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Sessió 7 de la CIPC

La sessió de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor (CIPC) s’obre a les tres 

de la tarda i onze minuts. Presideix Ferran Civit i Martí, acompanyat del vicepresident, Nar-

cís Clara i Lloret, i del secretari Lucas Silvano Ferro Solé. Assisteix la Mesa el lletrat Antoni 

Bayona Rocamora.

Hi són presents els diputats Francisco Javier Domínguez Serrano, pel G. P. de Ciuta-

dans; Mònica Sales de la Cruz, pel G. P. de Junts per Catalunya; Irene Fornós i Curto, pel 

G. P. Republicà, i Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar.

Assisteixen a aquesta sessió el geòleg i coordinador del Centre de Sostenibilitat Territo-

rial Llorenç Planagumà Guàrdia; el degà del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports 

de Catalunya, Oriol Altisench i Barbeito; el president del Col·legi d’Ambientòlegs de Cata-

lunya, Ricard Vizcarra Miquel, i la jurista i professora de la Universitat Rovira i Virgili Aitana 

de la Varga Pastor.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de Llorenç Planagumà Guàrdia, geòleg i coordinador del Centre de 

Sostenibilitat Territorial, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor (tram. 

357-00388/12). Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor. Compareixença.

2. Compareixença d’Oriol Altisench i Barbeito, degà del Col·legi d’Enginyers de Camins, 

Canals i Ports de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor 

(tram. 357-00390/12). Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor. Compareixença.

3. Compareixença de Ricard Vizcarra Miquel, president del Col·legi d’Ambientòlegs de 

Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor (tram. 357-00391/12). 

Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor. Compareixença.

4. Compareixença d’Aitana de la Varga, jurista i professora de dret administratiu a la 

Universitat Rovira i Virgili, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor (tram. 

357-00392/12). Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor. Compareixença.

El president

Bé; ara ja formalment. Moltes gràcies a totes i a tots per estar avui aquí.
Si us sembla, ja us he explicat una mica el desenvolupament de com anirà la 

compareixença. Aniríem amb aquest ordre, doncs, començaríem per aquí, des del 
més a prop del centre, i acabaríem amb el senyor Planagumà, que en aquest cas seria 
l’últim a comparèixer i a més a més amb un powerpoint. També estan avisats de que 
si hi ha documentació extra ens la faran arribar per repartir-ho.

Compareixença d’Aitana de la Varga, jurista i professora de dret 
administratiu a la Universitat Rovira i Virgili

357-00392/12

Per tant, doncs, començaríem amb la senyora Aitana de la Varga, que és profes-
sora de la Universitat Rovira i Virgili, professora associada, potser, si no em falla la...

Aitana de la Varga Pastor ( jurista i professora de dret administratiu a la 
Universitat Rovira i Virgili)

No; soc doctora... 

El president

Doctora.

Aitana de la Varga Pastor

...i ajudant, o sigui, agregada interina.

El president

Agregada. D’acord. Doncs ja està. Endavant. Vint minuts. (Veus de fons.)
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Aitana de la Varga Pastor

Sí, doncs, en primer lloc, agrair a la comissió que m’hagi convidat a participar 
d’aquesta comissió d’investigació. Trobo que és important, no?, doncs, que s’impli-
qui la major de la gent possible a depurar responsabilitats d’aquest deute que es-
tem assumint potser indegudament, no? –des del meu punt de vista indegudament; 
m’avanço a les coses, però. Llavors, agrair, doncs, que se’m permeti participar i 
aportar el meu coneixement, i també agrair l’existència d’aquesta comissió.

Com ja s’ha dit, jo soc professora de dret administratiu i de dret ambiental, del 
Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili, i també soc membre 
del grup de recerca..., bé, soc investigadora del Centre d’Estudis de Dret Ambiental 
de Tarragona, del CEDAT. Per això, l’anàlisi del cas i el que jo puc aportar des de 
la meva experiència es centra bàsicament en l’anàlisi de qüestions de dret adminis-
tratiu i de dret ambiental, no?, que he pogut detectar a l’hora d’analitzar aquest cas.

He tingut l’oportunitat d’analitzar aquestes qüestions, doncs, bàsicament també 
arran de la participació com a pèrit al judici popular que va tenir lloc també al cas 
Castor, no?, i això m’ha donat lloc i peu a poder aprofundir en l’estudi d’aquest cas.

D’altra banda, vull aprofitar l’avinentesa, ja que vinc de Tarragona i això també 
és una qüestió que ha succeït a les Terres de l’Ebre, doncs, per denunciar, potser, 
públicament, no?, que Tarragona i les Terres de l’Ebre són territoris que suporten 
una alta càrrega ambiental, i això es veu no només amb aquest projecte Castor, no?, 
sinó que també ho veiem en què, doncs, a Tarragona hi han incineradores de resi-
dus urbans i de residus especials; hi ha el pol petroquímic més gran o un dels més 
grans d’Europa; també hi han molts passius ambientals, per exemple amb el tema 
d’Ercros; hi ha les nuclears; hi ha una massificació eòlica. Per tant, això seria un 
greuge més que es suma a la que podríem anomenar, des del meu punt de vista, in-
justícia ambiental i desequilibri territorial de beneficis i càrregues que pateix aquest 
territori, no?

El que jo volia aportar aquí, ja que és un cas altament complex, no?, i on entren 
en joc moltes qüestions..., em dedicaré exclusivament a analitzar aquelles qüestions 
que considero més destacables del procediment administratiu i ambiental, que po-
dríem qualificar com un cúmul de despropòsits pel que ha succeït i que o bé es poden 
titllar de casuals, de casualitats, d’un cúmul d’errors, o també podem entendre que 
realment no ha sigut tant la casualitat i que ha estat planejat i que, per tant, podria 
ser inclús, doncs, una farsa, com s’ha titllat..., i una estafa, com s’ha titllat en moltes 
ocasions, no?

En primer lloc, doncs, per posar en context aquest àmbit o les qüestions, volia 
recordar els principis generals del dret administratiu, que és principalment servir 
l’interès general; també actuar amb objectivitat, publicitat, igualtat i concurrència, 
amb transparència; facilitar l’accés a la informació, la participació pública. I també 
anomenar els principis generals del dret ambiental, que també, doncs, s’han de te-
nir en compte sempre que es duen a terme procediments administratius i decisions 
que tenen el seu efecte, com és el principi de precaució, el principi de prevenció, el 
principi de qui contamina, paga, i el principi de desenvolupament sostenible, així 
com la pretensió de tenir una protecció elevada del medi ambient i també, doncs, 
advocar, per què no?, per la justícia ambiental i social, no? Bé, m’estalviaré el que 
diu la Constitució, l’article 45, del dret a un medi ambient adequat, etcètera, i aniré 
més a les qüestions concretes.

En primer lloc, també volia posar sobre la taula i de rellevància que sí que és 
cert que aquest magatzem es planifica i es planeja el 2002, i s’inclou al Pla de l’ener-
gia, que l’inclou i li dona com una categoria d’urgent A, no? Dit això, vull recordar 
que, tot i que sigui del 2002 i que potser la política energètica ha anat canviant en 
aquests anys, també en relació amb el canvi climàtic, etcètera, el Protocol de Kyoto 
està aprovat el 97, i Espanya forma part d’ell i la Unió Europea des del 2002. Per 
tant, aquest pla del 2002-2011 també hauria de tenir en compte aquesta necessitat 
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de mitigar i adaptar al canvi climàtic, que vol dir reduir les emissions de CO2, i, per 
tant, des del meu punt de vista vol dir no apostar per les energies fòssils, i això no 
deixa de ser una energia fòssil, no? Per tant, per aquí jo crec que ja no estem anant 
gaire bé.

D’altra banda, també volia destacar el que és el Conveni d’Aarhus..., i la directi-
va que la transposa i la llei estatal que la transposa a l’Estat espanyol, que és la Llei 
27/2006, que es basa en tres pilars fonamentals: l’accés a la informació ambiental, la 
participació pública i l’accés a la justícia. Considero que en diversos punts d’aquest 
procediment, doncs, s’han vulnerat aquests drets, i després ja incidiré a on.

Com he dit, és un projecte molt complex en el qual entren en joc molts tipus d’au-
toritzacions –autoritzacions administratives, autoritzacions ambientals, concessions 
administratives, declaracions d’utilitat pública...–, i seria molt farragós entrar amb 
tot; igualment em poso a disposició de vostès per si requereixen més informació i 
només faré pinzellades sobre allò que m’ha sorprès o que vull destacar per fer-hi 
incidència especial per resultar-me inadequades, irregulars o com a mínim sorpre-
nents, no? 

El primer que vull destacar és que el tràmit d’informació pública de la sol·licitud 
de concessió de l’explotació és curiós que es desenvolupa o que es du a terme del  
3 d’agost al 23 d’agost del 2007. Estaran d’acord amb mi que no és el millor moment 
per fer una informació pública si es pretén una efectiva i una real participació en el 
tràmit d’informació pública d’aquesta concessió, que és molt important perquè d’ella 
es deriva la utilitat pública de la instal·lació i, per tant, permet l’expropiació i la resta 
de tràmits administratius, no? Per tant, és qüestionable això. 

Tot i amb això, em consta que la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia 
va veure aquest anunci del BOE i va poder participar-hi, no?, també traslladant-se 
al lloc, és a dir, a Castelló, per veure la informació i a més enfrontant-se a uns do-
cuments de difícil lectura i de gran envergadura, la qual cosa realment no permet 
una informació real i efectiva que és el que ha de garantir l’aplicació d’aquest Con-
veni d’Aarhus. I, per tant, no promou aquesta participació pública real i efectiva que 
seria desitjable. Posteriorment, hi ha l’aprovació d’aquest Reial decret 855/2008, 
que s’atorga a la concessió, que és impugnat, però que per falta de legitimació el 
Suprem ho denega, no?

El segon punt que vull destacar i que em consta que ha sortit aquí en diverses 
ocasions i que, bé, sempre ho traiem sobre la llum, és aquest canvi de competència 
autonòmica, diguéssim, en aquest cas a l’hora d’atorgar l’autorització ambiental in-
tegrada, que seria l’autorització amb repercussions ambientals, no?

Jo, analitzant aquest cas, vaig dir: «Vaig a buscar al BOE quina és l’acta, la reso-
lució per la qual es canvia la línia marítima que fa que la comunitat autònoma sigui 
la Generalitat Valenciana i no pas la Generalitat de Catalunya qui sigui la competent 
a l’hora d’atorgar aquesta autorització», no? I quina va ser la meva sorpresa quan, 
en comptes de trobar-me una resolució administrativa, em vaig trobar una correcció 
d’errors. Evidentment és lícit, la llei permet una correcció d’errors quan hi ha un er-
ror. Hi ha un error en aquest document? Bé, ho desconeixem. Jo he sigut incapaç..., 
i em consta que tothom que ha volgut indagar en aquests temes ha sigut incapaç de 
descobrir què és el que fonamenta aquest canvi de la línia marítima més enllà que 
el que fonamenti sigui, si em permeten l’expressió, usurpar competències, no?, o fer 
que es canviïn unes competències d’una comunitat a l’altra.

Em consta també, per l’informe del Síndic de Greuges, per exemple, entre d’al-
tres, que la Generalitat de Catalunya és molt exigent en termes..., o havia sigut exi-
gent en termes ambientals en aquestes qüestions i evidentment, doncs, pretenia des-
envolupar aquesta exigència també en aquest projecte, no? En canvi, la Generalitat 
Valenciana sembla ser que podia aplanar aquest camí, i el fet de que la plataforma 
marítima, en aquest cas, caigui en aigües valencianes i no catalanes, doncs, pot fa-
cilitar o podia facilitar el rebre aquesta autorització.
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Sorprèn, a més, que aquesta correcció d’errors es fa un any després de que es 
publiqui el reial decret, no? El reial decret és de 18 de maig de 2007, i normalment 
quan algú s’equivoca a l’hora de fer una cosa la correcció d’errors és immediata-
ment després; en canvi, aquí, la data de correcció d’errors és del 5 de març de 2008, 
que ronda les dates d’aquestes converses amb la Generalitat, etcètera. Evidentment, 
poden ser suposicions però és molta casualitat que això passi, no? Hi ha aquí mala 
fe? Hi ha una il·legalitat? Hi ha prevaricació? Quan es canvia un mojón d’un lloc a 
un altre –amojonamiento, que es diu en termes administratius– hi ha previst un de-
licte i tot això, no?; el Codi penal hi preveu un delicte. Aquí específicament no, no?, 
però, bé, això dona que pensar, aquests canvis.

Bé, dites aquestes dues coses, sent aquesta com a mínim per mi desconcertant... 
Ah, també volia afegir en aquesta dada que, bé, com molts saben, es va presentar  
una querella, no?, i es va arxivar, aquesta querella, des del meu punt de vista sense una  
base prou fonamentada per arxivar-la, entre elles es feia referència a aquesta correc-
ció d’errors d’una manera molt laxa. Però evidentment jo els convido a llegir, doncs, 
el recurs d’empara on també s’especifica per què aquesta correcció d’errors realment 
està mal feta, no? És a dir que sí que hi havia fonament per seguir investigant en 
aquest àmbit i no arxivar la causa.

D’altra banda, volia posar de manifest, tot i que és legal, que quan es fan les infor-
macions públiques s’aprofita..., o la llei permet que es faci una informació pública per 
tots els procediments que hi han en marxa, no? Llavors aquí, en aquest cas, efectiva-
ment, es fa una informació pública per la utilització administrativa i reconeixement 
de la utilitat pública dels projectes d’instal·lacions de l’emmagatzematge subterrani 
del gas natural Castor i les seves instal·lacions auxiliars a la província de Castelló; 
també del seu estudi d’impacte ambiental; també de la concessió de domini públic 
maritimoterrestre per les instal·lacions marines, i l’autorització ambiental integrada 
de la planta d’operacions en terra de l’emmagatzematge subterrani de gas natural.

Com veureu, doncs, tot i que es doni accés a tota la informació i es donin vint 
dies per fer al·legacions, efectivament a mi em sembla una documentació excessiva, 
no?, per poder-la analitzar amb calma i amb oportunitat per fer una participació real 
i efectiva i per fer unes al·legacions correctes. I això és una crítica que faig jo a tal 
com està muntat, no?, que efectivament des del meu punt de vista no afavoreix la 
participació.

A més, em consta que aquí es va haver de requerir al promotor de traduir al cas-
tellà determinada informació que estava redactada en llengua anglesa, i, per tant, 
van haver d’atorgar un nou període d’informació pública, no? Però sembla que la 
transparència o el prou participació no existeix aquí. També hi ha la complexitat de 
que hi participen diferents òrgans de l’Administració pública, la qual cosa, doncs, 
també pot fer encara més complexa la qüestió a analitzar. 

D’altra banda, què més m’agradaria destacar? Com vostès coneixen, el projecte 
Castor consta de diversos projectes. Administrativament, tenim, d’una banda, la 
plataforma marina, de l’emmagatzematge de gas natural; d’altra banda, tenim el 
gasoducte, de l’emmagatzematge de gas natural, i, per últim, la planta d’operacions 
en terra de l’emmagatzematge de gas natural, d’acord? Tot això, doncs, ho volia 
tractar per separat per destacar determinades qüestions al respecte, d’acord?

En primer lloc, en relació amb els gasoductes volia destacar que es van partir, 
aquest gasoducte no es va tractar com a una unitat, sinó que es va trossejar, i aquest 
trossejament va donar com a resultat que les resolucions corresponents consideres-
sin que no s’havia de sotmetre a l’estudi d’impacte ambiental i a la corresponent de-
claració d’impacte ambiental, no? 

És a dir, quan una activitat té una incidència ambiental elevada requereix la de-
claració d’impacte ambiental, i és un tràmit dintre del procediment d’autorització 
de l’activitat. I aquest tràmit, si aquella activitat està dintre de l’annex que ho reque-
reix, que passi aquest tràmit d’estudi d’impacte ambiental la corresponent declaració 
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d’impacte ambiental, doncs, l’ha de passar, no? Aquí es va decidir trossejar i emetre 
com a dos..., fer dos projectes diferents: un, el gasoducte de connexió al magatzem 
subterrani Castor i les seves instal·lacions auxiliars, i l’altre, la unitat d’interconnexió 
entre el magatzem subterrani Castor i el gasoducte de connexió amb el magatzem 
subterrani Castor, no?

Llavors aquí es va tramitar de forma separada, per tant, es van trossejar els pro-
jectes i no es van sotmetre a estudi d’impacte ambiental, però aquestes resolucions 
van ser impugnades i, de fet, es va arribar fins al Tribunal Suprem, i tant la sentència 
de l’Audiència Nacional en aquest cas com les del Suprem van considerar que s’ha-
via trossejat injustificadament aquella connexió, no? Per tant, això també ens dona 
que mal pensar. És a dir, si nosaltres no sotmetem a avaluació d’impacte ambiental 
una activitat serà més fàcil, o tindrem menys traves, o serà més ràpid obtenir l’au-
torització final, no?

Aquí totes les sentències són d’acord, estan d’acord en que el projecte, la unitat 
del projecte i la indissociabilitat d’aquest..., de fet, si hi estan interessats els puc pas-
sar els fonaments jurídics que així ho diuen, i, a més, inclús, no ens diuen que sigui 
una qüestió discrecional sinó que al·lega criteris reglats, de caràcter reglat, que fa 
que això hagi de ser així, que aquest gasoducte hagi d’estar sotmès a estudi d’impac-
te ambiental, no? Es tracta dels criteris de l’annex 3, que diu que són reglats i, per 
tant, si hi ha aquestes afeccions ambientals, cal sotmetre’l, no? 

A més parla d’una indebida desmembración de una parte del proyecto de igual 
naturaleza y características que el sometido a estudio y evaluación de impacto am-
biental, amb la qual cosa aquí tenim una sentència ferma que diu que el gasoducte 
és il·legal, el gasoducte que existeix avui en dia és il·legal, perquè s’hauria d’haver 
sotmès a avaluació d’impacte ambiental i no es va fer, no?

