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El govern espanyol descarta posar
sismògrafs submarins prop del Castor

EL FUTUR DE LES INSTAL·LACIONS DEL CASTOR

Alcanar  ACN

El Govern espanyol ha descartat
la necessitat d'instal·lar tres nous
sismògrafs submarins en les imme-
diacions del magatzem de gas Cas-
tor per monitoritzar la falla d'Ampos-
ta, assegurant que l'actual estat d'-
hivernació de la plataforma marina
garanteix l'estabilitat dels movi-
ments sísmics. En resposta a la pre-
gunta parlamentària formulada pel
grup de Compromís al Senat, la Se-
cretaria de Relacions amb les Corts
es remet al Reial decret 13/2014,
de 3 d'octubre, que va tancar tempo-
ralment la plataforma i va extingir la
concessió d'explotació. Així mateix,
afegeix que els informes del Massa-
chusetts Institut of Technology i ex-
perts de la Universitat de Harvard
varen analitzar l'origen de la sismici-

tat induïda i varen concloure que
l'actual situació és estable. 

Sobre el desmantellament, el Go-
vern estatal respon que amb l'actual
situació d'estabilitat abans de proce-
dir a qualsevol desmantellament
“caldrà analitzar tècnicament i eco-
nòmicament les alternatives per pro-

cedir de manera segura per a les
persones i el medi ambient”. 

Compromís proposava col·locar
tres sismògrafs submarins pròxims
al Castor per monitoritzar la falla Am-
posta i per afrontar el desmantella-
ment del magatzem "amb les màxi-
mes garanties. ■

En resposta parlamentària al Senat, assegura que la hibernació garanteix estabilitat i assenyala que
abans del desmantellament caldrà analitzar “les alternatives per procedir de manera segura”

La plataforma marina del Castor, en una imatge d’arxiu.

El Consorci d’Aigües de Tarragona
aconsegueix reduir fins a un 15%
els seus costos energètics

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

L’Ampolla  Redacció

El Consorci consolida el projecte
SAOOEC, Sistema Automàtic d’Ope-
ració amb Optimització Energètica
al CAT, i recupera la inversió inicial
d’1,2 milions d’euros feta entre l’any
2014 i el 2015.

El SAOOEC funciona a través d’un
programari creat per una empresa
neozelandesa que s’ha implantat
amb èxit a 16 instal·lacions del món.
El CAT va ser el primer d’instal·lar-lo a
l’Europa continental i ho ha fet amb
l’objectiu d’obtenir el cost energètic
més baix possible. A grans trets,
aquesta és una solució que facilita
la planificació d’operacions per a les
properes 48 hores amb l’objectiu
d’optimitzar els costos d’explotació i
aconseguir així un estalvi energètic,
consumint l’energia en el moment
del dia en què el seu cost és més
baix. Aquest ha estat un projecte
cabdal per al Consorci, ja que l’ener-

gia representa una tercera part dels
costos d’explotació.

El projecte d’estalvi energètic es
va posar en marxa a ple rendiment
l’any 2016 i a hores d’ara ja s’ha re-
cuperat la inversió inicial de més
d’un milió d’euros. Al llarg de l’any
passat l’estalvi aconseguit va ser de
850.000 euros mentre que aquest
2017 es preveu un estalvi de
350.000 euros.

El projecte és un exemple d’èxit
per a les empreses del sector. De fet,
a través del grup mundial Suez Envi-
ronment, s’ha publicat un case study
(un cas d’èxit), a través del qual el
cap de manteniment del CAT, An-
dreu Fargas, ha explicat l’experièn-
cia del Consorci en la implantació
d’aquest sistema. Fargas assegura:
“Estem entusiasmats amb la decisió
d’implantar aquest sistema”. El sis-
tema SAOOEC es presentarà al Con-
grés SWAN (Smart Water Networks
Forum) el mes de maig del 2018. ■
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http://www.aguaita.cat/noticia/10768/dani/forcadell/no/acudix/acte/conciliacio/querella/interposada/manel/masia 

 

