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

      
 
El passat dilluns, dia 4 de maig, la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia va enviar 
per missatgeria al Parlament Europeu, a Brussel�les, un obsequi consistent en un petit arbre ornamental 
que produeix fruits durant tot l'any, denominat kumquat o "taronja nana", i una caixa de taronges d'una 
finca de producció ecològica de cítrics, representatives ambdues de la base econòmica de tota la zona, 
que serà la més perjudicada pel projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural, per bé que les 
instal�lacions industrials es pretenen situar és agrícola, actualment en plena producció de cítrics.  
 
Des d’aquí agraïm a Vivers Alcanar aquests arbres, i també molt especialment a l’empresa Ecocítrics 
Ebre-Sénia la gentilesa i amabilitat d’haver posat a disposició de la Plataforma Ciutadana, gratuïtament, 
els seus productes ecològics per a ser entregats als diversos eurodiputats i eurodiputades, amb els quals 
la Plataforma Ciutadana es va entrevistar els passats dies 12 i 13 de febrer, durant la seva visita a la seu 
del Parlament Europeu per tractar sobre aquest lesiu projecte. 
 
També agraïm a l’Ajuntament d’Alcanar la seva col�laboració sufragant les despeses de transport 
d’aquests productes ecològics, que són tan sols una petita mostra del molt que perdrem en aquest territori 
si s’acaba materialitzant el projecte Castor d’emmagatzematge de gas natural. L’etiqueta ecològica no és 
tan sols tenir un turisme de qualitat, sinó també respirar un aire de qualitat i respectar els valors naturals 
que constitueixen una riquesa compartida i col�lectiva, que a cap preu podem deixar perdre.  
 
Sempre hem pensat i ho continuarem fent, que la desembocadura del riu Sénia és un corredor natural 
que no ha de ser motiu de separació, sinó d’unió entre els municipis d’ambdues Comunitats Autónomes, 
perquè hem vingut compartint moltes coses des de sempre, i ho hem fet sense acrituds i mirant endavant. 
 
En aquesta mirada hem de veure tot el que perdrem amb el projecte Castor d’emmagatzematge de gas 
natural, que serà molt i irrecuperable. Quan cada vegada més tots els municipis tendeixen a recuperar 
antigues senderes, corredors naturals i zones d’esbarjo, masies rurals i finques de producció ecològica, 
no podem acceptar que una indústria sigue la millor manera de solucionar la crisi que estem vivint. De 
vegades, hi ha coses que no tenen preu, ni es poden comprar a cop de talonari, encara que les 
administracions ho paguin amb els diners de tots, que a fi de comptes també són els nostres. L’interès 
general de tot un territori ha d’estar per damunt dels interessos particulars d’uns quants, i quan això no 
passa és quan les associacions han de defensar la raó de totes aquelles persones afectades que, de 
vegades, defalleixen i pensen que tots els esforços són inútils i que estan lluitant contra molins de vent. 
Llavors és quan més falta fa que algú ens digue que no són molins de vent, i que si persistim en la nostra 
raó potser ens adonarem que ni són molins, ni som tan petits contra aquests elefants.  
 
Per això, la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia amb tots els seus mitjans 
continuarà lluitant contra el projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural, en nom de tota la gent 
que ens ha donat la confiança i que no vol canviar un paisatge net per una indústria de gas, a cap preu.  
 
PERQUÈ NO HO VOLEM! 
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