Com bé sabem, sí que es va sotmetre a avaluació d’impacte ambiental el que és 
l’activitat..., o la planta marítima, però en aquesta declaració d’impacte ambiental 
no es va estudiar el risc sísmic, no? Jo no m’hi entretindré gaire en això, perquè són 
qüestions més tècniques, però sí que vull destacar i vull apuntar que tant la Genera-
litat de Catalunya com les associacions que van presentar al·legacions en el seu dia a 
la informació pública van dir i van recalcar que era necessari fer aquesta anàlisi del 
risc sísmic. I tant Escal UGS, que és qui havia de fer aquest estudi, com l’Adminis-
tració van fer cas omís d’aquestes al·legacions.

Quan es dona peu, es dona l’oportunitat i la possibilitat d’interposar al·legacions no 
és només perquè es facin aquestes al·legacions sinó que es fan amb la intenció que es 
tinguin en compte, i, per tant, l’òrgan administratiu o en aquest cas l’empresa que ha-
via de fer l’estudi les pot tenir en compte o no d’incorporar-les, o, en el cas de que no 
ho faci, doncs, motivar per què no ho fa, no? En aquest cas no ens trobem ni una cosa, 
efectivament, ni l’altra, no? És a dir, no se justifica perquè no es realitza aquest estudi 
de risc sísmic. Insisteixo que l’Administració pública va traslladar-ho a l’empresa Es-
cal UGS i aquesta en va fer cas omís, d’acord?

D’altra banda, i per últim, dir que la plataforma terrestre és destacable que es va 
fer en sòl no urbanitzable. És a dir, el planejament no permetia que es fes allà una 
planta, però es va fer. I a més sobta la rapidesa amb la que es va atorgar l’autoritza-
ció per fer-ho. La sol·licitud d’aquesta autorització es presenta el 23 de desembre i es 
resol el 28 de desembre; és a dir, en cinc dies, a més en unes dates una mica..., que 
no hi ha gaire activitat, no? –bé, cinc dies o menys, si restem els festius–, s’atorga 
aquesta autorització de la planta terrestre. Em consta que hi ha una sentència dient 
que és il·legal, no?, però em consta també que està recorreguda i desconec si s’ha 
resol o no, d’acord?

Aquestes serien les qüestions que volia destacar. Per mi hi ha molts aspectes, 
doncs, que podrien ser titllats de mala fe, podrien ser titllats d’il·legals o de jugar amb 
la legalitat. Bé. També és cert que existeix a dies d’ara unes diligències prèvies ober-
tes al jutjat d’instrucció de Vinaròs, però aquestes diligències prèvies porten obertes 
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quatre anys, des del 2015. Sí que l’Administració de la justícia és lenta, però tan lenta 
potser és excessiu, no? És a dir, jo crec que és criticable també que s’estigui trigant 
tant en aquest delicte ecològic i delicte de prevaricació ambiental. 

Em queden molt pocs segons, de moment ho deixaria aquí; si un cas, després, en 
els altres minuts que tinguem de rèplica, doncs, ja continuaria.

Gràcies.

El president

Moltíssimes gràcies. Clavada. Aprofito per dir als compareixents i recordar-los 
que tenen aquí davant el comptador que va marxa enrere, perquè ho tinguin present. 

Aprofito també per demanar disculpes a la senyora De la Varga perquè li he do-
nat un càrrec inferior al que té. (Veus de fons.) Per tant, simplement, lo que té és lo 
que té, i, per tant, és lo que s’ha de reivindicar. 

I aprofito també per dir a la resta de grups aquí presents que la senyora Simona 
Levi ha declinat comparèixer perquè, segons ella, com que ja van comparèixer altres 
membres del seu col·lectiu, doncs, ha decidit no comparèixer, i que tot lo que ella 
podia aportar ja ho han dit altra gent en compareixences anteriors. 

Compareixença de Ricard Vizcarra Miquel, president del Col·legi 
d’Ambientòlegs de Catalunya

357-00391/12

Dit això, seria el torn del senyor Ricard Vizcarra, que és el president del Col·legi 
d’Ambientòlegs de Catalunya. Moltes gràcies. Endavant.

Ricard Vizcarra Miquel

Moltes gràcies, president. Bé, en primer lloc, en nom del Col·legi d’Ambientò-
legs, agrair a la sala i al grup parlamentari que ens va proposar la nostra presència 
aquí. I, doncs, una mica els mostraré, els intentaré mostrar el meu agraïment es-
talviant, doncs, cinc minuts de la meva presentació, ja que també la senyora De la 
Varga ha avançat temes que jo volia comentar.

Important remarcar que com a Col·legi d’Ambientòlegs som el referent dels pro-
fessionals del medi ambient de Catalunya, amb una missió clara de representar i 
defensar, doncs, el paper dels ambientòlegs, per una banda, però també ordenar 
l’exercici de la professió, vetllar per l’ètica professional, promoure el respecte al 
medi ambient, i una mica és per això que estem avui aquí. El col·legi –el Coamb, em 
referiré–, l’any 2010 ja vam formar un grup de treball sobre el cas Castor, amb am-
bientòlegs i ambientòlogues, professionals del medi ambient, especialistes en l’àmbit 
que ens afecta.

Com vostès bé sabran, el passat 29 de gener, la ministra de Transició Ecològica, 
doncs, va informar, va anunciar que en les properes setmanes el Consell de Minis-
tres avaluaria i aprovaria el futur desmantellament de la..., el segellament i desman-
tellament definitiu del Castor. Doncs, dir, començar que valorem, com a col·legi, 
positivament aquesta notícia, però creiem que a la vegada és una mala notícia, una 
notícia que no hagués hagut d’arribar mai, atès que el projecte Castor no hauria 
d’haver esdevingut mai una realitat.

Si ens remuntem a l’origen, s’ha comentat aquí –jo incidiré en algun tema, sense 
aixafar el company geòleg–, dir que es parteix, des del Coamb, d’una premissa errò-
nia o si més no qüestionable, que era la d’aquesta necessitat que el Pla de l’energia re-
collia de disposar d’un magatzem per acumular en l’Estat espanyol, que de moment 
el temps ha demostrat que era del tot innecessària.

A més a més, l’any 95 és quan es va començar a parlar d’una possible explota-
ció..., en aquell moment, investigació per a extracció petrolífera; es parlava de fins 
a 35 milions de barrils. Ja en el seu moment semblava, doncs, qüestionable, perquè 
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ja havia estat explotat per Shell fins al 89 i perquè, a la vegada, tant les zones que 
es pretenia explotar com el percentatge de carburant que es pretenia extreure era, 
doncs, gairebé el 60 per cent del que ja havia extret Shell.

Però, bé, dit això, hi ha un permís d’investigació el 96; després, el 2004, es ce-
deix a Escal els drets aquests, d’investigació, i arribem al 2008, després d’una pròr-
roga, en què ens diuen que ja és viable, el projecte; entra en fase d’investigació, i, un 
cop acabada aquesta investigació, l’explotació representa que pot començar.

Clar, en primer lloc, hauríem de recordar, que també ja ho ha dit la meva com-
panya, articles 15 i 45 de la Constitució espanyola, que els ciutadans tenen dret a la 
vida i a la integritat física, a la vegada que a gaudir d’un medi ambient adequat. I, en 
aquest sentit, des del col·legi ja constatem, en primer lloc, que el projecte Castor ha 
ocasionat impactes ambientals crítics, en forma de moviments sísmics, amb mag-
nituds fins a 4,2 graus de l’escala Richter, que han pogut vulnerar aquests drets que 
la mateixa Constitució diu reconèixer i defensar: integritat física, moral, i a gaudir 
d’un medi ambient adequat. I això no només ho diem el Coamb, també ho diu el ma-
teix Massachusetts Institute of Technology, el MIT, que, amb relació a la plataforma 
del Castor, doncs, ja va dir que posava de manifest que aquests terratrèmols eren de-
guts a la injecció de gas, que va provocar sismicitat a la falla a Amposta.

Constatem també des del Coamb que hi han indicis per investigar negligències 
en el procés d’avaluació ambiental. Avaluació i projecte. L’any 2008, i s’ha comentat 
aquí, no?, la Generalitat, Direcció General de Polítiques Ambientals, fa considera-
cions sobre l’estudi d’impacte ambiental que havia presentat el ministeri. Casual-
ment, com ha dit la senyora De la Varga, o no tan casualment, el 2008, i mitjançant 
correcció d’errors, el ministeri ens diu que allò que havia d’anar a Catalunya resulta 
que, tot i portar dos anys estudiant-ho, resulta que no, que fem una correcció d’er-
rors, i això resulta que queda a la Comunitat Valenciana. Aquí hi ha aquest any en-
tremig que la meva companya deia, i que, certament, del 2007 al 2008, hi va haver 
la Generalitat de Catalunya intervenint. 

Per tant, aquests indicis de presumptes negligències nosaltres els veiem, com 
a Col·legi d’Ambientòlegs, clars en el procés d’avaluació ambiental que hem estu-
diat. En primer lloc, en tramitació prèvia, ja s’ha apuntat, es va fer malament, es va 
fer una subdivisió del projecte en projecte petits contradient la normativa estatal i 
europea per intentar no sotmetre a avaluació ambiental. Certament, s’hi va acabar 
sotmetent alguna de les seves parts. Hi ha jurisprudència, sentències de l’Audiència 
Nacional. Però, en base a l’article 20 del Reial decret legislatiu 1/2008, que a partir 
d’ara m’hi referiré com a text refós de la Llei d’avaluació ambiental, hi ha indicis 
per investigar una infracció molt greu en la normativa estatal. Aquest article 20 ens 
ho diu: tot el que sigui intentar posar traves a aquests estudis és una infracció greu 
de la normativa.

I, després, i molt important, és aquesta declaració, tot el procés d’estudi d’impac-
te ambiental del projecte. I aquí centraré una part important de la meva exposició. 
La declaració ambiental és atorgada per la Secretaria d’Estat per al Canvi Climàtic 
l’octubre de 2009. És una declaració que no té en consideració en cap moment, mal-
grat moltes denúncies rebudes –per l’Observatori de l’Ebre, Plataforma Ciutadana de 
Terres del Sénia, la mateixa Generalitat, particulars– alertant sobre el risc sísmic, tot 
i els reiterats avisos i denúncies rebudes, no es té en consideració. La pàgina 94.816 
del BOE, on es publica aquesta declaració, ja diu que l’Observatori de l’Ebre con-
sidera que s’ha d’estudiar la freqüència i la magnitud de l’activitat sísmica, incloent 
proves que assegurin les pressions degudes a la injecció de gas, perquè no causin 
fractures a les roques. No devia ser prou rellevant, perquè no es va tenir en consi-
deració. A la mateixa pàgina diu que a l’apartat d’informació pública es varen rebre 
fins a cent quaranta escrits procedents de particulars i organitzacions, de particulars 
de la zona que alertaven de la inseguretat, del perill de l’exposició i de possibles ter-
ratrèmols.
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Tot i això, tot i aquestes esmentades sol·licituds, la resta de la declaració i d’estudi 
d’impacte ambiental, no torna a considerar el potencial de risc sísmic. I aquí sí que 
podem considerar, a nivell ambiental, que és un impacte detectat durant el procedi-
ment d’informació pública, que per això serveix, per detectar-los, però que han d’es-
tar avaluats i s’han de caracteritzar, i ni s’han avaluat ni s’han caracteritzat, i amb 
l’execució del projecte, malauradament, hem vist, s’ha acabat demostrant, que eren 
un impacte crític i paralitzant del projecte. I ja l’any 2006 hi ha dos estudis que aler-
taven sobre el risc sismològic de la zona.

Però, bé, Escal UGS el que deia és que el magatzem era perfecte, un cas ben 
desenvolupat, que els fluids podrien circular d’una forma estupenda, amb molta lli-
bertat, però mentre l’empresa, doncs, promotora deia això, els experts del MIT i de 
Harvard no deien el mateix. Mentre Escal UGS parlava d’una porositat de fins al 
25 per cent d’aquesta roca a magatzem, el MIT deia que això només era del 5 i mig 
per cent.

Per tant, ja partim..., i no vull entrar en el model geològic, però si –model geo-
lògic, o el que sigui– partim d’una premissa errònia, partim d’un model incorrec-
te, tota la feina que fem al darrere, estarà incorrecta. I això podria haver contribuït 
a aquestes sobrepressions de la integritat. Però, més enllà d’entrar en les possibles 
sobre pressions, és el fet que hi havia motius, hi havia alerta suficient per haver estu-
diat aquest risc sísmic, que no es va estudiar.

I, clar, amb tot l’exposat, des del Col·legi d’Ambientòlegs, creiem que és plau-
sible formular un supòsit, imaginar, pensar, que l’empresa ja coneixia aquest risc 
ambiental; coneixia que hi havia un risc d’impacte ambiental per moviments sís-
mics induïts, però que els va obviar d’una forma voluntària en el procés d’avaluació 
d’impacte ambiental. I això és molt important. I dic «de forma voluntària» perquè 
creiem que hi ha indicis per investigar una presumpta..., l’article 20 del Reial decret 
d’avaluació d’impacte ambiental ens parla del concepte «ocultación de datos, falsea-
miento o manipulación maliciosa en el procedimiento de evaluación». Clar, si ja en 
la fase prèvia hi havia molts indicis d’aquest risc sísmic i no es van considerar, el fet 
de que s’acredités aquesta ocultació o interpretació maliciosa d’aquestes dades en 
el procediment d’avaluació, ens posaria en un fonament suficient de suspensió del 
projecte, com ha succeït, però a la vegada de reparació i d’indemnització dels danys, 
com recullen els articles 22 i 23 de la mateixa Llei d’avaluació d’impacte ambiental. 
I això no només inclouria aquesta paralització i indemnització, sinó que a més a més 
s’haurien d’indemnitzar danys personals, materials i els ambientals presumptament 
causats per l’empresa Escal.

A més, segurament, i en el marc del treball que diferents col·legis professionals 
estem fent amb el síndic, hauríem de preguntar, i s’hauria de preguntar a l’empresa, 
i ens hauríem de preguntar tots plegats, què és el que ja sabia –l’empresa i l’Admi-
nistració– de possibles terratrèmols associats a la injecció de gas abans del setembre 
del 2013. Sabia que hi havia una falla activa, que es deia «falla Amposta», es veu? Es 
podia saber la magnitud de terratrèmols associats al moviment d’aquesta falla? Es po-
dien preveure terratrèmols de certa magnitud? Jo no m’avanço, perquè segurament el 
company geòleg, aquí al costat, hi incidirà una miqueta més, però, amb tota la infor-
mació que tenim disponible, la resposta és afirmativa: sí, es podia tenir aquesta infor-
mació. Per tant, no podem acceptar, no és acceptable, i no podem excusar l’empresa 
de la seva responsabilitat, adduint que la indústria no tenia mitjans necessaris per fer 
l’avaluació. Això és fals. L’any 2014 es va fer un encàrrec al MIT, després d’aquests 
terratrèmols, que es podia haver encarregat perfectament abans de la injecció de gas 
l’any 2013.

Per això, per aquests motius, la responsabilitat de l’empresa creiem, des del Co-
amb, que s’estableix a partir del moment en què no es considera cap escenari de sis-
micitat significativa. Els han avisat, t’han dit «no corris», «vigila», «ves amb compte 
que aquesta curva és perillosa», però hem anat amb el pedal a fons, no s’ha forma-
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litzat cap protocol d’actuació, i això, a interpretació del Col·legi d’Ambientòlegs de 
Catalunya i del seu president, que avui compareix, és una manipulació maliciosa en 
el procediment d’avaluació ambiental.

I, per tant, i en la línia d’una indemnització que s’està pagant a aquesta empresa, 
cal recordar també –que ho recordin els diputats– que aquesta indemnització esta-
va condicionada a la inexistència de dol o negligència en l’execució del projecte i a 
l’operativa de la plataforma, però es va fer efectiva sense ni tan sols considerar si hi 
havia dol, no hi havia dol, hi havia negligència, que esperem que, doncs, en aquesta 
comissió es pugui avançar en aquest sentit.

En tot cas, creiem que l’Administració de l’Estat espanyol hauria d’incidir sense 
més demora en actuacions per fer efectiu el retorn d’aquests pagaments, inclosa la 
indemnització, tot el que tingui a veure amb el tancament de la plataforma, i comen-
çar a la reparació dels danys. És això el que ens diu la normativa quan estem parlant 
de danys de caràcter..., infraccions greus; cal retornar a la situació inicial. Sembla 
que és el que va dir la ministra Ribera el 29 de gener del 2019; esperem si en consell 
de ministres així es recollirà.

En tot cas, per finalitzar, ressaltar..., des del Col·legi d’Ambientòlegs no creiem 
que els terratrèmols siguin l’origen del problema del Castor, ni tan sols que siguin 
una coincidència casual, com pretenia fer-nos creure l’empresa Escal UGS; al con-
trari, creiem que el fracàs del projecte Castor és molt probablement el resultat de tots 
aquests errors que jo els he citat, i els meus companys potser també, deficiències, 
negligències realitzades i detectades en cadascuna de les fases del projecte, però 
sobretot i especialment en les que tenen a veure amb l’avaluació ambiental, i de les 
quals els terratrèmols en són una de les conseqüències.

Així doncs, si no volen, si no volem que torni a passar un cas Castor, hem de 
treballar en aquesta línia. I una de les bones actuacions, també –i aquí em perme-
tran que escombri una miqueta cap a casa–, és treballar en la creació del cos d’am-
bientòlegs de la Generalitat de Catalunya, una eina clau pel futur ambiental d’aquest 
país. Tramitin, per favor, la llei de creació del cos d’ambientòlegs de la Generalitat, 
atès que altres comunitats autònomes ja tenen un cos d’ambientòlegs propi, fins i tot 
aquelles que no tenen col·legis.

