
Alcanar, 2 de setembre de 2007

Bon dia a tothom.

Gent d’Alcanar i de les Cases, gent de Vinaròs, de Sant Carles de la Ràpita, d’Ulldecona 
i de tots els pobles i ciutats propers i llunyans que han vingut per acompanyar-nos en el 
dia d’avui. Moltes gràcies.

No hem fet aquesta passejada per passar el dia, no hem baixat des d’Alcanar fins aquí 
per  fer  un  matí  de  festa,  ni  per  a  trobar-nos  amb  els  amics,  per  prendre  el  sol  o 
simplement per fer esport. Ens trobem aquí per l’irreversible impacte que causarà per a 
la qualitat de vida de tota la gent del territori  l’execució del projecte d’explotació d’un 
dipòsit  subterrani  de gas natural  denominat  “Castor”  a sol·licitud per  l’empresa  Escal 
UGS, SL, el qual es preveu ubicar aquí mateix, on ens trobem. Tots som conscients i 
sabedors dels greus perjudicis que la materialització d’aquest projecte provocarà en les 
poblacions de les terres del Sénia a les comarques del Maestrat i del Montsià, al sud de 
la qual es troba el municipi d’Alcanar, especialment afectat per proximitat i perjudicis a la 
planta projectada. 

Malauradament tots guardem encara en la memòria l’accident del Càmping Alfacs, que 
no fa tants anys va produir-se en explotar un camió que transportava gas propilè, i que 
va causar un gran nombre de morts. Això ens ha de fer reflexionar a tots, i ser conscients 
de les conseqüències que pot representar viure al costat mateix d’aquest immens dipòsit 
de gas.

Per això, la Plataforma ciutadana en defensa de les Terres del Sénia, en nom de la 
gent que volem una vida digna, amb respecte al  medi ambient i  als valors naturals i 
paisatgístics del territori que tots junts compartim i mantenim, subscriu i fa seu el següent 
MANIFEST aprovat en data 31/08/2007, per unanimitat popular:

1.- RISC PER A LA SALUT: Tots tenim dret a gaudir d’una vida digna, la qual cosa 
comporta el deure de conservar el patrimoni que ens han llegat els nostres avantpassats. 
Per això no volem un progrés abusiu, especulador, sense límits i a qualsevol preu, i per 
això diem “no a la contaminació” que incidirà directament en la qualitat de vida de tota la 
gent del territori.

2.- FALTA DE SEGURETAT: No es garanteix la mínima distància de seguretat respecte 
del nucli urbà d’Alcanar, com a municipi més proper, i això suposarà que en cas d’una 
fuita accidental de gas, una explosió o una avaria qualsevol, siguem els més directament 
afectats per les catastròfiques conseqüències que això causarà.

3.- IMPACTE MEDIAMBIENTAL : La protecció del medi ambient és essencial i la seva 
conservació  i  protecció  ha  de  ser  també  un  objectiu  de  les  administracions  locals, 
autonòmiques, estatals i europees. 

4.- IMPACTE VISUAL: Aquestes instal·lacions tindran un fortíssim impacte paisatgístic i 
visual,  tant  per  la  contaminació  atmosfèrica  derivada  la  combustió  d’hidrocarburs  i 
l’alliberament de gasos tòxics de manera continuada, com per l’altura de les xemeneies i 
la magnitud del volum edificat de la planta. 

4.- DANYS PER A L’AGRICULTURA: Causarà danys importants per a l’agricultura i 
l’economia de tot el territori de finques de regadiu que es troben en plena explotació, 



sense deixar de banda les quantioses pèrdues econòmiques per a l’agricultura ecològica 
i el turisme rural de la zona.

5.- PÈRDUES EN LA PESCA: No s’han valorat els danys que la plataforma marítima i 
les  canalitzacions que arribaran fins a la costa per  connectar-s’hi  causaran al  sector 
pesquer, ni tampoc les alteracions en l’equilibri marítim i en l’hàbitat propi de la major 
part d’espècies. 

6.- PERILL DE PROLIFERACIÓ DE NOVES INDÚSTRIES CONTAMINANTS: Aquestes 
instal·lacions poden obrir  la  porta  a  noves indústries contaminants,  amb el  perill  que 
representa la de proliferació d’indústries potencialment perilloses que vindran a instal·lar-
se després.

7.-  DANYS  PER  AL  TURISME:  Provocarà  danys  irreversibles  per  a  la  projecció  i 
desenvolupament d’un turisme ecològic i sostenible, com els prats, masies o les cases 
de pagès rehabilitades amb aquest objectiu, ja que el nom d’Alcanar anirà associat per 
sempre amb aquesta indústria de gas.  

8.-  ABANDONAMENT  DEL  PROJECTE  D’ADEQUACIÓ  MEDIAMBIENTAL  I 
PAISATGÍSTICA DEL RIU SÉNIA:  Les exploracions, sondejos i instal·lacions d’aquest 
dipòsit  de  gas  afectarà  irreversiblemente  el  projecte  d’adequació  mediambiental  i 
paisatgística del tram final del riu Sénia. El riu Sénia es una riquesa que compartim i que 
identifica  moltes  poblacions,  però  sobretot  és  un  patrimoni  que  s’ha  de  defensar  i 
respectar, la riquesa paisatgística del qual forma part insubstituïble d’aquestes terres. 

9.- També EXIGIM EL PRONUNCIAMENT DE LA TAULA DEL SÉNIA.

Davant d’aquest conjunt de raons la  Plataforma per a la defensa de les Terres del 
Sénia, en nom dels veïns i veïnes, que ens hem reunit avui al mateix lloc on es preveu 
implantar  aquestes  instal·lacions  terrestres,  fem una  crida  a  la  conscienciació  i  a  la 
mobilització ciutadana de tot el territori contra aquest projecte, a la vegada que demanem 
el suport de totes les administracions. 

Estem disposats a defensar el que és patrimoni de tots i de totes: la riquesa d’aquest 
territori davant aquesta agressió sense precedents. I defensarem allà on calgui els valors 
naturals i paisatgístics, marins i ecològics dels pobles que constituïm, sobretot, un nexe 
d’unió a la vora del riu Sénia: perquè la unió fa la força, SI ESTEM UNITS AVANÇAREM 
UNITS. Moltes Gràcies.


