SONDEJOS PETROLIERS? NO, GRÀCIES!
Aquests dies hem llegit a la premsa(1) que van a fer una sèrie de sondejos per les nostres terres i la
plataforma marina amb l'objectiu de buscar noves bosses de petroli, la qual cosa ens ha deixat un
poc neguitosos pel projecte i perplexos en saber que el govern valencià, res sospitós de ser
ecologista, s'oposava frontalment. Nosaltres ens alegrem de tal rebuig i esperem que siga realment
ferm perquè en les 396.900 hectàrees que van a investigar durant sis anys hi ha espais molt
sensibles que podrien resultar afectats:
--> Quatre zones humides molt importants: l'Albufera, el riu Xúquer, l'Estany de Cullera i la marjal
de la Safor.
--> Cinc paratges naturals municipals: Hort de Soriano i Font de la Parra, Serra de Quatretonda, El
Surar, Parpalló i Borrell, Riu Barxeta.
--> Tres serres relativament ben conservades: Corbera, Mondúver i Marxuquera
--> Desena de coves: Bolomar, amb els fòssils humans més antics de la CV, Sima del pilar, la més
fonda, Cova de l'Aigua, del Forat, Avenc de la Donzella, ...
--> Dunes de la Safor.
--> Praderes de posidònia oceànica, vertaders boscos submarins.
--> Cetacis i d'altres espècies que poden resultar afectades per les prospeccions sísmiques.
És de raó oposar-se als sondejos i, si troben bosses rendibles, a la posterior extracció de petroli
perquè poden ficar en perill els nostres ecosistemes i també la nostra indústria turística, el principal
sector econòmic del PV. Un paisatge ple de torres petrolieres i algun probable vessament de petroli
(les plataformes petrolieres de Tarragona ja han originat 18 vessaments), podrien agreujar
notablement la crisi turística i econòmica. I tot per a que es facen més rics els que estan darrere de
la Oil and Gas Capital, l'empresa promotora; això si troben quantitats significatives de petroli o gas.
Ara bé, hem de ser coherents i si ens oposem a les prospeccions petrolieres paral·lelament hem
d'exigir i col·laborar en l'estalvi d'energia, l'ús racional de l'automòbil, el foment del transport
col·lectiu, de les bicicletes i l'anar a peu, hem de rebutjar també les noves carreteres, autovies i
aeroports, etc. El contrari, dir no a les prospeccions i sí al consumisme de petroli, seria pura
ignorància, hipocresia o manipulació, perquè als altres països d'on s'extrau el petroli aquest també
contamina, trenca el paisatge i, de vegades, fins i tot provoca guerres sagnants..
A més, hem de tindre en compte que el petroli està esgotant-se(2) i per tant totes les mesures per a
estalviar-lo haurem d'aplicar-les quan més prompte millor. Per què no comencem ja?
Així doncs, des de La Ribera en Bici demanem que no es faça cap sondeig a la Comunitat
Valenciana i invitem a organitzacions i ciutadans a rebutjar-los fent arribar directament la nostra
oposició al President de l'Estat a través de la seua web oficial:
https://portal-scc.presidencia.gob.es/ciudadan@s/contacto.jsp

LA RIBERA EN BICI

Exemple de text que pots ficar a la web presidencial:
Demanem que retiren els permisos per fer sondejos petroliers a la Comunitat Valenciana, perquè
aquests poden perjudicar seriosament els nostres ecosistemes i el turisme, la principal indústria
valenciana. El que han de fer és potenciar l'estalvi de petroli, les energies renovables, el transport
col·lectiu, la bicicleta, caminar, etc.
Pedimos que retiren los permisos para hacer sondeos petroleros en la Comunidad Valenciana,
porque éstos pueden perjudicar seriamente nuestros ecosistemas y el turismo, la principal industria
valenciana. Lo que deben hacer es potenciar el ahorro de petroleo, las energías renovables, el
transporte colectivo, la bicicleta, caminar, etc.

1) http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2011/01/23/comunitat-valencianabusqueda-petroleo-empieza/776317.html
www.lasprovincias.es/v/20110119/comunitat/sondeos-petroliferos-amenazan-banco20110119.html
2) http://www.google.es/search?q=el+final+del+petroleo+barato&ie=utf-8&oe=utf8&aq=t&rls=com.ubuntu%3Aqcv%3Aunofficial&client=firefox-a&safe=active