Per tant, entenem que, evidentment, tenir un cos d’ambientòlegs no hauria evitat 
un cas Castor, però, per descomptat, seria una eina de present i de futur pel nostre 
país. Perquè quin tipus de món volem deixar als que ens succeeixin? Està en joc la 
nostra pròpia dignitat. Som nosaltres els primers interessats a deixar un planeta ha-
bitable per a la humanitat que ens succeirà. I això no ho diu Ricard Vizcarra, i no 
ho diu el Col·legi d’Ambientòlegs, tot i que ho podríem subscriure; això ho diu el 
sant pare Francesc a la carta encíclica Laudato si’, sobre la cura de la casa comuna.

Moltíssimes gràcies.

El president

Perfecte; moltíssimes gràcies, senyor Vizcarra. Veig que tothom va complint el 
temps, i encara anem avançant. O sigui, fantàstic.

Ricard Vizcarra Miquel

Els he estalviat fins a sis minuts i vint-i-tres segons.

El president

Sí, sí...

Ricard Vizcarra Miquel

N’havia promès cinc. Per tant, he complert la meva paraula.

El president

Per tant, moltes gràcies. 
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Compareixença d’Oriol Altisench i Barbeito, degà del Col·legi d’Enginyers 
de Camins, Canals i Ports de Catalunya

357-00390/12

Dit això, seria el torn del senyor Oriol Altisench, que és el degà del Col·legi d’En-
ginyers de Camins, Canals i Ports. Endavant.

Oriol Altisench i Barbeito (degà del Col·legi d’Enginyers de Camins, 
Canals i Ports de Catalunya)

Moltes gràcies, president. Bé, bona tarda; bona tarda a tothom. Bona tarda a tots 
i a totes. Gràcies, president. Agraïments, agraïts perquè ens convideu a donar-vos 
el nostre punt de vista respecte del cas que ens ocupa; donar les gràcies al Parla-
ment, als seus diputats i diputades, i donar les gràcies també al síndic de greuges, 
que una mica..., «una mica» no, a requeriment d’ell, hem format part d’aquest grup 
de treball que ha anat desenvolupant, bé, esbrinant què ha passat al voltant d’aquest 
projecte, no?

Una petita part cronològica dels darrers anys, molt molt curteta, per situar-nos, 
no? Com ja s’ha dit, els primers terratrèmols, els primers moviments sísmics, proba-
blement vinculats al projecte Castor, es detecten a la tardor, el setembre-octubre de 
2013. A partir d’aquí, l’any 2014, el síndic ens requereix a una sèrie de col·legis, en 
principi érem uns quants més, de col·legis, i aquest projecte, aquest grup es va anar 
tancant; es va anar tancant de tal manera que es van conformar com dos equips, un 
equip més jurídic, liderat pel Col·legi d’Advocats..., de l’Advocacia de Barcelona, i 
un equip més tècnic, liderat pel Col·legi de Geòlegs, amb la participació del Col·le-
gi d’Enginyers de Camins i el Col·legi d’Ambientòlegs, que som els que estem aquí 
avui representats.

Després de quatre reunions de treball, vam elaborar un primer informe, que al 
seu dia va ser respost per Escal, i, darrerament, l’any 2017, hem tingut coneixement 
de l’informe emès per l’MIT. L’MIT és probablement l’escola d’enginyeria millor del 
món –més de noranta premis Nobel–; per tant, és algú amb el que a priori hi hem 
de confiar. Aquest informe, sol·licitat pel Govern d’Espanya, juntament amb un altre 
informe de l’Instituto Geológico y Minero, si no ho recordo malament, bé, arriba a 
unes conclusions que en tot cas les podem esmentar. A partir d’aquest informe de 
l’MIT ens reunim tres cops més, i al febrer del 2018 elaborem aquest informe final, 
que va ser presentat fa unes setmanes als mitjans públics i que vostès segurament 
coneixen.

A partir d’aquí, sense entrar en temes legals, perquè sí que és veritat que el nostre 
col·legi ha participat en la part més tècnica i no en la part legal, que ha estat lidera-
da pel Col·legi d’Advocats i que hi ha fet referència la compareixent, ni a aspectes 
profundament ambientals, com el president del Col·legi d’Ambientòlegs ens ha ex-
posat; ni a aspectes, a la vegada, molt tècnics, propis del model geològic, que segur 
que el compareixent per part del Col·legi de Geòlegs ens exposarà, sí que, una mica, 
nosaltres..., amb tanta documentació convindria saber què va passar aquí, eh?, i què 
s’hauria d’haver fet. Jo crec que aquestes dos respostes les tenim en un document..., 
en el mateix document de l’MIT hi ha un resum executiu de tres pàgines, al docu-
ment del 2017, que en l’apartat de conclusions no diu ben bé què va passar, però es 
podria traduir què va passar. 

Ho llegeixo. «En base a estas observaciones sugerimos el siguiente escenario 
para la secuencia de eventos sísmicos.» Suggereixen un escenari. És un document 
en què evidentment ha estat tot molt mesurat i les paraules estan molt ben calcula-
des. I diu: «La inyección de gas desencadenó sismicidad en las fallas del yacimiento 
y en segmentos próximos al sistema de la falla de Amposta.» Categòricament. «Estos 
terremotos a su vez causaron sismicidad en el sistema de la falla de Amposta y posi-
blemente otras fallas del yacimiento a raíz de cambios tensionales estáticos», etcè-
tera. «Los terremotos» –tres– «ocurrieron mayormente en la franja tectónicamente 
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activa –segmento sur– de la falla de Amposta.» És a dir, tot apunta –i aquesta serà, 
una mica, la meva conclusió..., la sensació; hem de parlar sempre d’indicis– que una 
pressió excessiva va produir tots aquests moviments sísmics. 

No ho diu, no diu ben bé què caldria fer, ho diu d’una altra manera; diu: «En 
caso que se determine la reanudación de las operaciones de almacenamiento...», 
cosa que..., no diu què s’hauria d’haver fet però gairebé és com si digués què s’hau-
ria d’haver fet, perquè el que està dient és què cal fer en cas que es determini «la 
reanudación de las operaciones de almacenamiento». I esmenta tres punts. Diu: 
«Despliegue de una red de estaciones sísmicas en el fondo marino más cercanas a 
la plataforma, incremento paulatino de la inyección en varias fases, con un análi-
sis específico de la sismicidad, presión del yacimiento y recalibración del modelo 
geomecánico tras cada fase» –això tindrà a veure també amb una sensació que els 
comentaré–, «y puesta en funcionamiento de un protocolo de acciones a tomar en el 
caso de que se registre sismicidad o de que la sismicidad se incremente durante la 
inyección.» Hi havia una mena de sistema, entre cometes, de «semàfors».

Bé, jo crec que això és un bon resum del que podríem dir «què va passar», més 
enllà d’aspectes legals, d’indicis de que no s’han complit una sèrie d’aspectes i de re-
queriments administratius formals importantíssims, no? Però des d’un punt de vista 
més tècnic d’implantació d’una infraestructura important al terreny, què va passar, 
jo crec que aquest és un bon resum.

A partir d’aquí, nosaltres podríem esmentar diverses qüestions. En primer lloc, 
els motius energètics. Aquesta decisió es pren en un moment on el Govern d’Espa-
nya decideix invertir i decideix apostar per una sèrie de magatzems de gas estratè-
gics, que diuen, no? De fet, crec que se’n construeixen dos que acaben funcionant 
–si no ho recordo malament, un està a Huesca i l’altre està al País Basc; aquests crec 
que han acabat funcionant–, i el Castor, que és el que ens ocupa, que ens porta aquí 
amb tot aquest cas, no?

La veritat és que Espanya és una illa energètica, des d’aquest punt de vista, i Bar-
celona, l’àrea de Catalunya, està sotmesa a un risc, que és el següent: depenem del 
gas que arriba al port de Barcelona; si el port de Barcelona falla, ens queda, dei-
xin-me dir-ho així, un petit conducte –ara no em preguntin el calibre, però és un 
conducte–, amb el seu risc, connectat al port de Bilbao o al port de Cartagena. Això 
suposava o suposa, suposa actualment, posar en risc tota la indústria i tota la produc-
ció del territori. És per això, suposadament, molt probablement, que es prenen una 
sèrie de decisions. El que passa, que preses d’una manera que ens porta aquí avui a 
esbrinar per què es van prendre d’aquella manera i si es van prendre bé o no es van 
prendre bé aquestes decisions, no? Però hi han motius energètics.

De fet, aquests magatzems convindria que no els criminalitzéssim i ens acos-
tuméssim a ells. Els magatzems subterranis són magatzems necessaris avui i demà, 
i molt probablement se n’han de seguir fent, però s’han de seguir fent, òbviament, 
no cal dir-ho, amb totes les garanties del món i complint amb tots els requisits am-
bientals i legals que pertoquin, no? Aquesta és una primera reflexió.

I una segona reflexió va lligada a la principal conclusió del document que vostès 
coneixen, que jo crec que el títol està molt ben trobat, perquè el títol diu exactament 
Projecte Castor –que és el document presentat pel síndic–: bases per a una audito-
ria. Això ho està dient tot. El que està dient és que òbviament hem de parlar d’in-
dicis –d’indicis–..., parlo des del punt de vista tècnic, no des del punt de vista legal, 
que probablement també són indicis, però des del punt de vista tècnic hem de parlar 
d’indicis molt clars de que hi han coses que no van funcionar, hi han dades que són 
contradictòries i hi han dades de les quals senzillament no disposem.

I com a exemple d’aquestes dades contradictòries podríem parlar de tres aspec-
tes que influiran, influeixen absolutament en el comportament que després un esperi 
d’aquell magatzem, aplicant el model geològic que toqui. Un era la pressió de rup-
tura: a quina pressió es comença a trencar la roca. L’informe d’MIT parla d’una de-
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terminada pressió; els informes elaborats per Escal parlen d’una altra pressió. Fins i 
tot, Escal introdueix gas a una pressió menor, menor que la que ells havien estimat, 
amb un marge de seguretat, i inclús amb aquell marge de seguretat es produeixen 
els primers sismes de magnitud superior a tres, que crec que són les que s’han regis-
trat com a realment problemàtiques, no? Aquest és un aspecte.

Un altre aspecte: la capacitat del dipòsit. No està clar –no està clar– quant petro-
li, quants milions de barrils de petroli –que és el terme amb què mesura la capacitat 
del dipòsit– queden disponibles en el magatzem Castor. Es parla d’una quantitat que 
va deixar Shell l’any 89, quan va abandonar la plataforma, però altres informes par-
len d’altres quantitats, amb ordres de magnitud radicalment diferents. Com vostès 
es poden imaginar, per omplir un dipòsit a una determinada pressió, amb una falla 
al costat, el primer..., hem de saber quant aguantarà la roca i hem de saber quant hi 
cap, en el dipòsit. Són dades que són contradictòries.

I un tercer aspecte, per no explicar-ne més, és la porositat de la roca. La roca té 
una porositat i, en funció d’aquesta porositat, el flux es comportarà d’una manera o 
d’una altra. Hi han divergències –crec que el company del Col·legi d’Ambientòlegs 
ho ha citat–, hi han diferències importants respecte a la porositat. 

Què vol dir això? Que no tenim dades suficients per aplicar el model correc-
tament. I això ja és un problema en si mateix. El que cal –que és la conclusió del 
projecte en el que hem participat, del síndic– és reclamar al Govern de l’Estat es-
panyol que iniciï una auditoria tècnica profunda que analitzi ben bé quines són les 
dades, que apliqui el model conegut..., conegut a dia d’avui, també s’ha de dir que 
els models de fa vint anys també són diferents, però que apliqui el millor coneixe-
ment a dia d’avui i que d’aquí..., i no vull entrar en terreny legal, però d’aquí caldria 
inferir si aquesta informació es podia haver sabut en el seu moment, i si es podia 
haver sabut i no es va aplicar correctament, doncs, segur que se’n deriven altre ti-
pus de conseqüències no estrictament tècniques, no?

Bé, jo no tinc potser gaire més a aportar, eh? De totes maneres, sí que m’agrada-
ria fer una reflexió, que és un símil, no? Emmagatzemar energia..., al final, aquí el 
que estem és emmagatzemant: en un dipòsit on abans hi havia petroli, que ha quedat 
buit o parcialment buit, emmagatzemar-hi gas per tenir-lo disponible i que les reser-
ves de l’Estat, en termes de gas, doncs, no siguin tan escasses, no?

Bé, emmagatzemar energia no és una cosa que ens hagi de sobtar. Una presa, un 
embassament, si em permeten el símil, és un embassament d’energia. No embassem 
gas, però embassem aigua; embassem aigua a una certa cota. Això ens permet, a 
part dels usos per aigua de boca o aigua de reg o diversos usos de la mateixa aigua, 
ens permet turbinar aquesta aigua..., es produeix un salt d’aigua, es turbina i es pro-
dueix energia, energia elèctrica.

Bé, moltes d’aquestes explotacions són explotacions privades, són concessions 
que un bon dia un senyor –iniciativa privada–, a partir d’un document tècnic admi-
nistratiu, sol·licita una llicència..., a partir d’una idea, fa uns càlculs i sol·licita una 
llicència per explotar aquell salt d’aigua. D’aquests, n’hi han molts. Però es passa, 
després d’una idea, per una fase d’estudi, una fase de concessió, una construcció i 
una posada en càrrega, assumint el concessionari una sèrie de riscos: el risc de cons-
trucció, el risc financer, eh?, el risc de la demanda. Si resulta que ve una sequera i no 
plou, aquell senyor es menja la presa amb patates, no? 

Aquí, clar, una concessió, deixin-me dir-ho així, que si surt malament no passa res, 
paga igual, és una mala manera de començar, perquè no és cap incentiu perquè les 
coses vagin bé. Això és una reflexió que potser cal fer, per molt estratègica que sigui 
la decisió i per molta necessitat que tingui el país de dotar-se d’aquest tipus d’infraes-
tructures, que són, per altra banda, molt necessàries.

Però permetin-me continuar amb el símil, per acabar. Les preses, que fa cente-
nars d’anys que es construeixen, tenen un protocol; tenen un protocol associat amb la 
posta en càrrega, que és el següent: la presa s’omple a una tercera part, s’observen les 
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deformacions, s’observen les tensions a les que està sotmesa la presa, s’observen les 
filtracions, es corregeixen en la mesura que calgui corregir alguna cosa, però sobre-
tot s’espera que la presa es deformi i es vegi com actua; conseqüentment es fa amb 
un segon terç i, a continuació, amb el tercer terç.

Què vull dir amb això? Que a un dipòsit d’energia en forma d’aigua, que és més 
governable que un gas, no en el subsol sinó a la vista, hi apliquem uns protocols tèc-
nics, lògics, de sentit comú, d’anar posant en càrrega aquella infraestructura i anar 
veient què passa; és impensable que en un magatzem soterrat, a vint quilòmetres de 
terra ferma, sota el mar, a no sé quina profunditat, hi injectem gas a una pressió que 
si més no hi han divergències respecte de la roca fins a on ens aguantarà, si a una 
pressió o a una altra.

Aquest símil és un símil per la reflexió; és un símil, perquè ja sabem fer..., de se-
gons quina manera, ja sabem posar en càrrega infraestructures crítiques. Una presa 
és una de les infraestructures més complexes a la que ens podem enfrontar des del 
punt de vista de l’enginyeria i de la geologia. I, òbviament, un magatzem soterrani, 
doncs, s’ho poden imaginar, no?

Volia acabar amb aquesta reflexió, més enllà d’aspectes geològics concrets, que 
segur que el company podrà expressar.

Moltes gràcies.

El president 

Moltíssimes gràcies. Efectivament, tothom està complint, cosa que hem de ce-
lebrar.

Compareixença de Llorenç Planagumà Guàrdia, geòleg i coordinador del 
Centre de Sostenibilitat Territorial

357-00388/12

Ara seria el torn, ja per acabar, del senyor Llorenç Planagumà, que és geòleg i 
coordinador del Centre de Sostenibilitat Territorial, i que, a més a més, té un power-
point aquí, que ens ensenyarà. Endavant.

Moltes gràcies.

Llorenç Planagumà Guàrdia (geòleg i coordinador del Centre de 
Sostenibilitat Territorial)

Sí. Jo volia demanar unes prèvies, abans. En principi, hi haurà altres comparei-
xences, no?, del servei..., no sé si compareixerà l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya, o... No seré l’únic geòleg, jo. (Veus de fons.) D’acord. Perfecte. Perquè no 
havia encarat la xerrada estrictament geològica, perquè crec que hi ha geòlegs molt 
més preparats per explicar, doncs, les dinàmiques de les fractures, tot i que forma 
part del meu camp.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Jo, la xerrada, com a geòleg i membre del Centre de Sostenibilitat Territorial, 
doncs, l’he encarat –en tot cas, passaré la propera– bàsicament amb un recull d’in-
formació... Aquí voldria fer un petit homenatge, doncs, al meu company del cen-
tre, en Carles Seijó, que fa dos anys, doncs, li va fallar el cor, i, de fet, el vaig estar 
acompanyant en tot aquest cas. Ell era enginyer; s’havia especialitzat en fracturació 
hidràulica, i va dir: «Va, hem d’agafar el Castor.» I jo, com a geòleg, el vaig acom-
panyar, però el va liderar ell, el projecte. Del que explicaré, molt és fruit del treball 
que havíem fet conjuntament amb en Carles, d’acord? I sí que amb ell ens hi havíem 
implicat bastant, havíem portat la comissió científica contra el fracking a Catalu-
nya, d’aquí ja vam rebre..., perquè, a més, va ser el 2012-2013, quan va començar el 
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Castor, i ja teníem bastant frescos, doncs, els moviments de la fracturació i de les 
injeccions.