DANI FORCADELL NO ACUDIX A L’ACTE DE CONCILIACIÓ PER LA 

QUERELLA INTERPOSADA PER MANEL MASIÀ 

 El fill de l’actual president dels regants de la Dreta va denunciar el candidat a la 

presidència de la Comunitat per injúries i calumnies 

 

 

Dani Forcadell, cap de la 

llista alternativa als 

regants de la Dreta i 

regidor d’ERC a 

l’Ajuntament d’Amposta, 

no s’ha presentat a la cita 

de conciliació als Jutjats 

d’Amposta sobre la 

querella per calúmnies i 

injúries interposada per 

Manel Masià Almudéver, 

fill de l’actual president de 

la comunitat de regants de 

la Dreta de l’Ebre i cap del 

Partit Demòcrata 

(PDeCAT) a Amposta. 

 

Segons defensa el mateix 

Masià Almudéver en una nota de premsa, la denúncia va ser presentada el passat 16 d’octubre “per les declaracions 

repetides en diversos mitjans de comunicació realitzades per Dani Forcadell sobre els suposats tractes de favor a 

l’empresa Nouvolo Design”. En esta nota, ha lamentat “que ni tan sols s’haja presentat per poder arribar a un acord 

en este tema que ens afecta tant”. “Queda clar que no pot defensar que la contractació a familiars, en este cas de 

l’empresa Novuolo Design,  que tant va utilitzar en campanya no són certes, com moltes altres acusacions que va fer 

sobre el President de la Comunitat de Regants, Manel Masià Marsà”, ha fegit. 

 

El fill del president de la Comunitat ha anat més enllà i ha interpretat les acusacions de Forcadell com una voluntat, 

durant la campanya, de “desprestigiar la institució de la Comunitat i embrutar el bon nom de la família Masià”. “Això 

demostra que a este regidor d’Esquerra no li importa res de res: ni la institució, ni a les famílies a les quals estava 

afectant amb les seues declaracions infundades, cosa que mostra la poca humanitat d’esta persona, i l’ànsia de 

poder que el guiava”, expressa Masià, sense pels a la llengua, a la nota de premsa. 

 

En sentir estes declaracions, Forcadell ha reiterat que el president dels regants, Masià Marçà, “ha comés clarament 

una il·legalitat contractant familiars directes” i l’ha instat a què “revise el Reglament de la Junta de Govern de la 

Comunitat” que, en el seu article 14, establix respecte a les obres, que s'ha de “vetllar perquè cap càrrec de la Junta 

o familiar de primer grau, puga participar en les subhastes i treballs o en les compra-vendes de la zona”. Respecte la 

seua absència als Jutjats d’Amposta avui, ha argumentat que ha decidit no anar “per evitar denuncies creuades”. 

També ha lamentat que Masià Almudéver “mescle això amb el partit [ERC], que no ha fet campanya ni a favor ni en 

contra de la Comunitat”. La seua candidatura, ha afegit, “és una voluntat personal com a pagès de canviar la 

comunitat després de 40 anys”.  

 

http://www.aguaita.cat/noticia/10768/dani/forcadell/no/acudix/acte/conciliacio/querella/interposada/manel/masia
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http://www.ecoticias.com/medio-ambiente/177713/Los-embalses-siguen-vaciandose-y-bajan-hasta-el-36-7-de-su-

capacidad-el-peor-dato-del-

siglo?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=Arrasando+en+Instagram 

 

 

http://www.ecoticias.com/medio-ambiente/177713/Los-embalses-siguen-vaciandose-y-bajan-hasta-el-36-7-de-su-capacidad-el-peor-dato-del-siglo?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=Arrasando+en+Instagram
http://www.ecoticias.com/medio-ambiente/177713/Los-embalses-siguen-vaciandose-y-bajan-hasta-el-36-7-de-su-capacidad-el-peor-dato-del-siglo?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=Arrasando+en+Instagram
http://www.ecoticias.com/medio-ambiente/177713/Los-embalses-siguen-vaciandose-y-bajan-hasta-el-36-7-de-su-capacidad-el-peor-dato-del-siglo?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=Arrasando+en+Instagram


 
 

  2 

2017.12.01  Dossier de premsa 

 


