Resolució aprovada en defensa del desmantellament del castor: NO a la decisió del
govern que siguin els usuaris qui paguen pel castor!
Des de Joves d’Esquerra Verda volem mostrar el nostre rebuig a la decisió de fer pagar
1.350 milions d’euros a l’empresa de Florentino Pérez, Escal UGS, als usuaris de gas
pel desmantellament del Castor.
Amb aquesta decisió els usuaris de gas hauran de pagar un increment en la taxa de la
seva factura, quan ells mateixos no han estat consultats de si volien aquesta plataforma
o no al seu territori.
Tan JEV com ICV vam ser els únics que ens vam posicionar en contra de què és creés
aquesta plataforma ja que ho veiem com un atac mediambiental inacceptable i que podia
comportar conseqüències nefastes tant pel territori com per la població.
Després de fortes mobilitzacions al carrer a conseqüència dels moviments sísmics al
territori aquest any passat i la posterior aturada de la plataforma, el Govern ha decidit
tancar Castor definitivament però caldrà indemnitzar l'empresa per les pèrdues que ha
tingut amb una barbaritat de milions, que pagaran els usuaris de gas en les seves
factures durant els propers 30 anys.
És per això que des de JEV:
1. Demanem que es prengui consciència de la problemàtica i es valori l’impacte
negatiu que ha tingut en el medi ambient aquest projecte.
2. Ens plantem i diem que no hem de pagar amb diners públics els seus errors i
socialitzar, així, les pèrdues d’uns pocs entre tota la ciutadania.
3. Demanem que es tingui en compte que aquesta gent no té cap culpa de la creació
del Castor, al contrari, ens ha vingut com una imposició i a sobre que tots hem
pagat les conseqüències, no ho hem de pagar també econòmicament.
4. Seguirem lluitant per evitar aquests atacs mediambientals que l’amenacen com
les pràctiques del fracking o les prospeccions petrolíferes.
5. Donem suport i ens sumem a les reivindicacions de la Plataforma Ciutadana en
Defensa de les Terres del Sénia.
Mollet del Vallès, 25 d’octubre del 2014

