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Planta de Gas fora da Ría. Desde 1999 loitando contra a ameaza de REGANOSA

Planta de Gas
Fora da Ria

REGANOSA pon en alerta 
á xestora técnica do sistema gasístico.

O 21% dos gaseiros tiveron dificultades  
coas condicións meteorolóxicas.

A voltas co Plan de Emerxencia Exterior 
de REGANOSA.

Plan de Emerxencia Municipal de Ferrol, 
ollos que non ven...!

O gas natural, arde e explota! 
Novo accidente en EEUU.

2km 3km

maloserá!!!maloserá!!!
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Ampliación de proba no recurso que se sigue, 
desde o ano 2004, contra a autorización de construción 
de REGANOSA, no Tribunal Superior de Xustiza de Madrid
Novas probas, que acreditan o incumpri-
mento por parte de Reganosa dos requisi-
tos legais esixidos para ser merecedora da 
autorización para a instalación, construción 
e explotación dunha planta de regasifica-
ción, foron presentadas no Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid. Esta ampliación 
de proba, ven aumentar o expediente que 
desde o ano 2004, se tramita 
polo recurso presentado con-
tra a licenza de construción  
de Reganosa.

Estas novas probas presentadas 
o pasado 14 de xaneiro, confir-
man o incumprimento por parte 
da empresa dos requisitos míni-
mos esixidos pola lei para estas 
instalacións:

Non cumpre coas condicións 
técnicas e de seguridade esixi-
das, indicándose na ampliación 
de proba, as dificultades que 
mostraron os gaseiros nestes dous anos de 
funcionamento da planta, e a súa incompa-
tibilidade, pola súa localización, coa maio-
ria dos buques gaseiros existentes, e desde 
logo cos de futura construción. 

O incumprimento das condicións de protec-
ción do medio ambiente, dado que segundo 
denunciou a asociación ecoloxista ADEGA, 
a avaliación de efectos ambientais foi feita 
pola propia Xunta de Galicia, órgano incom-
petente, que ademáis incumpriu a normati-
va en relación aos verquidos que Reganosa 
realiza na ría. 

A inadecuación do emprazamento da insta-
lación ao réxime de ordenación do territorio, 
ven avalada por unha sentencia do Tribunal 
Superior de Xustiza de Galicia, que anula a 
modificación do Plan Xeral de Ordenación 
Municipal do Concello de Mugardos, que 
permitiu a construción de Reganosa en Pun-
ta Promontorio.

A viabilidade económico-financieira argu-
mentouse con mentiras en canto á deman-
da do consumo e a compromisos dos seus 
promotores que non cumpriron. Das catro 
centrais de ciclo combinado comprometi-
das por FENOSA e ENDESA, só dúas están 
construidas na actualidade e funcionando a 
un 30% da súa capacidade e o Grupo Tojeiro 
que se comprometeu segundo o documen-
to de xustificación a consumir por parte das 
súas empresas químicas 500.000.000 de m3 
ao ano.

Pero o dato determinante nesta ampliación 
de proba é o que demostra con feitos e da-

tos, que a construción de Reganosa non era 
necesaria, que só respondeu a unha plani-
ficación de ambición dos seus promotores, 
para beneficiarse das condicións que marca 
o estado para pagar a produción de gas.

Así, Reganosa cobra, ademáis do investido 
na construción, polo gas que pode producir 
(capacidade nominal inicialmente contra-

tada) e non polo que produce 
realmente. Así se explica que 
no ano 2009 ingresara do es-
tado unha retribución fixa 
de 50.000.000 de €, mentras 
que a planta de Sagunto reci-
biu 51.000.000€ e a de Bilbao 
53.000.000€, cando a produ-
ción de gas neses meses, destas 
dúas últimas plantas é moi su-
perior á de Reganosa. Así, se ve-
mos a produción destas plantas 
por gigawatio/hora, vemos que 
a planta de Sagunto percibe  

914€ por Gwh, a de Bilbao percibe 1.267€ 
por Gwh e Reganosa percibe 3.778€ por 
Gwh. Este suculento negocio, tan deficitario 
para as arcas públicas, é o que pesa á hora 
de teimar e teimar na continuidade da plan-
ta, que desde a súa construción, ven aumen-
tando o seu historial de mentiras e corrup-
ción, cos millonarios beneficios pola venta 
dos terreos e as concesións portuarias, entre 
os propios promotores, incluido o consellei-
ro da Xunta do goberno Fraga, Xosé  Antonio 
Orza, agora membro do Consello de Contas, 
nomeado polo actual goberno de Feijoo.

