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VOLT III 

Davant la impunitat corporativa, sobirania popular! 

El Volt III torna en la seva tercera edició amb visites a grups locals 
en lluita contra projectes de megainfraestructures controvertides 
a Catalunya. Enguany tindrà un recorregut per projectes amb 
greus impactes socioambientals a la província de Tarragona, com 
és el complex químic de Repsol, la fàbrica d’Ercros a Flix o el 
projecte d’emmagatzematge geològic de gas Castor. 
 

El Volt III és una iniciativa promoguda per la Xarxa per la sobirania 
energètica (Xse) i altres entitats germanes per reflexionar sobre el 
model energètic a Catalunya, a l’Estat espanyol i a Europa, així 
com també a nivell global. 

Contra un model energètic basat en la impunitat 

En l'edició de 2016 es vol posar èmfasi en els actors que 
promouen el model energètic actual: les grans corporacions i les 
institucions financeres. Es mostrarà allò que el model considera 
“danys col·laterals” o externalitats i que acaben per afectar la 
salut de les persones, el medi ambient i la sobirania dels pobles. 
Enguany, es vol posar l’accent en comprendre els mecanismes de 
poder que retroalimenten aquests impactes, i en el treball 
conjunt per a deconstruir-los. Es tracta d’un model energètic (i 
econòmic) que es sustenta sobre l’anomenada “arquitectura de la 
impunitat”, que utilitza uns mecanismes i procediments que 
volem analitzar per tal de visibilitzar com aquesta ens priva del 
dret a decidir, ens posa en situació de risc i ens impedeix viure 
vides dignes. 
 
La intenció del VOLT és generar un “espai de convivència mòbil” 
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que transita per diferents llocs amb problemàtiques 
socioambientals o alternatives al model imperant, amb l’ànim 
d’escoltar els territoris i aprendre des de les persones que hi viuen 
i en pateixen els impactes, per establir treball col·lectiu i agendes 
d’acció comunes. 

L’alternativa? Sobirania energètica popular! 

Des de la Xse pensem que l’alternativa al model és recuperar les 
sobiranies (energètica, alimentària, econòmica, etc.) i que el camí 
passa per desenvolupar projectes des de l’àmbit local, on puguem 
treballar per la (re)localització d’aquests diversos àmbits. 
Paral·lelament, donat el moment que s’està vivint al territori 
català, també volem participar activament en un possible procés 
constituent i en la construcció de nous marcs de convivència i de 
cura. Una nova constitució catalana hauria de contenir els 
mecanismes pel ple exercici de les sobiranies populars i, per tant, 
subordinar el poder de les grans corporacions i el poder financer 
al gaudi d’aquest dret. Des d’aquesta perspectiva, també 
pretenem continuar el treball a diversos espais i escales des d’on 
transformar, crear resistències i construir alternatives; espais on 
refermar aquestes noves legitimitats i marcs, com la “Campanya 
global per desmantellar el poder de les transnacionals”, el “Fòrum 
contra els grans projectes inútils imposats” o la “Red de Apoyo 
Mútuo en respuesta a los grandes proyectos energéticos”, que va 
néixer en el sí del mateix VOLT II. 

La Xarxa per la sobirania energètica –Xse- 

La Xse està composada per associacions, col·lectius i més d’una 
seixantena de ciutadans i ciutadanes d’arreu del territori català. 
Ens vam trobar per primera vegada a la «Jornada per un canvi de 
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model cap a la sobirania energètica» el 8 de juny de 2013 al 
Centre cívic Pati Llimona de Barcelona, amb la intenció de crear 
un espai de confluència i establir sinergies que condueixin cap a la 
formació d’un front polític de transformació en el camp de 
l’energia. 
A la segona trobada, el 5 d’octubre de 2013 al Centre cívic de Pla 
de Palau de Girona, ens vam constituir com a Xarxa per la 
sobirania energètica (Xse) de Catalunya i vam acordar 
un document base que estableix els nostres criteris per un futur 
energètic basat en la democràcia i el control social dels mitjans de 
producció, la sostenibilitat i el decreixement econòmic, la 
descentralització i l’arrelament al territori. 
 