Després jo col·laboro amb l’Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera, del 
CSIC, concretament en temes de falles, tot i que no és el tema de falles, doncs..., 
nosaltres analitzem com puja el magma, a les falles, no per altres matèries, però són 
exactament les mateixes falles que fan ascendir magma i generar vulcanisme en tota 
aquesta zona..., que té, Columbretes, les mateixes falles que estem analitzant ara..., 
doncs hi ha pujat el magma. I sí que hem generat diferents treballs de com funciona 
aquest tipus de tectònica, aquest tipus de falles.

I després el que poder seria el pinyol de la meva ponència avui és que, com a 
geòleg, m’agradaria parlar com a governança, ja que hem seguit uns quants conflic-
tes socioecològics que hi ha a Catalunya, i el Castor n’és un més. I sobretot un avís 
de cara a futur, en aquest sentit, de que com el cas Castor ens en trobarem d’altres 
en el futur. O sigui, ens hem de proveir de les eines legals i els procediments ad-
ministratius perquè no torni a passar el mateix. Senzillament perquè estem en un 
moment que hem rascat ja tot el que geològicament... –no parlo només de gas i de 
petroli sinó d’altres recursos naturals–, hem anat rascant tot el que és fàcil de treu-
re. I ara, si volem continuar, doncs, que sembla que no hi ha voluntat de canvi..., o 
sigui es parla molt de canviar però no hi és, de tal manera que, mentre no hi hagi 
aquesta voluntat de canvi, sí que ens hem d’articular, doncs, perquè estem extraient 
recursos en els quals..., tècnicament és més difícil. I això provoca que estem re-
menant la terra i genera una cosa, que és el que ha passat al Castor i que és el que 
comentaré ara, que és la sismicitat induïda, no només amb injecció de gas passa la 
sismicitat induïda, i això ho comentaria.

Bé, bàsicament, aquí hi ha una imatge de tot l’eixam de sismes que va generar, 
de diferents..., n’hi ha des de grau 2 fins a 4; 4, em sembla que va ser 4, 4 i poc, el 
que va generar, doncs, la injecció de gas que... Ja ho han explicat; intentaré no repe-
tir-me per ser també més àgil.

Tot això es genera per unes fractures que van de nord a sud però també de nord-
oest a sud-est. Són unes fractures actualment actives que es van generar fa uns 20 
milions d’anys i que no funcionen potser amb tanta freqüència..., o sigui, no tenen 
moviments amb tanta freqüència com podríem parlar de Japó o Nova Zelanda, però 
sí que són actives. O sigui geològicament aquestes fractures les podem considerar 
totalment actives i, de fet, els mapes geològics ja... Aquest és el mapa geològic 1: 
25.000 de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que ja ens les dibuixaria 
aquestes fractures. O sigui, aquestes fractures no eren una cosa desconeguda, això 
segur, perquè hi ha informació prèvia en mapes geològics publicats per la mateixa 
Generalitat de Catalunya en els qual ja estan dibuixades aquestes fractures. No, no 
és allò, «ens ha aparegut una falla que no sabíem?» No, això no, no és veritat.

I aquestes falles és tot un sistema –això és més de cultura geològica, no?– que 
s’estén des del sud de la península Ibèrica, passant per tot el golf de València i de 
Lleó, fins al centre d’Alemanya. És a dir, és tot un sistema de fractures que cal tenir 
en compte perquè són actives. I en aquestes mateixes fractures, que ens estan gene-
rant el que geològicament en diem un «rift», doncs, també en aquest cas el nostre 
camp d’estudi, ascendeix el magma i genera vulcanisme.

I aquestes fractures a Catalunya estan en moviment. I, de fet, el mateix eixam 
de sismes, que me n’he descuidat, però tenia aquesta direcció nord-oest - sud-est, 
doncs, està actuant. I ara..., va haver-hi fa poc un eixam de sismes, que vaig anar a 
demanar a la gent de l’Instituto Geográfico Nacional, a Santa Coloma de Farners, 
per veure si podia ser sismicitat induïda, que parlem, perquè era estrany que hi ha-
gués tot un eixam molt seguit de sismes. I ho van mirar i van dir que no, perquè 
–i us passaré una presentació– la sismicitat induïda també pot venir sobre l’explota-
ció d’aqüífers, que és l’altre..., un dels altres casos que tenim, més greu que el Castor, 
com és el cas de Lorca. A Lorca, el terratrèmol és una sismicitat induïda per l’home, 
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i és que al sobreexplotar-se l’aqüífer, doncs, les pressions, la relació de pressions va-
ria, i va generar un terratrèmol d’escala 5. però amb morts, o sigui, en aquest cas. 
O sigui que nosaltres estem afectant..., i no és a qualsevol altre lloc, sinó que estem 
afectant..., i sí que ens hem de proveir de les eines, doncs, adequades en aquests ca-
sos ja que estem burxant la terra per obtenir més recursos. 

Aquí seria l’exemple de falles en les quals, aquí, en aquest sector, hi trobaríem el 
magatzem de petroli, que és la trampa on ha quedat atrapat el petroli que va extraure, 
com bé comentava el company del Col·legi d’Enginyers, doncs, la Shell, i hi va estar 
extraient aquest petroli. Recordem que és una trampa, que la roca mare està a més pro-
funditat, i que és on després se sol fer fracking, en aquesta roca mare, per acabar 
d’extraure aquest petroli que no ha migrat i ha caigut en una trampa, que pot ser un 
anticlinal, potser diferentes...

Aquesta me la salto ràpid... (Pausa.)
De magatzems. Suposo que hi haurà gent que ho explicarà més, però ho explica-

va molt bé el meu company. Aquest era interessant, de magatzem, sobretot perquè ja 
que l’estratègia –i també ho comentaré després–, doncs, sembla ser que no és..., jo no 
la comparteixo, aquesta estratègia, però la transició del petroli a energies renovables, 
que tardaran ja a arribar, Europa –ja no és una decisió ni de Catalunya ni d’Espanya, 
o sigui Europa– ha decidit que l’estratègia és el gas. O sigui que tirem amb gas mentre 
no podem implementar tot d’energies renovables. O sigui que és un tema que difícil-
ment només a Catalunya podem decidir-ho, aquest tema, perquè ja és europeu, i, per 
sort, ara s’ha tirat enrere el Midcat, etcètera.

Doncs aquest magatzem anava bé perquè hi ha diferents magatzems. Per allà 
Manresa, Gas Natural també n’està fent un; ara no sé tal com està exactament, però 
és més injectar gas per després anar-lo traient a poc a poc, però aquest és allò que 
comentàvem, en cas d’emergència. O sigui, en aquestes zones on ja hi hagi una pres-
sió, sigui per aigua, doncs, perquè el petroli que s’ha extret..., no sé exactament, no 
sabem quina quantitat ja s’ha tret, o no..., però sí que ha estat reemplaçat per aigua i 
ja hi ha una certa pressió. Tu injectes gas allà, el qual ja està a molta pressió, i, en cas 
d’emergència, el pots obtenir ràpidament, aquest gas. No és un magatzem, doncs, 
com... (algú diu: «Com el que tenim a casa...») –exactament–, sinó que interessa, 
aquests magatzems, per en cas d’emergència. Torna a ser una dependència insana, 
segons la meva vista, el gas, però s’ha de ser realista, i de moment la tenim, aquesta 
dependència, que és el que comentava.

Això, la sismicitat induïda pot venir per aquests diferents motius i cal estar pre-
parats, perquè amb això ens hi anirem trobant i cal..., des d’aquí, ja que estem en 
el Parlament, haurien de fer un esforç per intentar-ho articular tant legalment com 
amb procediments administratius –jo en proposaré un, després, a sondejar–, doncs, 
perquè ens hi anirem trobant amb aquests temes de sismicitat induïda.

Hi ha mesures per intentar fer-ho ben fet. En el cas de... Hi ha un company cientí-
fic de l’Institut Jaume Almera, que, a més a més, és especialista, Antonio Villaseñor, 
en sismicitat induïda, i ell ha estat seguint també el tema del Castor, i jo penso que 
estaria bé poder-lo convidar aquí, perquè està molt relacionat amb els Estats Units, 
i és geofísic en aquest cas ell, i ell ho comenta. O sigui, el que comenta és que hi ha 
maneres d’intentar... Si tu fas una xarxa de sismògrafs al voltant, amb els quals –és 
un semblant a les presses–, doncs, vas mesurant. O sigui, la manera de fer-ho: injec-
tes una mica de gas, mesures, mires com va i a partir d’aquí injectes un altre gas, 
mesures, com va. Sembla que per la manera d’injectar gas això... Bé, evidentment, 
xarxa per mesurar, doncs, si hi havia terratrèmols o com es movia a nivell inclús de 
mesures de terratrèmols d’1-0 punts, no existia això. O sigui que, per exemple, ara, 
rere el Castor, es va obligar en unes prospeccions petrolieres a Canàries de que hi 
fos, aquesta xarxa de sismògrafs, doncs, al voltant. O sigui, hi ha mesures, doncs, 
per intentar anar treballant, intentar fer ben fet aquests processos.
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Per què aquí no es va fer, jo penso que molts companys ho han dit. Jo no he in-
vestigat a fons, si tingués un any i recursos per investigar ho investigaria, però aquí 
s’ha dit; jo no en tinc proves, però dedueixo que hi ha un punt de negligència en tot 
aquest projecte. I també és una de les coses, amb quatre o cinc coses que exposaré, 
que ho comentaré, sobretot perquè si es volen fer ben fetes es fan ben fetes. El que 
passa, que no hem de voler que la voluntat de l’empresa privada sigui fer-les ben fe-
tes sinó que hi ha d’haver la manera d’obligar que es facin ben fetes, amb els meca-
nismes oportuns, i actualment encara no... 

Bé, això és la injecció de gas, els pics, que si de cas un enginyer ho podria explicar 
molt millor, i és el que comentava aquest company que treballa amb sismicitat induïda, 
de que tu injectes i deixes reposar-ho tot, mires com va tot el tema de tensions i pres-
sions, i després injectes. I aquí sembla que bé, que quan anaven injectant..., i després 
sobre injecció, sobre injecció, sobre injecció, i va provocar, doncs, aquest eixam sísmic.

Part de la investigació que hauria de fer si..., que també treballo molt amb el tema 
oral, acompanyar el que és la ciència amb el record de la gent, i he intentat bus-
car hemeroteques i..., no? Però això seria un recull de prospeccions per petrolieres 
dels anys setanta, que n’hi ha un munt, entre Castelló i Tarragona, n’hi ha un munt 
d’aquestes prospeccions; n’he posat algunes que queden a prop del Castor. Però ja hi 
havia pescadors a l’època..., i ho dic perquè anant allà i parlant amb la gent de la pla-
taforma algú m’ho havia comentat, de que quan es feien aquestes prospeccions ja hi 
havia, doncs, alguns..., provocaven alguna sismicitat induïda, ja hi havia alguns terra-
trèmols, i els mateixos pescadors ja ho detectaven, cosa que, amb una mica d’investi-
gació, si se sap, estic segur que no era una cosa desconeguda. De la mateixa manera 
que no podies dir «aquí no hi ha falles» tampoc podies dir «aquí és que no s’havia 
provocat mai cap sismicitat induïda». No tinc proves –vull dir que això ho deixo per 
endavant–, però sí que hi ha percepció de gent local que ho havia comentat. I després 
hi ha l’informe de la plataforma que va emetre amb les al·legacions.

Bé, actualment encara és una zona propensa, perquè hi ha la plataforma Casa-
blanca, ara s’ha demanat una altra concessió d’explotació petroliera... Bàsicament 
aquest..., reforço el meu argument, o sigui, ja s’ha demanat per fer més prospeccions 
en aquesta zona, doncs, que cal estar preparat per aquesta sismicitat induïda. Això sí 
que m’agradaria..., el que comento; perquè no serà una cosa nova, eh?, un bolet que 
haurà sortit, sinó que tornarà a passar. Això és la zona de gasoductes de tot Europa, 
que travessen, que és..., que, bé, bàsicament és això: Europa la transició energètica la 
farà a partir de gas que vindrà de Rússia i d’Algèria, que amb el que passa a Algèria, 
també, no sé si hauríem d’estar una mica preocupats, però, bé, venim d’allà.

Ja acabo, me queda el final, que també veig que vaig bastant bé de temps. En 
aquest cas com a geòleg, seguint aquests conflictes i assessorant..., doncs, perquè al 
final el que..., un dels meus objectius com a geòleg que tinc un peu entre la societat 
i la ciència, doncs, és intentar explicar a la gent que tingui tota la informació de ma-
nera rigorosa, i que a més a més de manera respectuosa després ho expliqui, perquè 
pugui prendre les seves pròpies decisions i no es basin en..., bé, en mites o a vegades 
en rumors, no?, sinó de facilitar. 

I tenim una ciutadania bastant sàvia com per tenir capacitat d’aprendre tot això que  
us estava explicant i a més a més prendre les seves pròpies decisions. O sigui que... 
I aquí és el que vinc a defensar de que, si hi ha tots aquests conflictes socioeco-
lògics que hem anat seguint, que són uns cinquanta o seixanta, això, radiografiats 
l’any 2017..., o sigui, ara n’han aparegut de nous, alguns d’ells relacionats amb temes 
d’energia, d’altres amb temes d’aigua, que aniran sortint, doncs és que ens cal aques-
tes noves eines de governabilitat. I, per exemple, el concepte de «mediació ambien-
tal», que aquí, en aquest cas, el Col·legi d’Ambientòlegs, doncs, penso que també hi 
estarien a favor. I la mediació ambiental és, en casos com aquest del Castor, casos en 
què es detecten aquests projectes abans de que s’injecti, abans de que s’adjudiqui el 
projecte, si la població local que ha de conviure amb aquest projecte no ho veu clar, 
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doncs, hi hagi un procés de mediació ambiental per articular a veure quin ha de ser 
el millor projecte, per... Evidentment amb base científica rigorosa, però que ha d’exis-
tir. El que no pot ser és aquesta obscuritat de que s’ha d’anar als BOEs i no sé què i 
no sé «quantos». Això ho hauríem de mirar. Perquè ens queixem del BOE, però el 
DOGC també té la seva obscuritat, el DOGC, que ens hi hem trobat moltes i moltes 
vegades amb anuncis a l’agost. Això és una pràctica habitual tant a Madrid com a 
Barcelona, aquesta.

I defenso això, de que cal, ara que estem al Parlament, analitzar aquest aspecte 
de la mediació ambiental i la nova governabilitat. I, bé, una mica exagerat, però és 
això, que com a societat estem escurant fins a l’última..., en tema hidrocarburs i gas i 
petroli, doncs, fins a l’última gota. Però perquè hem organitzat un sistema totalment 
dependent del petroli i no serà fàcil sortir-nos-en, d’aquesta dependència.

Jo ja estaria, també. He acabat.

El president

Molt bé. Moltíssimes gràcies, senyor Planagumà. No sé si encara queda molt per 
escurar de petroli o de carbó i de gas, però com a mínim ningú ha escurat el temps 
del tot.

Per tant, agraïment, i aleshores ja, si de cas, seria el torn dels diputats; en aquest 
cas, del senyor Domínguez, pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Endavant.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Hola, buenas tardes. Primero, agradecer a los cuatro comparecientes, que han 
ofrecido su tiempo, porque entiendo que es un tiempo que es entregado gratuitamen-
te, y no es barato, y por las aportaciones que habéis hecho.

Recordar que en esta comisión estamos..., es una comisión de investigación, que 
el objetivo es aumentar la transparencia en cuanto al proyecto Castor. Y es, cuando 
acabe esta comisión, con todos los que habéis pasado por aquí, pues, que la ciuda-
danía tenga un poquito más de luz sobre qué ha sido Castor, qué ha pasado, y poder 
juzgar qué se ha hecho y qué no se ha hecho.

Gran parte de los comparecientes y diputados de aquí procedemos de Tarragona, 
tanto del Camp de Tarragona como de Terres de l’Ebre. Pero quiero hacer hincapié 
en que no es un tema solo local, sino que el Castor transciende a toda Cataluña y a 
toda España, y yo me atrevería a decir que mucho más, porque es un proyecto que, 
si se repite en más puntos de la geografía europea, pues, al final nos afectará a mu-
chos países.

También es importante aclarar que el desarrollo de todo lo que se hable aquí y 
de las conclusiones que saquemos aquí no afecta o no debería afectar a los procesos 
judiciales que ya están abiertos. Por lo tanto, aquí podemos ser un poquito más atre-
vidos, porque no estamos en sede judicial, estamos en sede parlamentaria.

Ya quiero pasar a las preguntas. He intentado ordenármelas por compareciente, 
pero mis preguntas van abiertas a los cuatro. Aunque yo me dirija a uno de vosotros, 
cualquier aportación será bien recibida.

En cuanto a la señora Aitana de la Varga, ha hablado de los procesos de informa-
ción pública y ha hablado de las carencias, de que, por ejemplo, salga información 
pública desde el 3 hasta al 23 de agosto. ¿Este proyecto necesitaría otro requisito 
respecto a este tipo de procesos? Porque ¿se incumplió algo?

O sea, una cosa es que todos entendemos que en agosto todo el mundo está por 
otras labores, y otra cosa es que si realmente se incumplió algún tipo de requisito. 
O qué modificaciones se tendrían que hacer si es que se incumplió. Pero, realmente, 
si se sacó en el momento más inoportuno, qué se podría hacer y a qué nivel, para 
que esto no vuelva a pasar. Porque yo entiendo que este tipo de informaciones pú-
blicas no solamente pasa con el Castor, pasa con mucha legislación y con muchas 
tramitaciones, que ves que el periodo es el periodo más inoportuno, en el que menos 
facilidad hay para mirarlo e intervenir, ¿no?
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Y ¿cómo está actualmente el proceso del gasoducto? Porque has hablado de frac-
cionamiento del proyecto, en el gasoducto, la planta de mar y la planta de tierra. 
Y has dicho una palabra muy atrevida, que es que es ilegal, el gasoducto, por no ha-
berse hecho el estudio de impacto ambiental. Entonces, me gustaría que lo corrobo-
raras, si realmente crees que es ilegal, y cómo está legalmente este proceso.

