegades parar un moment la passa per veure què 
hem aconseguit i per quina raó la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia continua 
lluitant.contra un projecte que considera lesiu per al conjunt del territori. El fet de moure aquestes instal�lacions 
de la seua ubicació original, a 1,5km. del nucli d’Alcanar no va ser gens fácil, però tots junts ho vam aconseguir.  
 
La promesa d’un posterior consens per determinar una nova ubicació es va anunciar des de diferents 
administracions, però com passa sempre una cosa són les paraules i una altra molt diferent són els fets, i aquests 
malauradament ja els coneixem prou i massa. Tot i el temps transcorregut aquesta associació no ha baixat la 
guardia en cap moment, i ha presentat ja diverses denúncies davant la Comissió Europea per infraccions de 
diversa normativa comunitària i l’última per fraccionament del projecte. Respecte de la primera s’ha obert 
una investigació, i sobre aquesta segona, esperem que també des d’Europa s’actuï de la mateixa manera en 
defensa de l’interès general.  
 
Tots junts hem aconseguit canviar el traçat del gasoducte amb totes les al.legacions que vam presentar, 
conjuntament amb els afectats, amb la qual cosa ara aquest gasoducte travessarà en part per camins públics, a 
diferència de l’anterior. Tots junts hem aconseguit “treure” la rampa de 150 metres que connectava el traçat 
del gasoducte a terra, amb la qual cosa ara es diu de fer un pou subterrani que no provoqui aquest impacte 
paisatgístic i visual del tot irreversible en aquesta zona de costa, encara verge.  
 
Aquesta associació va denunciar el risc de terratrèmols per la proximitat d’una falla a la plataforma marina i ens 
van dir que “no teníem raó” i que l’únic que fèiem era alarmar a la ciutadania, i ara l’empresa ESCAL UGS ha 
signat un conveni amb l’Observatori de l’Ebre mitjançant el qual s’ha acordat instal�lar tres sismògrafs aprop 
d’aquesta plataforma, per detectar qualsevol moviment sísmic (no devíem ser tan exagerats aleshores, quan se’ns 
ha acabat donant la raó). Assegurava també l’empresa que les instal�lacions ja estarien en marxa fa molt temps i 
no és així, la qual cosa ja és força positiva. 
 
Gràcies a la força de la gent també hem aconseguit reduir la franja de servituds causada pel traçat del 
gasoducte perquè sigui menys gravosa i perjudicial per als afectats, i que molts errors i “passotisme”, tant de 
l’empresa promotora d’aquest projecte, com per part de les pròpies administracions, s’hagin hagut de corregir 
“sobre la marxa” i de manera forçada i forçosa… perquè “errores de laboratorio o de transcripción” no es deixen 
passar “alegrement”.  
 
Sense el suport de la ciutadania no hauríem aconseguit res de tot això. Sabem que les administracions 
només es mouen si darrera hi ha la pressió ciutadana, denunciant les irregularitats, demanant la seua correcció i 
insistint perquè les coses es facin bé. Potser no és tot el que hauríem desitjat, però continuem aquí… lluitant en 
nom de tota aquella gent que l’any 2007 va sortir al carrer per exigir que la seua veu, la nostra veu, la de tots, 
s’escolti per aquells que tener la capacitat, sinó d’escoltar… almenys sí de decidir.  
 
Terres del Sénia, febrer de 2010 
Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia 
 

“La lucha siempre merece la pena si el fin vale la pena y los medios son honestos” 
  Steven Brust 