A partir d’aquí treballem en xarxa des de la distància – amb 
trobades presencials periòdicament- en temes tan diversos com la 
desobediència al decret d’autoconsum del Govern espanyol, la 
municipalització/recuperació de les xarxes elèctriques i de la 
producció energètica, la pobresa energètica, la insistència en 
l’oposició a les MAT, i qualsevol tema en que els membres de la 
Xse tinguin voluntat d’aprofundir. 
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Parades del Volt III 
 

 

 
 
 
 
 

PARADES km 

PO-P1 Barcelona Alcanar 204 

P1-P2 Alcanar Tarragona 111 

P2-P3 Tarragona El Morell 4 

P3-P4 El Morell Flix 80 

P4-P5 Flix Vandellòs 42 
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DIA 1. DISSABTE 29 D’OCTUBRE 

Programa 

 

09.00-09.10 Inscripcions participants  

Lafede.cat, carrer de les Tàpies 1-3, Barcelona 

09.10-11.30 Presentació del VOLT III: 

 Històric del Volt 

 Presentació dels col·lectius  

 Programa i logística 

11.30-14.15  Trànsit a Alcanar 

14.15-16.00  Dinar a la plataforma terrestre del Castor, acció de 
denúncia i presentació del Judici popular.  

16.00-17.00  Roda de premsa a la plataforma terrestre.  

17.00-19.00  Taula a Serveis Agraris de Alcanar: 

 Juan Evelio Monfort, Plataforma Ciutadana en 
Defensa de les Terres del Sénia (PCDTS). 

 Joan Ferrando, Associació d’Afectats/des per la 
Plataforma Castor (APLACA).  

 Mònica Guiteras, Xarxa per la sobirania 
energètica (Xse).  

 Domingo Hernández Ixcoy, Associació Maia 
Uk'U'X B'E. 

Modera: Noemí León, Associació d’Afectats/des per 

la Plataforma Castor (APLACA).  

19.00-20.30  Trànsit a Cambrils 

21.00 Sopar i nit a l’alberg La Marinada (Cambrils) 
organitzat per la Plataforma Cel Net 

http://plataformapelsenia.blogspot.com/2008/09/1r-aniversari-pcdts.html
http://plataformapelsenia.blogspot.com/2008/09/1r-aniversari-pcdts.html
https://afectadoscastor.com/
https://afectadoscastor.com/
https://afectadoscastor.com/
https://afectadoscastor.com/
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PARADA 1. ) Magatzem de gas natural 
CASTOR 

Lloc: Alcanar  
Grup local: APLACA - Associació d’Afectats/des per la 

Plataforma Castor 
Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia  

+ informació http://afectadoscastor.com/ 

http://plataformapelsenia.blogspot.com.es/ 
 

 

 

Els terratrèmols de 2014 van posar al projecte Castor en el punt 
de mira de la ciutadania de l’Estat espanyol, però la societat civil 
organitzada en el territori d’Alcanar i Vinaròs portava des de 2007 
fent oposició a aquesta infraestructura imposada i inútil. 

http://afectadoscastor.com/
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Amb indignació, el 2014 vam conèixer la indemnització rebuda 
per ACS, empresa presidida per Florentino Pérez, que ascendia a 
1.700 milions d’euros. Aquesta va arribar després del cessament 
d’activitats el setembre de 2013, amb la finalització de la 
concessió i de la reversió a l’Estat de la llicència d’explotació de 
l’emmagatzematge de gas. 

 

En aquesta parada farem una acció de protesta a la plataforma 
terrestre del projecte Castor i presentarem el Judici Popular del 
Castor, que es portarà a terme el juny de 2017 i on “farem seure” 
a la banqueta dels acusats als responsables d’aquest desastre 
social, ambiental i financer. 

 

En l’actualitat, a la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia 
es suma l’Associació d’Afectats/des per la Plataforma Castor, com 
a entitats promotores de la lluita per revertir la situació de deute 
ecològic i social generat per aquest projecte. 

En aquesta parada, cercarem respostes des del territori sobre: 

 Quin paper han jugat els diferents governs, institucions i 
actors en el projecte? 

 Qui assumirà ara la responsabilitat d’aquest desastre social, 
ambiental i financer? Què s’està fent per confrontar-ho? 
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DIA 2. DIUMENGE 30 D’OCTUBRE 

Programa 

09.00-10.00  Esmorzar 

10.00-10.30 Trànsit a El Morell 

10.45-14.00  Visita a polígon petroquímic de Tarragona amb la 
Plataforma Cel Net. Acció! 