Y respecto a la autorización de la planta terrestre, que también se concede en 
cinco días, por la clasificación del terreno, que también en días..., en periodos navi-
deños, y también has vuelto a decir, pues, una palabra atrevida, que es que es ilegal. 
Entonces, me gustaría que realmente reafirmaras estas afirmaciones, y si realmen-
te..., qué tipo de ilegalidad es, para tomar nota y ver si realmente habría que hacer 
algún tipo de..., o, si ya se ha hecho, en qué proceso está.

Respecto al señor Vizcarra, el hecho de que exista, según el Colegio de Ambien-
tólogos, dolo o interpretación maliciosa se podría traducir en una necesidad de parar 
o exigir la devolución de las indemnizaciones que se han hecho a la empresa. Para 
que esto pase, ¿qué es lo que hace falta?, ¿que se finalicen los procesos y dictami-
nen que esto es así o hay que abrir procesos nuevos? Porque entiendo que, desde el 
punto de vista social, es uno de los puntos más importantes. Se ha hecho algo mal, 
y lo estamos pagando, encima, ¿no? Entonces quería ver qué puedes aportar en este 
aspecto.

Respecto al señor Oriol Altisench, ¿se debería haber aplicado algún protocolo 
que previniera los efectos? O sea, existe..., por lo que has dicho, sí que se deberían 
haber aplicado, pero ¿existen protocolos oficiales y normativos que obliguen a la 
empresa a seguir un protocolo de manera similar a cómo se hace en las presas, o es 
una recomendación técnica pero realmente no existe nada de esto? Y ¿no se debería 
trabajar en esta línea para que no se siga haciendo proyectos sin seguir los protoco-
los de seguridad y de prevención?

Y, me sabe mal, pero, realmente, como han intervenido antes tus compañeros, no 
tengo ninguna pregunta dirigida al señor Planagumà, pero le invito a que participe 
en cualquiera de las respuestas.

Gracias.

El president

Gràcies, diputat. També amb el temps, perfecte. Ara seria el torn del senyor Jordi 
Terrades, portaveu del Grup Socialista. Endavant.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, president. Primer de tot, agrair la compareixença de les quatre perso-
nes que avui ens acompanyen i que han exposat la seva visió del conflicte que estem 
analitzant en aquesta comissió d’investigació, igual que les darreres setmanes hem 
agraït la presència i les explicacions d’altres tècnics, no?

El meu grup parlamentari..., o en aquest cas aquest diputat ha anat apuntant-se 
algunes de les qüestions que vostès han plantejat. N’hi han algunes que ja els dic 
que en les conclusions que cada grup haurà de formular..., nosaltres hem recollit al-
gunes aportacions que creiem que seria interessant que sortissin en aquestes conclu-
sions d’aquesta comissió... Després em referiré a altres temes, eh?, però, en tot cas, el 
que s’ha apuntat d’aquesta nova governabilitat, sobretot amb els temes de mediació 
ambiental, que ho veiem..., aquí no es va produir, però ho veiem en altres conflictes 
d’altre tipus d’implantació d’infraestructures en el territori, que sempre acaba ha-
vent-hi problema; no està regulat d’una manera clara enlloc, i probablement aquest 
Parlament hauria de començar a avançar-se a abordar aquests temes, no només des 
del punt de vista de la mediació ambiental i de la nova governabilitat sobre el con-
junt d’infraestructures de tot tipus que seguim necessitant a Catalunya, sinó sobretot 
avançar també amb les eines legals que emparin aquesta nova manera de fer. Creiem 
que aquesta aportació que el senyor Planagumà ha fet és molt interessant. Nosaltres 
intentarem recollir-ho. Igual que el que també el senyor Altisench, en nom del Col-
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legi d’Enginyers de Camins, aportava: el tema de clarificar més els protocols d’ac-
tuació per la posta en marxa de determinades infraestructures; en algunes està molt 
regulat, en altres hi han buits tècnics i legals, i probablement també hauríem d’avan-
çar cap a aquesta qüestió.

I, un cop dit això, bé, constatem el que ja hem constatat en altres compareixen-
ces: que no acaba d’haver-hi una posició clara respecte a què va passar en aquest cas, 
no?, i per què ens ha portat a aquesta situació. És veritat que a l’informe del MIT, 
tot i que juguen amb les paraules, apunten, no?, cap a una direcció de per què en el 
moment d’intentar posar en marxa el magatzem, doncs, es va produir la sismicitat 
que es va produir.

Per aquí, per aquesta comissió també han comparegut altres geòlegs, i hem ob-
servat contradiccions entre diverses posicions tècniques, totes respectables, respecte 
al que s’hauria pogut fer, el que no es va fer, per què es va produir, etcètera.

El senyor Altisench també ens parlava dels motius energètics. Home, estem ana-
litzant aquest projecte amb la perspectiva dels acords de París del 2015, que ens 
porten a un horitzó del 2050, amb una senda energètica determinada. Ara, per arri-
bar també a les conclusions que el meu grup parlamentari podrà proposar al final 
d’aquesta comissió, jo també he fet un altre exercici, que seria bo també tenir-lo 
present per contextualitzar què va passar aquí. La Unió Europea, la política energè-
tica espanyola, però també la catalana, eh? –i, en tot cas, els convido a tots vostès 
a mirar-se els documents anteriors a l’any 2000, i podríem parlar de l’any 1996 en 
endavant–, acaben fixant el gas com una de les actuacions estratègiques en matèria 
energètica a Europa, a Espanya i a Catalunya. I tots acaben dient, tots els documents 
que hem pogut comprovar, que les reserves, en el cas espanyol, i per tant també ca-
talà, i sobretot a Catalunya, que té una dependència, a diferència d’altres territoris 
d’Espanya, amb el gas, superior, eh?, eren de pocs dies i que es necessitaven infraes-
tructures d’emmagatzematge. Els plans de l’energia anteriors al Govern de Pasqual 
Maragall ja ho deien, els posteriors de Pasqual Maragall i José Montilla també, i 
els d’Artur Mas i posteriors, que segueixen vigents en aquests moments, també, eh? 
I fins i tot ubiquen magatzems subterranis en altres indrets, que sembla que algun 
s’apuntava en alguna de les intervencions, de manera clara, a Catalunya. Amb això 
no es justifica res, eh?, perquè aquí, en tot cas, va passar el que va passar. Però crec 
que ho hauríem de contextualitzar per veure per què en el seu moment es va apostar 
per aquest tipus d’infraestructures.

Dit això, el senyor Vizcarra deia: «Els moviments sísmics induïts» –o almenys 
m’ha semblat entendre que feia aquesta afirmació– «eren coneguts per Escal, i, per 
tant, hi podria haver ocultació.» Jo el que li demano és: el Col·legi d’Ambientòlegs 
de Catalunya d’això en té constància o és una suposició?, perquè, si en té constància, 
seria bo que aquest document o aquests documents..., o la pista d’aquests documents 
la poguéssim seguir.

La senyora De la Varga, també alguna opinió o, en tot cas, algun aclariment res-
pecte al que ens ha explicat en aquesta comissió d’investigació, perquè ha fet una 
insinuació molt clara: de que de bon inici ja se sabia que el magatzem no funcionaria 
i per tant era un cas planejat, suposo per cobrar indemnització. El que li pregunto 
és: d’això en tenim una constància documental, de que pugui ser així? Si és així, 
ens pot facilitar a aquesta comissió d’investigació els documents o, indiciàriament, 
el camí per poder arribar a aquests documents?

També li voldria pregunta quina opinió té de l’arxiu que ha fet la Sala Penal de 
l’Audiència Nacional respecte a aquest cas. I quina diferència hi ha, entén vostè, en-
tre els tribunals ordinaris de justícia, que és on acabarem acabant delimitant respon-
sabilitats econòmiques o penals respecte d’aquest tema, i els judicis populars, que 
vostè he notat que defensava entusiàsticament.

Gràcies.
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El president

Gràcies, diputat. Ara seria el torn del senyor Lucas Ferro, en nom del Grup de 
Catalunya en Comú Podem.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyor president. Jo, intentaré no repetir; ho dic perquè hi ha al-
gunes coses que ja han sortit, i per tant m’estalvio fer algunes preguntes. Però en tot 
cas jo sí que volia fer una reflexió, perquè crec que ha sortit en diverses interven-
cions: que, clar, un procés jurídicament garantista ha de respectar el dret administra-
tiu, però també la nova normativa ambiental, i ha de respectar el criteri de precaució 
i el criteri de prevenció.

I crec que això és un element que ha sortit en la primera intervenció, que és 
clau, també, per delimitar responsabilitats. Estem davant d’un cas, diguem-ne, on, 
per decret, ja s’han establert les indemnitzacions, o ja es van establir les indemnit-
zacions, en aquest cas, a les empreses que s’han lucrat d’aquestes indemnitzacions, 
però, en algunes coses de les que heu dit, a mi també m’agradaria saber, diguem-ne, 
en una situació desitjable, que és que es replantegi aquest escenari d’indemnitzar a 
les empreses que han sigut responsables del Castor i s’estudiï la seva responsabilitat 
social i ambiental, quins mecanismes tenim per fer-ho, especialment en el cas de la 
responsabilitat ambiental. És a dir, si hi ha procediments administratius o protocols 
en els quals es pugui estudiar un impacte ambiental, delimitar-lo econòmicament i 
plantejar indemnitzacions, en aquest cas, de les empreses al conjunt de la ciutadania 
a través de l’Estat. Ho dic perquè..., jo no soc molt expert en això; durant la carrera 
–jo també soc ambientòleg, com el company– vam estudiar diversos escenaris de 
càlculs, de com es calculava, no?, l’impacte econòmic d’una catàstrofe ambiental. 
Però no estic segur si l’Estat o la Generalitat han assumit algun mètode de càlcul per 
això. I m’agradaria –també, per fer diferents escenaris, jo mateix intentar treballar 
aquesta vessant– saber si hi ha algun protocol establert. 

Jo només tenia aquesta pregunta, perquè la resta me les han anat xafant gradu-
alment.

Així que moltes gràcies per la vostra compareixença.

El president

Gràcies, diputat. En aquest cas, ara sí, el torn de la diputada Irene Fornós, del 
Grup Parlamentari Republicà.

Irene Fornós Curto

Gràcies, president. Gràcies a tots per haver comparegut avui aquí. Primer que 
res, també volia disculpar el meu company de grup parlamentari, el Lluís Salvadó, 
que avui, per motius personals, no ha pogut estar aquí i que segurament hagués tro-
bat molt interessant la comissió que hem tingut avui.

No vull entrar tampoc en preguntes concretes, sinó que preferixo fer una mica..., 
a mode de reflexió. Ja portem diverses comissions, i segurament algunes preguntes 
que potser us sobta que no vos les féssem és perquè, com que hi han hagut diversos 
compareixents, ja mos hem anat, a vegades, doncs, centrant-mos en aquelles coses 
que hem pensat que eren més interessants preguntar als que veníeu.

Jo voldria començar, una mica, no?, amb la reflexió que feia l’Aitana, i lligar-la 
una mica també amb la reflexió que en este cas també feia l’últim compareixent, 
no?, d’esta mediació que s’hauria de mirar de tindre amb la gent del territori. En este 
cas, com Ferran abans ha dit, jo soc ebrenca. A l’Ebre, de conflictes mediambien-
tals, ne sabem una mica. I ho voldria lligar també amb una compareixença que va 
haver aquí no fa molt –no en esta comissió, sinó a la Comissió del Síndic de Greu-
ges–, on se va tractar també una mica dels conflictes mediambientals i el desequili-
bri territorial, no?, que en definitiva acaba hi havent, i en la que jo vaig poder parti-
cipar. I, evidentment, vam tractar el tema del Castor, però es va parlar molt sobretot 
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sobre esta falta, no?, de transparència, esta publicitat que potser faria que de vegades 
no mos trobéssem després en haver de reparar moltes coses, que precisament des-
prés són les plataformes, no?, la ciutadania, la que acaba engegant també tots estos 
recursos i havent de recórrer a tots estos BOEs que es publiquen superràpid i a ve-
gades inclús amb nocturnitat i en mesos que a la gent, doncs, li costa moure’s. En 
este cas, lo Castor, en mes d’agost, en anglès, i que també es va haver de córrer, no?

I que també vull recordar, com també ho recordava en la compareixença que en 
este cas va fer l’Alfons Montserrat, qui era llavors alcalde d’Alcanar, doncs, que, bé, 
van tindre de també ajudar una mica la gent, perquè moltes vegades la gent de les 
plataformes..., són plataformes que ara tenen un nom i s’han especialitzat molt, però 
que segurament lo primer dia que es van trobar que estaven afectats i que anaven a 
construir això, de totes estes coses que ara mos parlen i n’entenen tant, llavors no en 
sabien i havien de recórrer també a aquelles persones que els fessen suport. I aquí 
vull deixar també, una mica, la reflexió esta, perquè crec que esta comissió ha de ser-
vir no només per a ficar la llum esta que dèiem al Castor, sinó que també ha de servir 
perquè, en un futur, i des de ja, anéssem fent les coses, no?, des de la part que mos 
toca, en este cas, a la gent que formem part de les institucions i de l’Administració, 
doncs, una mica més correctes.

Voldria també fer-te una altra pregunta, Aitana, una mica més vinculada ja amb 
lo teu tema més professional. I com que també vas comentar, no?, que vas participar 
dins del cas Castor, com a..., al judici este, popular, que es va fer, el qual també pen-
so que és d’agrair, perquè tot va sumant perquè la gent vagi també tenint més infor-
mació. Has fet menció, no?, en este cas, del Jutjat número 4 de Vinaròs, on tenim allí 
una causa estancada. Jo el que et voldria preguntar, una mica, no?, vinculat amb tot 
això que estem dient de que potser a vegades no hi ha una bona fe o no hi ha, pot-
ser, una voluntat de fer les coses com tocaria... Esta causa porta molt de temps allí. 
De fet, des del nostre grup, des d’Esquerra Republicana, al Congrés dels Diputats, lo 
diputat Jordi Salvador ja va demanar al mes de novembre que per favor dotessen de 
més recursos humans i tècnics, ja que la jutgessa que en este cas estava allí estava 
una mica desbordada, perquè també hem de recordar que està tipificat com una cau-
sa complexa, no?, i que s’estaven acabant los terminis, i que això també feia, doncs, 
que potser segurament a nivell jurídic s’anessin esgotant estos terminis i es vagin 
tancant causes i fets que al cap i a la fi a tots mos interessen. Voldria saber la teva 
opinió; si creus que realment una causa com esta necessitaria més mitjans.

Després, faré unes reflexions així, una mica en general. I en vull deixar una que 
em penso que és important per a saber per què estem fent esta comissió avui aquí al 
Parlament. I és, en este cas, primer, quan vam demanar de fer esta comissió d’inves-
tigació, ho vam tindre una mica complicat, perquè semblava que el Parlament en si 
no era competent, no?, perquè això sabem que és una cosa que depèn del ministerio. 
Però precisament pel tema de que en competències ambientals sí que la Generalitat 
hi té, en este cas, participació, doncs bé, va ser una de les escletxes que vam poder 
agafar. I penso que també, doncs, és de valorar que avui també pugui hi haure al-
gun representant, no?, aquí, dels ambientòlegs, que també hem agafat i hem recollit 
esta petició que feu com a col·legi, de reconeixement vostre, que mirarem de fer lo 
possible per a fer-la.

I parlaves del desmantellament. I jo una altra conclusió que vull agafar, i que 
cadascú, no?..., i reflexió, que cadascú la interprete com vulga. Penso que és curiós 
que al cap i a la fi este desmantellament que fa poc se mos va anunciar i que, segu-
rament, doncs, tots vam pensar que era una bona notícia..., tot i que també –i és una 
pregunta que aprofito per a dir-vos– mos preocupa com se puga fer i les conseqüèn-
cies que puga tindre, és curiós que este desmantellament –i torno a agafar el fil– mos 
lo comuniqués la ministra, en este cas la Teresa Ribera, que en el seu moment també 
va ser la mateixa persona, no?, que va validar los impactes d’avaluació ambiental, 
que abans precisament alguns dels que estàveu aquí, doncs, bé, també qüestionàveu 
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de si es va fer com tocava, amb esta subdivisió dels diferents trams que acaben com-
ponent lo que era lo projecte Castor, dels diferents..., de la plataforma, del gasoducte, 
de lo que és la planta terrestre.

Ja ho he dit, una de les preguntes que volia fer era saber..., mos preocupa este 
possible desmantellament del Castor, no?, com se podria fer.

I, després, una altra de les preguntes que voldria deixar en l’aire és que sí que és 
veritat que potser, tal com està plantejat lo model energètic –i, en este cas, que va 
més enllà, no?, perquè també depèn d’Europa–..., si realment quan se va projectar 
lo projecte Castor, les persones que sou experts i que sou tècnics, tal com se va vo-
ler fer amb aquell magatzem, que ja era reutilitzat d’un altre d’una antiga explotació 
petrolífera, penseu que realment hi havien prou eines com per a saber el que podia 
passar. I si, en cas de que s’hagi de fer aquesta auditoria que mos comenta lo síndic, 
qui penseu que l’hauria de fer perquè, també com comentava abans lo company del 
Partit Socialistes, puguéssem arribar a unes conclusions que siguen verídiques i que 
mos portin realment a la veritat de tot lo que va passar al Castor, no?, a la veritat 
dels sismes, a la veritat de la possible mala fe que hi va poder haver i de si realment 
va ser un negoci per a alguns i, malauradament, doncs, un desastre per a uns altres. 
I res més.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Seria el torn del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 
Entenc que es partiran el temps la diputada Mònica Sales i el diputat Narcís Clara. 
Endavant.

Mònica Sales de la Cruz

Gràcies, president. Sí, com bé dius, nosaltres ens partirem la intervenció. En pri-
mer lloc, des del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el nostre agraïment a les 
seves compareixences d’avui. Sessió rere sessió anem descobrint i refermant aques-
tes opacitats que hi ha al voltant del projecte Castor, i això, evidentment, dona sentit 
a aquesta comissió d’investigació.

