
COMUNICAT DE PREMSA

AL·LEGACIONS  DE  REBUIG  AL 
PROJECTE CASTOR (21/10/2008):

La  Plataforma Ciutadana  en  Defensa  de 
les terres del Sénia va presentar el passat 
21/10/2008  16.353 firmes de rebuig al pro-
jecte  “Castor”  d’emmagatzematge  de  gas 
natural.  Tota  aquesta  gent  és  la  veritable 
protagonista d’una fita històrica: hem superat 
amb escreix aquelles 7.012 signatures de fa 
un any,  quan ens vam mobilitzar  sortint  al 
carrer junts i cridar “No ho volem!”.

Aquest mateix dimarts vam enviar també les 
al·legacions a la Subdelegació del Govern a 
Castelló (Àrea d’Indústria i Energia), perquè 
segueixi el procediment administratiu tant a 
la Generalitat Valenciana com a l’estat; totes 
menys la Comunitat  Autònoma de Catalun-
ya,  que la deixen “fora de joc” en un tema 
tan important com aquest. També vam pre-
sentar  davant  l’Ajuntament  de  Vinaròs,  les 
firmes de rebuig al projecte “Castor” en un 
document d’al·legacions de més de 180 pà-
gines,  a banda de totes les  noves al·lega-
cions  contra  el  traçat  de  les  conduccions 
que, en representació dels afectats i afecta-
des, ha presentat la Unió de Llauradors.

Novament l’Ajuntament de Vinaròs ha perdut 
“el nord” i s’ha saltat “a la torera” els drets 
dels propietaris afectats per aquest projecte, 
que veuen com pel mig de les seues finques 
hi passarà una canonada de gas d’alta pres-
sió, que hipotecarà i partirà finques senceres 
que es quedaran “a l’altra banda” de la cano-
nada, donant així “via lliure” a una empresa 
que l’únic que vol és guanyar diners. Sabem 
que la nostra lluita no agrada a l’Ajuntament 
de Vinaròs, que s’ha quedat com l’únic de-
fensor  a  ultrança  d’aquest  projecte,  junta-
ment amb una empresa que paga viatges a 
Bermeo per riure les gràcies als polítics de 
torn, però quan les coses no es fan ben fetes 
al final acaben sortint malament, com és el 
cas. 

En les al·legacions  que hem presentat  de-
nunciem moltes coses que s’han fet així, ma-
lament i de pressa, únicament per “sortir del 
pas”, amb un estudi d’impacte ambiental que 
és de tot menys rigorós. I és que el sud de 
Catalunya ni tan sols “apareix al mapa” sinó 
que únicament  es fa referència a l’impacte 

per a una Comunitat Autònoma: la valencia-
na; deixant la resta de territori perdut en l’es-
pai “interestelar”, perquè ni sortim a la foto ni 
se’ns espera. Hi ha moltíssims impactes, a 
banda  de  l’atmosfèric,  que  es  passen  de 
“llarg” perquè no interessa, com la documen-
tació relativa a la seguretat de la planta, que 
apareix redactada en anglès com si fos una 
llengua autonòmica, i estem parlant de 9 vo-
lums fets de pressa i a corre-cuita.

Aquesta falta de rigor es repeteix constant-
ment, com per exemple quan es parla de la 
boira, dient que com aquí n’hi ha tanta que al 
final aquesta indústria ni es veurà: “Por otro 
lado tanto la bruma, típica de la zona coste-
ra como la aplicación de un color beige a las 
edificaciones  de  la  Planta  de  Operaciones  
reducirán su visibilidad.“ O quan es diu que 
hi ha concentracions de metalls superiors als 
valors  màxims,  però  que  és  possible  que 
això sigue un error de laboratori o de mala 
transcripció  dels  resultats,  quedant-se  tan 
tranquils:  “Analizando  las  concentraciones 
de metales detectadas es de destacar que 
en el muestreo de INTECSA se detectaron 
en la estación 21 concentraciones de mercu-
rio superiores al valor máximo EAC. Aunque 
cabe señalizar que ninguna otra muestra se 
encuentra en el  rango de la  concentración 
detectada  en  esta  muestra.  La  concentra-
ción mas elevada que le sigue fue de 0,88 
mg/kg.  Por lo que es posible que este valor 
sea un error de laboratorio o de trascripción 
de los resultados analíticos.

Tot això no ho podem deixar passar, perquè 
a més de ser un insult per a tota la gent que 
vivim aquí, estem parlant de la nostra salut i 
de la dels notres fills i això no té preu ni es 
pot comprar perquè no està en venda.  L’A-
juntament de Vinaròs ha de saber que hi 
ha coses que no es poden comprar: com 
la salut. Una vegada més, gràcies a tots i a 
totes pel vostre suport.
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