14.30-16.30  Dinar al Restaurant La Dori (El Morell) 

17.00-19.00  Assemblea oberta de moviments de la Xarxa-Sud  

19.00-21.00  Video-fòrum 

   Intervencions: 

 Membre Xarxa Sud 

 Leonicia Pocop Saloj, Cooperació Indigena pel 
Desenvelupament Integral (COINDI), Guatemala 

 Marc Gavaldà, Repsol Mata 

 Alfons Pérez, Observatori del Deute en la 
Globalització (ODG) i Xarxa per la sobirania 
energètica (XSE) 

Modera: Joan Pons, Xarxa Sud 
20.45-21.30 Trànsit a Cambrils 
21.30 Sopar, ball de germanor a l’Alberg La Marinada 

(Cambrils) 
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PARADA 2. ) Polígon petroquímic 
REPSOL i DOW CHEMICALS 

Lloc: Tarragona  
Grup local: Plataforma Cel Net 
+ informació http://plataformacelnet.blogspot.com.es/ 
 

 
 
L’any 2014, quan gairebé 40 anys de complex petroquímic al 
Camp de Tarragona deixen palès un evident deteriorament del 
paisatge, de les condicions de vida i de la salut, la Plataforma Cel 
Net presenta els resultats d’un estudi de la qualitat de l’aire 
entorn al polígon nord, realitzat pel Laboratori del centre de Medi 
Ambient de la Universitat Politècnica de Catalunya i finançat pels 
Ajuntaments de El Morell, Vilallonga del Camp, Constantí i 
Perafort-Puigdelfí. 
 
Aquest estudi posa fi al cicle de silenci, manipulació i evasió de 
responsabilitats al qual s’havia condemnat la zona. Per primer 
cop, s’ha disposat de dades reals, independents i al servei de la 

http://plataformacelnet.blogspot.com.es/
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població que han enfrontat les respostes i silencis donats des de 
les institucions públiques i des de les mateixes empreses davant 
les contínues agressions contaminants de la indústria. 
 
Els resultats de l’estudi mostren una presència elevada 
de compostos químics nocius i cancerígens tals com el Benzè, el 
1-3 Butadiè i el Benzo(a)pirè i posen de manifest les mancances 
actuals de la legislació pel que fa al control de les emissions 
contaminants i a les mesures de prevenció i protecció davant dels 
seus efectes en la salut i el medi ambient.  
 
Som conscients que haurien de ser les pròpies empreses 
contaminants les que assumissin els costos econòmics d’aquests 
estudis i l’administració pública la que es fes càrrec de vetllar per 
la qualitat de l’aire.  
 

La Plataforma Cel Net nasqué a la zona del 
polígon petroquímic nord del Camp de 
Tarragona, als municipis de El Morell, 
Vilallonga del Camp, la Pobla de Mafumet, 
Constantí, Puigdelfí, entre d’altres. L’objectiu 
de Cel Net ha estat sempre denunciar les 
males pràctiques de la indústria, els seus 
impactes ambientals i exigir estudis sobre la 
qualitat de l’aire i l’impacte sobre la salut. 

Actualment Cel Net, després d’haver aconseguit alguns estudis de 
qualitat de l’aire i que la Generalitat creï la Taula per la Qualitat 
de l’Aire, batalla per ampliar l’abast dels estudis, exigir una 
regulació permanent pels contaminants i per una indústria que 
no retalli la vida dels veïns i veïnes del Camp. 



      

VOLT III: DAVANT LA IMPUNITAT CORPORATIVA, SOBIRANIA POPULAR! 12 

 

PARADA 3. ) Assemblea dels moviments de la  
Xarxa-Sud  

Lloc:   Per determinar  
Grup local: 
Participen: 

Xarxa Sud 
Defenterra, Delterpa, Alveolus, Plataforma en 

Defensa del Territori de la Selva del Camp, 
Aturem Bcn World, GEPEC, Cel Net   

+ informació https://xarxasud.wordpress.com/ 
 

 

 

La Xarxa Sud d’entitats i 
plataformes en defensa del 
territori del Camp de Tarragona 
agrupa els col·lectius que lluiten 
contra diferents agressions al 
territori. Fruit de la necessitat 
de compartir batalles i agrupar 
esforços va néixer aquesta xarxa 
que actualment agrupa 
plataformes contra activitats 

extractives, entitats ecologistes i conservacionistes, plataformes 
contra projectes com Bcn World, contra els impactes de la 
indústria petroquímica, entre d’altres. 