Els agraeixo molt aquest to divulgatiu i rigorós de les seues intervencions, amb 
la voluntat de traslladar així els coneixements dels quals vostès en són experts i que 
ens permeten entendre bé tots els passos i totes les singularitats vinculades al pro-
jecte –tràmits jurídics, procediments ambientals, característiques geològiques–, so-
bretot a persones com jo, que no som expertes en aquest tema, i que això ens ajuda 
a comprendre bé com funciona tot plegat en aquest projecte.

Compartim que cal depurar responsabilitats, i per això som aquí, no?, dos dilluns 
al mes, escoltant-los i recollint totes les informacions que ens puguen permetre arri-
bar a unes conclusions per a posar llum a totes aquestes ombres que envolten aquest 
projecte Castor.

Pel que fa a la intervenció de la senyora De la Varga, agrair-li els detalls dels fets 
i l’explicació cronològica, amb dades que parlen per elles mateixes. No és la primera 
vegada que aquí, en aquesta comissió, es parla o es posa sobre la taula, per exemple, 
la idoneïtat del tràmit d’informació pública aquell agost del 2007. També s’ha par-
lat en nombroses ocasions dels canvis de la línia marítima, amb aquesta correcció 
d’errades; la falta d’interès per l’estudi del risc sísmic de la zona... No és la primera 
vegada i sabem que tampoc serà l’última, perquè són coses que evidentment s’han 
d’anar repetint, i les persones que aneu compareixent aneu compartint amb nosaltres 
aquesta informació.

Pel que fa al senyor Vizcarra, compartim que haja posat clarament de manifest 
la poca voluntat de l’empresa Escal UGS d’analitzar aquest risc ambiental, i concre-
tament aquest risc sísmic, i reiteradament s’ha dit en diverses compareixences que 
aquesta empresa ha de respondre d’aquestes responsabilitats, i nosaltres també com-
partim això que vostè ha dit. A mi sí que m’agradaria preguntar-li, com a Coamb, i 
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no només és una pregunta que li faig a vostè, sinó que l’obro als quatre, i que també 
ha avançat la companya del Grup Republicà, quines recomanacions farien respecte 
a aquest desmantellament de Castor i quin posicionament tindrien. És una notícia 
que vam rebre fa poc, és una notícia que s’ha comentat en reiterades ocasions, i, ja 
que els tenim aquí, saber què és el que ens dirien vostès al voltant d’aquest desman-
tellament.

I a continuació passo la paraula al meu company Narcís Clara.

Narcís Clara Lloret

Bona tarda. Molt benvinguts al Parlament, naturalment, i agrair-los l’exposició 
a tots quatre. Jo dirigiré les meves preguntes al senyor Altisench i al senyor Plana-
gumà.

Comencem. Ja portem unes quantes sessions, i a vegades els temes es van repe-
tint, però això és natural. Algunes de les qüestions que jo potser els diré, atès..., bé, 
voldria dir que, per primera vegada, tot i així, tenim un representant de l’àmbit ju-
rídic, un altre del medi ambient, d’enginyeria de ponts i camins i de geologia. I, per 
tant, potser alguna de les preguntes que faré..., que van dirigides a cada un d’aquests 
àmbits, però aquests àmbits, diguéssim, no exclouen l’un a l’altre, sinó que a vegades 
es toquen, i, per tant, si algú altre les vol respondre, doncs encantadíssim. Bé.

El senyor Altisench. Bé, vostè ha parlat d’entrada sobre l’informe de l’MIT, i 
diu que s’hi ha de confiar. Jo soc evidentment del mateix parer. Crec que s’hi ha de 
confiar plenament; no diré un percentatge, però plenament, molt plenament, atesa, 
doncs, la categoria del centre. I l’informe en si mateix, que, si ara ho recordo bé, no 
el tinc aquí, però ocupa de l’ordre de cap a cent pàgines –noranta i escaig, em pen-
so–, i a més a més està exposat amb una profunditat i una seriositat molt important.

S’ha parlat, doncs, evidentment, d’aspectes de l’MIT, de discordances, de dis-
crepàncies entre aquest informe i l’empresa, sobre l’extensió, sobre la porositat, les 
pressions i el calibratge. No hi faré més èmfasi, però sí que dir que, per exemple, a 
la porositat hi ha unes diferències de l’ordre de 66 per cent, i en pressions, fins i tot 
de la vora del 90 per cent. Aleshores, ja sabem que a la ciència hi han aspectes in-
certs, perquè a vegades no es disposa de les dades o els models són aproximats, però 
aquest tipus de marges d’error, vull dir, són increïbles.

I ara..., bé, com que es basava bàsicament en aquest fet tota la seva exposició, 
dir que..., vostè ha comentat que hi ha indicis molt clars de negligència, indicis..., 
jo també ho crec fermament, perquè això abans ho he exposat. I sempre es repeteix 
una mica la mateixa pregunta. És a dir, es fa referència que no hi han prous dades 
com per a poder dir que ja no són indicis, sinó que hi han motius ja importants per 
dir que hi ha negligència o per què va passar. Aleshores, quines són les dades que 
haguessin estat necessàries per aprofundir en l’informe, per arribar a conclusions, 
diguéssim, més categòriques? No parlo d’un cent per cent, perquè això diria que és 
gairebé impossible, però, bé, moltes vegades es prenen decisions que no són categò-
riques, gairebé sempre, podríem dir. Aleshores, què ens cal? Per exemple, les dades, 
com ha dit algun altre compareixent –no és jo que ho digui–, que es van trametre 
entre la plataforma marina i la terrestre, per exemple?

Una segona pregunta és que aquest informe, en el qual vostès han participat, amb 
el Síndic de Greuges, i pel qual jo el felicito, perquè realment és una síntesi molt 
clara i molt entenedora i molt molt seriosa de tot plegat. Aleshores, des de llavors, 
han tingut alguna mena de resposta per part d’alguna de les institucions, com per 
exemple l’MIT –bé, l’MIT, diguéssim, com que ja està basat en aquest...–, o l’IGM, 
o la mateixa auditoria Gaffney, per tal de rebre més informació, més enllà dels arti-
cles i els treballs publicats? És a dir, des de llavors s’ha aprofundit en algun aspecte? 
Els hi dic, òbviament, com a no expert. Vull dir, si la resposta és negativa, doncs, 
què hi farem. Ha tingut el seu informe alguna resposta, no?, algú altre que se l’hagi 
llegit i que hagi pogut, doncs, donar-hi una resposta?
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La pregunta número 3 és... Jo no sé si aquesta pregunta fa al cas, perquè, clar, és 
de l’informe del síndic, i hi han intervingut, doncs, moltes persones i molts organis-
mes. A la pàgina 8, en aquest informe, diu..., en l’apartat del model de flux es pot 
llegir: «Per què no es va seguir el codi de bones pràctiques establert per la indús-
tria per a les injeccions de gas?» És a dir, quines són aquestes pràctiques? I per què 
s’afirma que no es van seguir, en el cas de que es conegui quines són?

Bé, i la darrera pregunta ja l’ha formulada la diputada Fornós, és qui ho pot au-
ditar, i, per tant, ja no hi insistiré.

Ara me referiré al que ha exposat el senyor Planagumà, i em referiré a la seva 
exposició, però també, de manera barrejada, a un article o un informe que vostè va 
fer ja l’any 2013, just després, que s’anomena Informe sobre el projecte Castor d’em-
magatzematge de gas: sostenibilitat i afectació del territori. Fa referència a la transi-
ció energètica, i, per tant, no hi entraré, perquè vostè ja ho ha exposat perfectament, 
no?, que el gas es va interpretar com una manera de passar del petroli i el carbó fins 
a les renovables. Si això és més o menys correcte no seré pas jo qui ho diré; com a 
mínim és raonable, diria.

Respecte als altres punts, coses concretes, i després em referiré al que vostè ha 
anomenat el «pinyol» de la seva exposició, que és la governança. Però coses més 
concretes: es pot llegir en el seu informe que en els magatzems tipus Castor exis-
teix la possibilitat de trencar falles preexistents, i dic «per canvis de pressió molt 
petits». Clar, si pensem en els dos punts de vista, el de l’MIT i el d’Escal UGS, que 
hi ha unes diferències de pressions impressionants, si és que canvis petits poden fer 
trencar falles preexistents, doncs, estarem davant d’un greu problema, òbviament; 
és a dir, la sismicitat induïda no és quelcom estrany, aleshores. Això voldria dir que 
s’han fet estudis previs –no en aquest cas..., no ho sé, si en aquest cas– de sensibilitat 
sobre casos semblants pel Castor? Naturalment, això implicaria que, abans de donar 
la concessió per un magatzem d’aquest tipus, s’haurien d’haver fet estudis molt apro-
fundits sobre la geologia del terreny –em sembla que en això hi estem tots d’acord– i 
no es van fer; ans al contrari, es van fer un cop ja s’havien produït els terratrèmols. 
Quina incongruència, no? Però, bé, ha estat així.

Una segona cosa és..., parla de la incertesa. També és un tema que va apareixent, 
perquè vostè diu que les profunditats calculades i publicades, entenc que pels epi-
centres, tenen un grau d’incertesa molt gran, donada la distribució geomètrica dels 
sismòmetres existents en la zona propera a la zona d’activitat sísmica. De fet, a l’in-
forme de l’MIT, com ja ha comentat el senyor Altisench, ja es diu que s’hauria d’ha-
ver fet una xarxa, doncs, molt millor i, a més a més, submarina. Fins a quin punt és 
possible d’analitzar resultats i fins i tot de prendre decisions amb aquest grau d’in-
certesa? Perquè, òbviament, una mica, fins i tot és normal, perquè, si no, no es po-
drien prendre decisions. Però quan la incertesa sobrepassa certs llindars, aleshores 
esdevé..., jo diria que el sentit comú el que et diu és «no et moguis», diria, no ho sé.

Bé, això ja ho hem tractat... (Pausa.) També es pot llegir que les falles que han 
provocat els terratrèmols estan en direcció nord-oest - sud-oest, però això només és 
una suposició, atesa la incertesa de les dades. Després de gairebé sis anys d’aquest 
informe i de diversos estudis al respecte, en quin grau s’ha modificat la seva opinió, 
si és que s’ha modificat? Si no, doncs, re.

I aquí apareix, jo crec, una dada; és una dada concreta, però que fa rumiar. Es 
diu que la professora Eulàlia Masana..., o sigui, l’informe és de l’octubre de 2013, 
i, per tant, el que diu la professora Eulàlia Masana és anterior, òbviament. Que es 
podia predir un terratrèmol de fins a una magnitud 6.5, que concorda perfectament 
amb la dada que dona l’MIT; hi ha un error de l’ordre d’un 5 per cent, que en aquest 
cas, doncs, és absolutament raonable. Per tant, el 2013 ja es tenien indicis de que 
s’estava sent molt imprudent, perquè si ja hi havia aquest estudi... No és que el pos-
terior l’hagi confirmat, sinó que ja hi havia aquest estudi d’aquesta professora –de 
la UB, em sembla.
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I un altre aspecte és que..., com una segona conseqüència, que sortosament no ha 
passat, és que es podria haver incendiat el magatzem. Quina probabilitat hi havia? 
Perquè, clar, si és que es va jugar i vam tenir sort, doncs, també caldria saber-ho. 
No li demano un valor, naturalment, eh?, un valor numèric, sinó que en llenguatge 
natural, doncs, si creu que era prou possible o poc possible.

El president

Diputat, si pot anar...

Narcís Clara Lloret

Sí, un minut, si me’l dona. Sobre la governança.

El president

Ja sé que hi té molt interès, i sobretot científic, però...

Narcís Clara Lloret

Sí. Bé, la governança. Vostès fan una proposta, fan una proposta sobre la presa 
de decisions, que es basa en un article de postnormal science, de l’any 1993, i ales-
hores, breument, tot i que ho tinc més embolicat, diguéssim. Tots els Castors que 
vostè diu que es donaren en el Castor, vostè indica un esquema, no? Primer, comuni-
car i gestionar la demanda social, després avaluar tècnicament el projecte, per final-
ment dur a terme una gestió política. Ens pot donar la seva opinió de com s’hauria 
d’haver actuat aproximadament en aquest cas? Està clar que no es va fer, però què 
es podria haver fet?

I la darrera pregunta –perquè aquí sí que a la comissió hi ha hagut alguna dis-
crepància–: quina és la seva opinió –i això va una mica en general– de si hi hague-
ren danys físics al patrimoni a efectes dels terratrèmols –psicològics, tothom està 
d’acord que hi foren; danys físics.

Moltes gràcies. I perdonin que m’hagi estès.

El president

Gràcies, diputat. Jo crec que potser la resta de grups l’haurem de proposar per 
comparèixer...

Narcís Clara Lloret

No, no; jo segueixo estrictament els informes que vaig llegint.

El president

Gràcies. Gràcies per la comprensió. Dit això, tornarem a repetir el mateix ordre. 
En aquest cas, doncs, serien deu minuts per compareixent. Per tant, doncs, endavant.

Aitana de la Varga Pastor

D’acord. Bé, primer una prèvia, que és que he vist que soc l’única dona de la 
Mesa. No ho sé, això és reivindicable, no? I un petit detall: que a tothom li heu posat 
els dos cognoms menys a mi. Jo em dic Aitana de la Varga Pastor. Això també és 
un petit «fallo», no? La meva mare també té dret a estar aquí representada. Però, bé, 
dit això, entro en matèria. Intentaré contestar les preguntes concretes i després faré 
alguna reflexió general, també.

En relació amb les preguntes de Ciutadans. Des del meu punt de vista, crec que 
l’objectiu d’aquesta comissió no ha de ser només augmentar la transparència i que la 
ciutadania se n’assabenti, sinó que ha de servir perquè el Parlament actuï, i actuï en 
conseqüència i no es tornin a repetir aquestes qüestions i no caiguin en sac buit tots 
els esforços que totes les persones que estem aquí i que han passat per aquí i que es-
tan fent coses al respecte, doncs, que no caiguin en sac buit i que realment serveixi 
perquè es facin accions concretes per depurar responsabilitats.

Per descomptat, el projecte Castor no només afecta Tarragona, però jo volia po-
sar rellevància a aquest desequilibri territorial, com ha dit també la diputada. I evi-
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dentment no només afecta temes ambientals, sinó que ha afectat la butxaca de molts 
i moltes, com s’ha posat de manifest en altres compareixences.

En relació amb les preguntes més concretes que vostè em feia, evidentment no hi 
ha hagut un incompliment a l’hora de fer la informació pública a l’agost, però per mi 
és una mica de mal gust o denota certa mala fe de fer-ho així, ja que demostra la vo-
luntat d’opacitat o demostra la manca de transparència. Hagués sigut millor fer uns 
actes de mediació, com s’ha posat sobre la taula, i en els quals no insistiré.

Tant el procés de gasoducte com la llicència d’obres de la planta terrestre no és 
que sigui jo agosarada dient que és il·legal, sinó que ho diuen, en el primer cas, dues 
sentències del Tribunal Suprem –és a dir que ha passat per diverses instàncies fins 
a la instància superior–, i és una sentència ferma que diu que s’ha actuat de forma 
il·legal per no sotmetre’s a declaració d’impacte ambiental aquest gasoducte. D’altra 
banda, de la planta terrestre, és el jutjat de Castelló qui declara la nul·litat d’aquesta 
llicència d’obres per ser incompatible amb el planejament urbanístic, i sí que està re-
correguda, i, per tant, la sentència no és ferma. Però no és que jo sigui agosarada, en 
aquest cas –que ho podria ser, però no, no he sigut–, sinó que hi ha sentències fermes 
que així ho diuen.

En relació amb la querella, hi ha hagut un arxiu d’aquesta querella. Per mi aquest 
arxiu no està fonamentat, ja que no s’ha donat l’oportunitat d’investigar sobre els fets 
que es posen en coneixement del jutge, no?, dels jutges de l’audiència. Per mi..., jo 
entenc que s’hauria d’haver donat aquesta opció a investigar i analitzar si realment 
s’han comès delictes de malversació, d’estafa, de prevaricació, o no s’han comès, 
no? Des del meu punt de vista, els arguments que es donen en l’arxiu són fluixos. 
A un ja m’hi he referit; en l’altre, per exemple –perquè vostè ha fet esment d’aquest 
del gasoducte–, l’arxiu ens diu que és que hi ha una potestat discrecional, i no és 
cert. Si ens llegim aquestes sentències, clarament diuen que té caràcter reglat, i, per 
tant, que sí o sí s’haguessin de sotmetre a avaluació d’impacte ambiental. Per mi, ja, 
aquests dos detalls ja diuen que no s’hauria d’haver arxivat aquesta querella, sinó 
que s’hauria d’haver tirat endavant.

A més a més, després, no conformes amb aquest arxivament, es va interposar un 
recurs d’empara per haver vulnerat el dret a la tutela judicial efectiva, i aquest recurs 
també ha sigut inadmès, per entendre que no té una rellevància constitucional. Per 
mi, la tutela judicial efectiva té una rellevància constitucional molt gran, no?, perquè 
permet la defensa de les qüestions. Pel que jo sé, ara s’està plantejant si es va al Tri-
bunal Europeu de Drets Humans o no. Això jo sé que encara està a l’aire.

En relació amb el diputat del Partit Socialistes, jo crec que evidentment s’ha 
d’avançar amb les eines legals que tenim, no?, i, per tant, considero, doncs, que  
s’ha d’aprendre dels errors, però no només aprendre dels errors, sinó també apli-
car-ho i depurar responsabilitats. I, per exemple, tot i que és una mica col·lateral 
això, es va aprovar la Llei de canvi climàtic; doncs, el que s’hauria de fer és desple-
gar-la i desenvolupar-la en el seu si, no?, a qui pertoqui, que també és d’aquest Par-
lament, és a dir, s’ha de desenvolupar perquè realment aquestes coses com el Castor 
no tornin a passar.