Des de la seva creació fa quatre anys, la Xarxa Sud sobretot ha 
coordinat campanyes contra la MAT del Camp, ha organitzat 
accions de divulgació de les problemàtiques ambientals del Camp 
i organitza anualment la Festa pel Territori. 



      

VOLT III: DAVANT LA IMPUNITAT CORPORATIVA, SOBIRANIA POPULAR! 13 

 

DIA 3. DILLUNS 31 D’OCTUBRE 

Programa 

09.00-10.00  Esmorzar 

10.00-11.30  Trànsit a Flix 

11.30-12.00 Recepció a la Unió Social de Flix 

12.00-13.30  Visita a la zona del riu Ebre afectada per la 
contaminació d’Ercros 

13.30-14.00 Acte de presentació de la plataforma FlixNet 

14.00-15.30 Dinar 

16.00-17.00  Trànsit a Vandellòs 

17.00-18.30  Visita a  la cooperativa energètica de biomassa de 
Vandellòs 

18.30-21.30 Tornada a Barcelona 
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Durant més d’un segle a Flix ha operat una gran indústria 
electroquímica, Ercros, que amb absoluta impunitat ha anat 
contaminant el riu Ebre i el sòl amb grans quantitats de productes 
químics, metalls pesants i elements radioactius. Després d’haver-
se confirmat aquests alts índexs de contaminació i alguns efectes 
sobre la salut dels veïns i veïnes de Flix, així com persones 
treballadores de la fàbrica, la societat civil s’ha començat a 
organitzar per denunciar els fets i demanar responsabilitats. Per 
una banda estan sortint nombroses informes i estudis que 
demostren l’elevat grau de contaminació de la zona i que 
corroboren la necessitat d’emprendre accions urgents de 
descontaminació, tant del riu com del sòl. I per altra banda, la 

PARADA 4. ) Complex químic i farmacèutic 
ERCROS 

Lloc: Flix  
Grup local: FlixNet 
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societat també demana que l’empresa no quedi exempta de 
responsabilitat i es faci càrrec dels danys ambientals i sobre la 
salut. 

Actualment la plataforma Flix Net es troba en fase de constitució 
per tal d’exigir aquestes responsabilitats i coordinar les diferents 
accions a emprendre. 

 

 
 

 

PARADA 5 Cooperativa energètica de biomassa 

Lloc: Vandellòs 

Grup local: La cooperativa Les Atxes 

+ informació:  http://www.lesatxes.org 
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El municipi de Vandellós-Hospitalet de l'Infant té una llarga 
història d’implantació de diverses centrals de producció 
energètica al municipi, tant centrals nuclears com tèrmiques. És 
interessant i necessari conèixer de primera mà els impactes i 
riscos territorials dels grans centres productors d’electricitat. 

D'altra banda en el territori també s'han creat alternatives 
energètiques com és la cooperativa de serveis energètics Les 
Atxes. La cooperativa Les Atxes neix des del territori i pel territori 
amb l’objectiu de crear sinergies positives dins de l’àrea local i 
contribuir en el seu desenvolupament sostingut. Les atxes 
representen el foc i la calor que la cooperativa vol dur a les llars 
altre cop, però també representa la biomassa en la mesura que 
aquesta font d’energia i la seva gestió assegura un abastiment 
permanent i sostenible de riquesa cap a les llars. 
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Resum horaris de les activitats del Volt III 

DISSABTE 29 d’OCTUBRE 
 
9.00-11.30  Presentació del VOLT III. 
   Lafede.cat, carrer de les Tàpies 1-3, Barcelona 
14.15-17.00 Acció contra el Castor, presentació del Judici 

popular i roda de premsa. 
   Plataforma terrestre del Castor 
17.00-19.00 Taula rodona. 
   Alcanar 
 
DIUMENGE 30 d’OCTUBRE 
 
10.45-14.00 Visita al polígon petroquímic. 

Tarragona 
17.00-19.00 Assemblea dels moviments de la Xarxa Sud. 

Per determinar 
19.00-21.00 Video-fòrum. 

Per determinar 
 
DILLUNS 31 d’OCTUBRE 
 
11.30-12.00 Recepció a la Unió Social de Flix. 
   Flix 
12.00-13.30 Visita al territori afectat per Ercros. 
   Riu Ebre 
13.30-14.00 Acte de presentació de la plataforma Flix Net. 
   Flix 
17.00-18.30  Visita a la cooperativa Les Atxes. 
   Vandellòs 
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