No tornaré a insistir en el model energètic, no?, però, bé, trobo que el gas no és 
la millor opció; però evidentment no soc tècnica, sinó jurista.

Vostè ha dit que jo havia insinuat que se sabia que no funcionaria. No sé si se 
sabia que no funcionaria, però sí que és cert que hi ha un cúmul de circumstàncies, 
no?, que fan que s’hagi facilitat o s’hagi accelerat i s’hagi fet el més ràpid possible, 
potser con nocturnidad y alevosía, com es deia abans, i això, doncs, fa malpensar. 
També, si poguéssim accedir a tota la documentació a què no s’ha pogut accedir, si 
es pogués investigar de forma fefaent per qui ha de fer-ho, qui té la potestat jurídica, 
a qui l’ordenament li atorga aquesta potestat, que són els tribunals, podríem treure’n 
l’entrellat, no? L’únic que no s’ha permès així, ara mateix, amb la querella.
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L’altra cosa és el delicte de prevaricació ambiental, el delicte ecològic, que està 
estancat. I ja aprofito l’avinentesa, no?, que jo entenc que sí que s’haurien de donar 
més mitjans, efectivament, perquè a més les repercussions que té i que ha tingut i 
que podrien tenir són molt greus, i realment, doncs, aquesta lentitud de la justícia 
està causant perjudicis; més també pel cost elevat ja no només psicològic, abans 
s’ha dit ambiental, sinó econòmic, altament econòmic, que és un insult, entenc, que 
hàgim de pagar tot això per una infraestructura que no funciona, que seguim fun-
cionant tots igual sense ella –per tant, també podem plantejar-nos si calia o no–, i 
que, efectivament, jo entenc que s’hauria..., el jutjat de Vinaròs entenc que és un 
jutjat molt petit, no?, però, entenent la causa, que és tan gran, doncs, evidentment 
considero que s’haurien de posar més mitjans si realment es vol esclarir el que ha 
passat, no?, que jo entenc que així hauria de ser, però que a vegades sembla que no 
sigui així.

Se m’ha demanat l’opinió, també, sobre la sala del penal i també sobre els judi-
cis ordinaris i els judicis populars. Evidentment, com aquesta comissió, un judici 
popular no té efectes jurídics vinculants, no?, però sí que fa remoure les coses i fa 
bullir l’olla, en podríem dir, i fa que la ciutadania i els moviments socials, doncs, pu-
guin actuar. De fet, aquest judici popular, i molts, el que fan és posar de rellevància 
també les mancances del sistema, i també posa sobre la taula aquells perjudicis que 
existeixen avui en dia. I pot, fins i tot, activar els moviments socials per fer accions, 
no?; sense anar més lluny, la querella que es va presentar al seu dia pot haver tingut 
un bullir l’olla previ a aquest judici popular, previ, no? Des del meu punt de vista, els 
moviments socials han jugat un paper clau i fonamental, aquí, perquè aquest desas-
tre no caigui en l’oblit i per perseguir i depurar les responsabilitats, o com a mínim 
intentar que així sigui i no deixar-ho en l’oblit, no?, per desgràcia. També considero 
que és una peça més del que s’ha anomenat, per algun fiscal, inclús, corrupció es-
tructural o capitalisme de connivència entre el Govern i les empreses, on el negoci 
està en construir la infraestructura i no en el seu funcionament.

D’altra banda, també ja lligant-ho una mica amb el que ha dit el diputat dels co-
muns, des del meu punt de vista, l’Administració al cap i a la fi és la garant, i el seu 
objectiu és la consecució de l’interès general, no? Per tant, l’Administració és qui ha-
via de vetllar perquè les coses es fessin bé o qui ha de vetllar perquè les coses es fa-
cin bé, i si no es fan bé, doncs, també respondre, no? És la garant d’això i és la garant 
de que en la ciutadania i en el medi ambient no es causi cap perjudici. D’altra banda, 
també som conscients que el cos funcionarial, o no funcionarial, de l’Administració 
s’ha anat aprimant, no?, i potser aquestes qüestions més tècniques del risc sísmic 
no han pogut ser identificades per l’Administració, la qual cosa és criticable, perquè 
realment entenc que els recursos s’haurien de destinar a això i no a altres qüestions, 
no? Els tècnics haurien d’haver pogut identificar les deficiències del projecte i també, 
per descomptat, els responsables que prenien les decisions les haurien d’haver pres 
encertadament i no de forma desencertada, desafortunada, com han fet. Des del meu 
punt de vista, l’Administració podria ser responsable per una culpa in vigilando, que 
es diu, no?, que ha de vigilar que les coses es facin correctament.

Contestant, en part, a la pregunta dels mecanismes de responsabilitat ambien-
tal que es plantejaven, actualment existeix una llei, que és la 26/2007, que és la de 
responsabilitat ambiental, la qual està destinada als operadors perquè adoptin me-
sures preventives, o correctores, o d’evitació de danys, en el cas que generin algun 
dany o una amenaça de dany al medi ambient, no? I ho han de fer de motu propi, i 
en el cas que no ho facin de motu propi, ha de ser l’Administració qui els requereixi 
per fer-ho. D’acord? En principi, aquesta és la Llei de responsabilitat ambiental, el 
que preveu. Si es va activar en el succés..., quan hi va haver els terratrèmols, no ho 
sé, perquè també és una llei que ha caigut una mica en l’oblit –no ens enganyem– a 
l’hora de ser aplicada.
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Jo no conec els termes de limitar econòmicament les qüestions, però sí que sé 
que hi han mètodes de càlcul, no?, per calcular els passius ambientals. Per exemple, 
això s’ha fet amb el pantà de Flix, en una tesi doctoral de la Marta Pujadas, que ha 
analitzat una mica el cost econòmic d’aquests passius ambientals que queden allà, 
no? Però jo desconec el mecanisme.

En relació amb la diputada d’Esquerra Republicana, del Grup Republicà, total-
ment d’acord amb lo de la mediació, que són necessàries, doncs, aquestes media-
cions, i evitar els conflictes ambientals que existeixen, o, com a mínim, encarar-los, 
no?, no amagar el cap sota l’ala. Falta transparència i publicitat, com queda en evi-
dència. Ja he contestat la qüestió del jutjat d’instrucció número 4; jo crec que s’hau-
ria de desencallar, sí o sí, ja. No soc penalista, no?, però considero que sí que hauria 
de ser així. I tenir en compte els terminis de prescripció. Jo desconec ara quins són, 
eh?, però potser també estarien jugant, i això juga en contra, no?, per poder depurar 
responsabilitats penals en aquest cas.

També responsabilitats civils, deien allà, no?, a l’hora d’indemnitzar pels pro-
blemes causats, físics o morals, que també hi ha aquests danys morals, també són 
comptabilitzables en termes civils. Sí que s’haurien de tenir en compte, si es volgués 
que la depuració fos econòmica, però jo crec que hauria d’anar més enllà, no?, que 
no hauria de quedar-se aquí.

Bé, crec que ho estic dient tot, en aquests deu minuts. No sé si em deixo alguna 
cosa... No. Bé, s’ha apuntat la indemnització de la clàusula catorze, no? –famosa. Jo, 
llegint el que diu aquest article, considero que per poder activar-los hauria d’haver 
entrat en funcionament realment la planta, i des del meu punt de vista no va entrar 
en funcionament, no?, sinó que van ser unes proves. Però també, sorpresivament, la 
interpretació que es fa és de que..., és àmplia, no?, i que realment s’ha de pagar la in-
demnització; a més, a correcuita, no?, en trenta dies, la qual cosa, des del meu punt 
de vista, doncs, sí que sostinc que realment és un projecte estafa i no un projecte 
necessari per la ciutadania i per ningú, vaja. 

Molt bé. Fins aquí. Moltes gràcies. Crec que no m’he deixat res al tinter.

El president

Gràcies, senyora De la Varga i Pastor.

Aitana de la Varga Pastor

Molt bé.

El president

Li demanem excuses, un altre cop. La persona a qui demano més excuses, és, 
des que ostento aquesta presidència, però amb tota la raó. I també aprofito per dir 
que també, amb l’observació que ha fet del tema del biaix de gènere, efectivament és 
així perquè la immensa de grups majoritàriament hem demanat o compareixents o 
persones implicades en el tema del cas Castor, en aquest cas, homes, però des d’aquí 
s’ha intentat, tant el gestor com el lletrat, mirar de que sempre a cada taula hi hagi 
com a mínim...

Aitana de la Varga Pastor

Mínim, una.

El president

Exacte. Però hem aconseguit una taula, unes compareixences, que eren totes 
dones.

Aitana de la Varga Pastor

Això està molt bé.
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El president

Però, clar, el programa, ara... Ara també estem repassant els que queden, ara, 
de l’àmbit de l’expertesa, i de les vint persones que ens queden, pràcticament tots 
són homes. Per tant, el biaix de gènere realment està així. I llavors, també hi ha una 
diputada, que avui no ha pogut venir, que constantment, i amb tota la raó, ens ho 
recorda.

Dit això, senyor Vizcarra, endavant.

Ricard Vizcarra Miquel

Moltes gràcies. Al señor Francisco Domínguez, bueno, agradecer sus preguntas, 
aunque, si no le importa, le voy a responder en catalán, si no tiene... (Pausa.) Per-
fecto. Bueno, comentaba la idea esta de que podemos ser..., o que podem ser més 
atrevits aquí que en seu judicial. Bé, en prenc nota. En tot cas, em comentaves de si 
existia dol o negligència, què s’hauria de fer, si obrir un nou procés... Ara estava par-
lant la companya, clar, d’aquesta clàusula. Realment, hi va haver un moment, l’any 
13-14, que el projecte va entrar en un concepte d’hivernació, es va interpretar que ja 
havia entrat en funcionament, però que es posava en hivernació, i això és el que ha 
permès a posteriori dir que s’havia de desmantellar, amb la conseqüent..., sí, pagant 
la indemnització.

Per tant, en aquest sentit, el que s’hauria de fer és clar: investigar realment. I són 
alguns supòsits que després també m’heu preguntat, si es van ometre o no es van 
ometre algun tipus d’estudis que permetessin concloure d’una forma fefaent que 
realment sí que va existir, doncs, aquest dol o negligència, que també ha comentat 
la meva companya. Per tant, aquí, dir que, si és el cas, sí que, evidentment, l’Estat 
espanyol hauria de, diguéssim, moure fitxa de cara a si..., és a dir, primer investigar 
si és el cas de negligència, però després procedir a reclamar, com nosaltres sí que 
demanem, aquest retorn d’indemnització.

En aquesta línia, també, el senyor Terrades, no?, m’ha preguntat sobre el supòsit 
o no supòsit de si coneixien, no coneixien... Clar, jo, en primer lloc, el que és in-
qüestionable i és innegable, que no es va considerar un impacte, un risc que s’havia 
detectat en el procediment d’informació pública, com és aquest risc sísmic, i que, 
després, ni tan sols va estar avaluat. Aquí, una petita correcció. Jo en cap moment 
he dit que ells ja el coneixien; he dit que, amb tot el que havia exposat, era plausible 
suposar o era plausible formar un supòsit de que l’empresa coneixia aquest risc i no 
va fer res i a la vegada ho va obviar durant el procés d’avaluació ambiental.

Però, bé, el senyor Planagumà ha deixat també, doncs, palès que no és una cosa 
nova el que allà hi havien unes falles, que eren actives, que era conegut i sortien als 
mapes. És a dir, igual que, doncs, jo i companys ambientòlegs les hem vist, entenem 
o volem entendre que, en un projecte de l’envergadura del Castor, hi havia algú que 
es va mirar mapes existents i que ho havien de saber. No deixa de ser un supòsit. 
Jo no tinc, diguéssim, cap document que estigui dins del projecte en el qual ho ha-
guessin estudiat, perquè no hi és; no sé si hi ha cap document en el qual ells valorin 
aquest risc o no, però el que està clar és que la ciutadania i el mateix Institut Carto-
gràfic de Catalunya i a nivell de l’Estat espanyol..., tots els mapes geològics recollien 
aquelles falles existents.

Després, clar, el Lucas em preguntava el tema de la responsabilitat ambiental, 
que s’ha respost també una miqueta a mitges. Existeixen diferents mètodes, pel que 
és, doncs, el concepte de la monetització dels serveis ecosistèmics, que serveix tant 
per serveis existents com de recuperació o reparació de danys. Clar, aquí el que jo 
desconec és si hi ha alguna metodologia concreta que estigui, doncs, aprovada o va-
lidada per fer-ho, però el que és innegable i el que s’hauria de fer i exigir és com a 
mínim que aquest desmantellament rescabali la situació original abans de l’actuació, 
clar, i aquí ningú ens diu..., és a dir, costi el que costi en diners sempre que es man-
tinguin les condicions de seguretat.
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Clar, això el que a nosaltres com a ambientòlegs també ens porta a pensar..., i 
una mica en la línia del que em preguntaven la senyora Fornós i la senyora Sales, de, 
clar, aquesta..., la idea «conseqüències del desmantellament», les recomanacions... 
Clar, jo no soc qui per donar, doncs, recomanacions respecte a aquest desmantella-
ment. La llei el que sí que ens diu és que ha de ser un desmantellament segur. I jo 
sí que... –cediré la paraula després al senyor Planagumà, que segur que hi entrarà–, 
aquest desmantellament no ha de portar més conseqüències negatives de les que ja 
ha portat la seva construcció i aquesta, doncs, hipotètica posada en funcionament. 
Llavors, clar, el seu desmantellament és si més no qüestionable que es pugui portar 
a terme al cent per cent; segurament la plataforma marítima té unes parts més sen-
zilles de poder ser desmantellades, però tot el que fa referència a l’emmagatzematge 
subterrani..., no és tan senzill com posar un tap i marxar, sinó que allà hi han unes 
pressions sobre pressions que no voldria ser jo el que hagués de solucionar-ho.

Però, com preguntava la senyora Fornós, si tenim prou eines actualment... Bé, 
per això es demana des de diferents col·legis professionals, amb el síndic, aquesta 
auditoria tècnica. I qui l’ha de fer? Professionals. I jo crec que els primers, els pri-
mers que hi haurien d’intervenir, doncs, com a mínim, tots aquests col·legis –geò-
legs, ambientòlegs de Catalunya, enginyers de camins, canals i ports– que hem es-
tat, diguéssim, de la mà fent aquests treballs d’estudi que ens han portat a dir que 
caldria fer una auditoria. Farien falta més professionals? Segur, segur que sí. Però, 
sense cap mena de dubte, aquests col·legis hi han de ser presents.

Per la meva part, doncs, he intentat d’una forma també breu i concisa respondre 
a les diferents qüestions que m’han plantejat els senyors i senyores diputats.

Moltíssimes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Vizcarra. Ara seria el torn del senyor Oriol Altisench.

Oriol Altisench i Barbeito

Gràcies, president. Breument. El senyor Francisco Domínguez: protocols de se-
guretat en l’execució. Honestament, desconec exactament quins són els protocols; 
estic segur que hi han d’haver protocols en l’execució de qualsevol obra pública, si-
gui de la tipologia que sigui. En qualsevol cas, del que aquí hi han indicis és que les 
regles de bona pràctica, que és posar en càrrega allò que es desconeix clarament el 
seu comportament per veure com evoluciona i anar prenent decisions, això no s’ha 
seguit, eh? S’ha introduït gas a una pressió, a una pressió que no sabíem si estava 
molt a prop o molt lluny de la tensió de ruptura de les roques, aquella pressió que fa 
que la roca ja s’esmicoli i el gas s’escampi, diguéssim. I bé, els indicis. I jo hi insis-
teixo, perquè serà una paraula que ja he fet servir i que insisteixo sobre ella: indicis. 
Després apuntaré alguna resposta que el diputat de Junts per Catalunya ha plante-
jat. Però sí, efectivament, grans indicis, però de moment indicis, i molt curosos, no?

El senyor Jordi Terrades també ha insistit en aquest aspecte i ha plantejat una 
qüestió, que jo la prenc, l’elevo i els hi ofereixo, que és que s’ha parlat de la nova go-
vernabilitat, una nova governabilitat en matèria ambiental, d’infraestructures, s’ha 
parlat de la mediació... El Col·legi d’Enginyers de Camins som molt sensibles a 
aquesta qüestió perquè veiem, des de fa anys, des de fa molt de temps, que hi ha un 
munt d’externalitats, siguin econòmiques, socials, ambientals, en aquest cas, que no 
s’internalitzen en els projectes. I ja fa temps que estem treballant amb un grup, amb 
un grup de treball, compartit amb el Col·legi d’Economistes i amb el Col·legi d’Ad-
vocats, un grup de treball que vetlla per establir un sistema, un protocol, unes dades, 
un posar en coneixement de la ciutadania tot allò que tingui a veure amb l’avaluació 
de polítiques públiques.

L’avaluació de polítiques públiques requereix donar moltes passes, no només 
pels efectes ambientals indesitjats, com els que ens hem trobat en el cas del Castor, 
sinó efectes socials indesitjats, també, que tenen origen en les infraestructures. El 
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dia que vulguin muntar una comissió sobre rodalies serè el primer en venir aquí 
i ajudar a esclarir la situació, però es tracta també d’un dèficit de governança im-
portant, d’infraestructures, que té implicacions, en aquest cas no ambientals sinó 
socials, de primeríssima magnitud, com vostès saben, no cal que jo ho il·lustri, no?

Per tant, nova governabilitat en matèria ambiental, per descomptat, eh?, per des-
comptat. I ja els hi dic, i em comprometo davant del president: si volen els puc fer 
arribar documentació relativa a aquestes primeres conclusions que no hem fet públi-
ques però que estem treballant respecte a l’avaluació de polítiques públiques, que, 
en definitiva, el que busquen és transparència, participació i veure de quina manera 
les infraestructures són capaces de retornar a la societat tota aquella gran inversió 
que requereixen, no?; un retorn no només econòmic sinó econòmic, social i ambien-
tal, analitzant prèviament, ex ante, i ex post, perquè molts cops decidim tots que cal 
abordar determinada infraestructura, ens llancem a la piscina, hi posem molts re-
cursos i després no acabem d’analitzar...: «Bé, ja ho tenim fet», no? En fi, l’AVE...: 
«Pero ya lo tenemos, el AVE», no? Les coses s’han d’analitzar, també, amb poste-
rioritat, per aprendre precisament a prendre noves decisions en el futur, si aquella 
decisió que es va prendre al seu dia era correcta o no. Per tant, ens hi sumem i els 
podem facilitar documentació relativa, i amb molt de gust participaria en el que 
vostès convinguin.

Al diputat del PSC, també. No queda prou clar, però els indicis són molt clars; 
efectivament, hi han indicis molt clars –indicis molt clars. I potser ho lligo amb algu-
na pregunta que el diputat de Junts per Catalunya plantejava. Com ho fem per passar 
d’indicis a afirmacions categòriques? Bé, aquesta és una de les qüestions que espe-
rem, desitgem i demanem que una auditoria seriosa –seriosa, no és que la que hi hagi 
ara no sigui seriosa; «seriosa» no és..., és desafortunat aquest adjectiu–, una auditoria 
amb coneixement, amb profunditat de tot el que ha esdevingut Castor, amb totes les 
dades disponibles, amb tota la informació disponible –no es té tota la informació, eh?, 
perquè no se’ns ha facilitat tota la documentació–, amb tota la documentació, pugui 
arribar a afirmar, com vostè deia, amb paraules seves, categòricament, i passar dels 
indicis a afirmacions categòriques, no?

Alguna qüestió més... Qui podria resoldre aquesta auditoria? El senyor president 
del Col·legi d’Ambientòlegs ho ha citat: òbviament, el col·legi d’ambientalistes, d’am-
bientòlegs, el Col·legi de Geòlegs. Hi ha una disciplina de l’enginyeria civil –engi-
nyeria civil, enginyeria de camins–, que és una disciplina que té forta carrega física, 
matemàtica, que té una complexitat, eh?, que és la geotècnia. És una disciplina molt 
propera a la geologia, que bàsicament és una disciplina que vetlla per quin serà el 
comportament dels sòls i de les roques un cop rebin les sol·licitacions de les infra-
estructures. Aleshores, els materials, siguin artificials, com el formigó o l’acer, o si-
guin naturals, com pot ser una roca, o un massís, que és un conjunt de roques, o un 
sòl, tenen un comportament que es diu «elastoplàstic», eh?, tenen un comportament 
elàstic al principi d’una forta càrrega i, passada aquesta forta càrrega, comencen a 
tenir un comportament plàstic, les seves deformacions ja no són recuperables, tot i 
que, quan es recuperen, si no hem passat aquest llindar, no tornen al punt de partida, 
sinó que pot ser que acumulin certa deformació.

Dic això perquè la nostra enginyeria –hi ha moltes branques de l’enginyeria, però 
l’enginyeria que jo represento– és una enginyeria que té a veure molt amb el terri-
tori, molt. Hi ha altre tipus d’enginyeria que no intervé tan clarament en el territori, 
però l’enginyeria de camins, canals i ports és una enginyeria que necessàriament 
és cosina germana dels aspectes territorials, amb el enginyers agrònoms, amb els 
ambientòlegs, amb els geòlegs, amb els sociòlegs, amb els arquitectes, a diferència 
d’altres enginyeries que el seu lloc, el seu lloc on desenvolupen la seva tecnologia, 
és un lloc que no té a veure tant amb el territori. Per tant, nosaltres encantats de 
participar en aquesta auditoria i aportar tot el coneixement que puguem aportar des 
d’aquest punt de vista, no?
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Recomanacions per al desmantellament i posicionament respecte al desmantella-
ment, plantejava la diputada de Junts per Catalunya. Jo no puc fer cap recomanació, 
eh?; no soc expert en la matèria. Estic segur que si consultem els experts ens dona-
ran quines són les pautes que haurien de presidir aquest plec de condicions que hau-
ria de dir exactament com s’ha de fer aquest desmantellament. I posicionament..., 
aquest és un posicionament que és molt estratègic, eh?, és un posicionament que se-
gur que requereix transparència i participació de tots plegats, però que potser seria 
molt agosarat per part meva dir ara si toca o no toca, sinó que això s’ha de sotmetre 
a un treball de tots plegats.

Per finalitzar, les preguntes que plantejava el senyor Narcís Clara. Una l’he res-
posta, com passar d’indicis a afirmacions categòriques. L’altra és si teníem respostes 
a l’informe..., als darrers informes. No tenim respostes, que jo sàpiga, no em cons-
ten –no em consten. 

I parlava després també de..., em penso que ha plantejat el tema de codi de bones 
pràctiques. La pregunta... –és ben bé allò de no entiendo ni mi propia letra...

Narcís Clara Lloret

Sí; en l’informe, a la pàgina 8...

Oriol Altisench i Barbeito

Sí?

Narcís Clara Lloret

...es pot llegir, diu: «Per què no es va seguir el codi de bones pràctiques establert 
per la indústria per a les injeccions de gas?»

Oriol Altisench i Barbeito

Sí, sí; sí, la tenia senyalada. Aquesta pregunta que es fa a l’informe ve precedi-
da precisament d’«altres consideracions que ha de tenir en compte l’auditoria». Ja 
li planteja que l’auditoria tingui en compte això, ja assenyala punts que l’auditoria 
haurà de resoldre. Diu al final d’aquest mateix paràgraf, diu: «Tots aquests factors 
podrien haver contribuït al desenvolupament» –podrien haver contribuït– «de so-
brepressions excessives per la integritat del magatzem», que és aquella sensació que 
jo els he transmès al principi, que dona la sensació –dona la sensació– que es va 
injectar gas a una pressió no prou compatible amb les característiques geològiques 
de l’espai, no? 

En tot cas, a mi sí que m’agradaria assenyalar, perquè s’ha de tenir tot en comp-
te..., a l’informe de l’MIT, al final, al final del seu resum executiu, diu –llegiré el que 
diu i en faig una interpretació–: «Por último, es importante enfatizar que el presente 
estudio corresponde a una evaluación post mortem del proyecto Castor, en la que 
hemos empleado nuevos paradigmas para la integración geológica, geofísica y geo-
mecánica de yacimientos. Por ello» –i aquí potser ho caldria subratllar– «no cabría 
esperar que un estudio realizado con metodologías estándar en la industria» –per 
tant, estandarditzat, que la indústria ja se’l fa seu, etcètera– «hubiese llegado a estas 
conclusiones antes de la inyección. Nuestro estudio, de todas formas, demuestra la 
necesidad de nuevos estándares» –és a dir, esperona, a partir del que hagi pogut pas-
sar, a establir noves maneres de treballar, nous estàndards– «para la cuantificación 
de riesgos sísmicos asociados a operaciones subterráneas, especialmente en zonas 
con fallas tectónicamente activas», com és el cas de la falla d’Amposta i la zona que 
ens ocupa. 

Ve a dir –ve adir– que a partir de les coses que ens passen avancem, eh?, i que, 
a veure, l’MIT és l’MIT, eh?, no és la indústria estàndard. Això vol dir que, a la in-
dústria, en els seus procediments estàndards, no els hem d’exigir segons què? En 
absolut –en absolut–, eh?, no, no, no... El que passa és que..., tinguem clar que la in-
dústria resol els seus encàrrecs, diguéssim, amb uns estàndards i que el que estem 
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aquí avaluant és amb les eines més potents que tenen els científics, no? Això valdria 
la pena dir-ho, perquè crec que tot s’ha de dir, eh?

I ja està.

El president

Moltes gràcies. Ara seria el torn del senyor Llorenç Planagumà, en aquest cas, 
l’últim d’aquesta tongada, i si de cas, doncs, després els grups parlamentaris decidi-
ran si volen fer un altre retorn.

Moltes gràcies. Endavant.

Llorenç Planagumà Guàrdia

Bé; en tot cas començaré pel risc, perquè s’han comentat dos aspectes, un és el 
desmantellament, i l’altre, la possibilitat d’incendi. En temes de risc, per exemple si 
s’ha de desmantellar o no desmantellar, això no correspon ni als tècnics ni als cien-
tífics; en tot cas, podran aportar dades.

Penso que és important el concepte del risc. Hi ha dos conceptes, un és la deci-
sió, de qui ha de prendre les decisions, i l’altre, doncs, que el risc zero no existeix, o 
sigui, quan el desmantellis, s’ha de ser conscient que no existeix el risc zero; passa 
que potser hi ha més risc, doncs, si no el desmantelles, o si el deixes allà que es vagi 
erosionant amb el temps, que s’afecti, i pot ser més car actuar amb posterioritat que 
no pas actuar ara. 

I dic el tema de decisions perquè és un exemple que va passar a L’Aquila, al ter-
ratrèmol d’Itàlia, que hi ha científics a la presó, i és que nosaltres el que podem fer 
és aportar dades, tota la informació, però després els òrgans, els polítics, en aquests 
cas, escollits, sobretot executiu, doncs, han de prendre la decisió. 

O sigui, en el desmantellament, jo segurament puc intuir, puc aportar dades de 
que pot haver-hi risc en desmantellar, o sigui, no existeix el risc zero, però això a 
nivell de societat ho hem d’assumir, que també quan construïm una nuclear el risc 
zero no existeix, podem disminuir-lo al màxim que podem, però quan prenem deci-
sions i actuem en el territori, doncs, no som exempts de risc en cap tipus d’actuació. 
Doncs jo faria el desmantellament, però assumint que hi ha risc de que passi alguna 
cosa, no? Però, tot i així, s’hauria de fer una anàlisi de riscos, és a dir, què passa si 
no actues. 

Hi ha un cas que no s’ha actuat i encara està allà, que en aquest cas és un pou a 
Riudaura. A Riudaura els anys setanta va haver-hi un pou, l’han deixat allà, no s’ha 
desmantellat mai, i encara està allà, però s’està oxidant, la gent va allà amb encene-
dors i encara encén el gas que surt per alguna fissura... O sigui, està allà –està allà–, 
però s’hauria de desmantellar també. En aquest cas no s’ha fet perquè l’empresa que 
ho ha fet ja ha desaparegut i, a més a més, hauria de fer-ho el propietari, que no té 
recursos econòmics. Sí, perquè al final és propietat del propietari dels terrenys. És 
tota una història.

Què més? El que em preguntava el diputat de Junts per Catalunya sobre si hi ha 
estudis... Sí que hi ha estudis –jo ara no recordo les dades exactes. No és en aquest 
cas un cas com el Castor, però molt semblant, de sismicitat induïda, que es va fer 
em sembla el 2009 o 2010 a Estats Units..., no, 2011 o 2012, inclús es va publicar 
al Nature, doncs, que era per sismicitat induïda per fracking, o sigui, per fractura 
hidràulica, però sobretot... El va fer el Servei Geològic dels Estats Units; van veu-
re que la sismicitat era provocada, induïda, quan..., no tant quan es feia la fractura 
hidràulica, els frackings, sinó quan..., evidentment, hi ha tota una sèrie de residus 
molt tòxics i el que fan és injectar-se en el subsol, en antics pous, doncs, ja exhau-
rits de petroli convencional, normalment, i s’injecten en el subsol, i el fet d’injectar 
en el subsol és quan generaven aquests terratrèmols d’1,5, 1,9, fins a escala 3,3, van 
detectar que eren. I hi ha la quantitat que s’injecta...

Jo diria que a Alemanya també va haver-hi un cas, que en el mateix article el 
comparaven, de sismicitat induïda per injecció de..., de poc, eh?, de pocs cente-
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nars de metres cúbics, doncs, d’aigua salada. O sigui, evidentment, amb poc ja pots 
desestabilitzar; el que fa falta és bon informes geològics i d’enginyeria geològica, 
doncs, per poder matisar bé.

I sobretot el seguiment. El que és molt important..., jo penso que el MIT aquí ho 
diu, prèviament, segurament, no ho sabien, però sí que hi ha d’haver tots uns pro-
tocols de seguiment que els hem de poder articular; és desplegar aquesta xarxa de 
sismògrafs, etcètera.

I, a part, paral·lelament, entraríem en el tema de governança, no?, que..., com 
s’hauria de fer amb governança? Clar, jo diria que és començar per un cas complica-
díssim. O sigui, en governança jo començaria per casos més senzills, perquè aquest, 
per començar, afecta a nivell estatal, afecta dues autonomies, o sigui... Clar, Catalu-
nya no podria articular-ho, perquè a més a més ja va haver-hi tot el tema de que tam-
bé hi ha la Comunitat Valenciana, no?, i segurament també hi hauria d’intervenir, 
perquè depèn del que passés podrien..., o les Illes Balears, o sigui, quasi que seria un 
cas de Països Catalans, això, ho seria.

Doncs amb el tema de governança aquí el que sí que..., a nivell de recepta de 
particulars, és que el que cal és evidentment no només fer informació pública, sinó 
que cal informar, mínim, els alcaldes. Jo he trobat projectes que no s’han..., que els 
alcaldes se n’han assabentat perquè jo els hi he anat a explicar, no pas perquè ni la 
Generalitat ni l’Administració de l’Estat hagin tingut la deferència d’explicar-los-ho; 
o sigui, representa que els alcaldes havien de llegir el DOGC i el BOP. O sigui, si 
més no, els alcaldes. I, evidentment, articular una bona informació pública a la ciu-
tadania. Després, la ciutadania s’autoorganitza. En aquest cas, també va bé que ob-
tingui recursos econòmics, sobretot perquè generi les seves pròpies opinions i els 
seus propis informes; pugui contractar, doncs, amb una consultoria o amb un col·legi 
o amb un advocat els seus informes per contrastar informació, sempre de manera 
rigorosa, i a partir d’aquí poder generar la mediació ambiental, que evidentment hi 
ha d’haver la figura d’un cos de mediadors. O sigui, de la mateixa manera que hi ha 
un mediador d’escala per resoldre conflictes i arribar a acords conjuntament, doncs, 
això seria més o menys així, a pinzellades, com jo, com creiem nosaltres que s’hau-
ria d’actuar a nivell de governança.

I negligència... Jo ho he comentat; és clar, jo no soc advocat..., no he fet dret, ni 
soc advocat, ni tinc..., però diria que de moment totes les causes són circumstancials, 
no... Sí que hi han moltes coses que dius: «Ostres!, si prèviament se m’hagués encar-
regat com a geòleg un informe, jo segurament al final de l’informe» –que n’he fet 
d’aquests temes– «hauria dit...», perquè analitzant-ho amb calma hauria dit: «Home, 
aquí s’ha d’anar amb compte perquè pot haver-hi risc sísmic.» O sigui, es podia sa-
ber això prèviament, no..., per diferentes proves que hem...

Ara, si –jo no ho he investigat– la promotora ho sabia prèviament de tal mane-
ra que el que anava a jugar era un win-win, que això forma molt part d’aquests tipus 
d’operacions i d’aquestes..., que és dir «passi el que passi guanyaré», doncs no n’hi ha 
cap prova. Ara, que és una pràctica habitual quan aquestes grans constructores i..., 
d’anar a jugar al win-win, això segur, perquè no... –o sigui, això, amb un petit, com es 
comentava, no..., o guanyarà o perdrà, però no se la juguen, no se la juguen–, i inten-
ten collar perquè surtin guanyant tant si passa una cosa com si passa l’altra.

I, bé, me queden dos minuts, però jo ja no sé si..., més o menys ho he contestat 
tot; no m’allargaré més perquè també seria repetir-me en coses que han comentat els 
meus companys d’aquí la taula.

El president

Moltíssimes gràcies, senyor Planagumà; moltíssimes gràcies a tots avui per la 
seva compareixença. 

Jo, enllaçant amb el que deia el senyor Planagumà al final..., teòricament un win-
win és quan les dues parts en surten guanyant; aquí en aquest cas seria un rewin, 



DSPC-C 200
11 de març de 2019

Sessió 7 de la CIPC  37 

per una sola banda, escoltant només les compareixences que hi ha hagut fins al dia 
d’avui. Però lògicament això serà competència dels grups parlamentaris, quan facin 
les conclusions pertinents, després d’escoltar tothom, qui vulgui o pugui venir..., o 
intenti no venir –això també ens ho trobarem.

Dit això, no sé si algú..., volen fer algun comentari més? Els grups parlamentaris 
volen fer algun altre torn? Doncs diputada Fornós...

Irene Fornós Curto

Gràcies. No, només una cosa que m’he deixat quan he pogut intervindre, i va di-
rigida al senyor Llorenç, al que acaba de parlar-mos ara mateix, perquè, bé, jo penso 
que és molt interessant. He començat la meua exposició parlant de lo important que 
penso que és esta governança, no?, i esta mediació que hi ha d’haure perquè les co-
ses mos funcionen més bé. 

I crec que és veritat que el cas Castor és molt complex, i potser voler parlar en 
concret de tot això en lo Castor és difícil. Però sí que penso que és interessant que, 
en este cas, altres companys diputats, sobretot los que formen part de la Comissió de 
Medi Ambient, poguessen tindre també estes reflexions. I, amb lo permís també aquí 
del meu company, Ferran Civit, que en este cas és lo portaveu de la Comissió de Medi 
Ambient del meu grup parlamentari, i de la resta de diputats, que penso que estaria 
bé, ho traslladarem així també a la Comissió de Medi Ambient, si és la que pertoca, 
que puga també tindre una compareixença i hi puga explicar estes reflexions que mos 
ha fet.

Res més.

El president

Doncs moltíssimes gràcies a tothom. No sé si el senyor Planagumà vol comentar 
alguna cosa... (Pausa.) I, si no, doncs, aixecaríem la sessió. I ens trobaríem, si no hi 
ha cap canvi, doncs, d’aquí quinze dies.

Moltes gràcies a tothom.

La sessió s’aixeca a dos quarts de sis de la tarda i sis minuts.
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