O 21% dos gaseiros que descargaron en REGANOSA 
tiveron dificultades por mor das condicións meteorolóxicas
A actividade de Reganosa está baixo míni-
mos. O Comité Cidadán de Emerxencia ven 
informando desta situación nos últimos 
meses, somado a algo tamén reiteradamen-
te denunciado polo Comité, sobre a persis-
tencia de condicións atmosféricas adversas 
perante moitos días no ano que obrigan a 
retrasar a descarga dos buques gaseiros e 
a que estes permanezan proximos á costa 
ou, como nalgún caso ten acontecido, teñan 
que virar mesmo case na bocana da Ría (LNG 
Finima, LNG Lokoja, ...), convertindo todas 
estas operacións en situacións de risco ex-
tremo para a poboación desta comarca. 

Son xa 13, os buques gaseiros cargados 
con GNL que até agora tiveron que abor-
tar a súa entrada na Ría por mor de causas 
meteorolóxicas. Dun total de 61 buques, 13 
non puideron entrar na Ría polo mal tempo 
reinante, é dicer máis do 21%. Estas con-
dicións meteorolóxicas tan frecuentes no 
golfo Ártabro, non permiten aos prácticos 
portuarios, entrar cos buques polo angosto 
canle da Ría de Ferrol. A existencia de Rega-

nosa ve-se unha vez máis xustificada só polo 
volume de negocio basado na especulación 
do chan, concesións portuarias. e subsidios 
públicos que tenhen os seus promotores. 

Reganosa mentiu ao presentar o seu proxec-
to para que lle fose concedida a licenza tan-
to de construción como de entrada en fun-
cionamento. Estas mentiras, entre outras, 
sobre a súa carteira de clientes, está pondo 
en perigo o sistema gasístico. Reganosa leva 
tempo funcionando a mínimos, sen cumplir 
cos seus compromisos de inxectar gas no 
sistema. Asi aconteceu estes días, mais non 
é a primeira vez que Reganosa chega aos lí-
mites co chamado “gas de manobra”, que é a 
porcentaxe de gas que se pode utilizar para 
manter a planta dentro dos límites de tem-
peratura e seguridade. Xa no pasado mes 
de Outubro, a xestora técnica gasística obri-
gou a Reganosa a contratar un buque que 
ía con rumbo a Barcelona, pois detectaron 
a situación crítica da planta regasificadora  
de Mugardos. 

Relación de entradas de gaseiros  
abortadas polas condicións  
meteorolóxicas adversas: 

LNG Cheik el Mokrany (05/02/2008)

LNG Mourad Didouche (24/03/2008) 

LNG Edo(16/10/2008) 

Madrid Spirit (20/10/2008)

Bilbao Knutsen ( 25/11/2008)

LNG Lagos (13/12/2008)

LNG Lagos (14/12/2008)

Madrid Spirit (29/08/2009)

LNG Finima (13/11/2009) 

LNG Finima (14/11/2009)

LNG Lokoja (28/11/2009)

LNG Catalunya Spirit (15/02/2010)
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Nota emitida por ENAGAS sobre a 
alerta que causou a situación de 
mínimos de Reganosa complicada 
polas condicións atmosféricas 
adversas. 

“nota de operación nº03 - 17.02.2010 
(cont. 2 e final)[*] 

Ante a eventualidade de que persistisen 
as condicións atmosféricas adversas 
durante o día de onte martes, e fora 
preciso chegar a ter que parar a 
produción da Planta para manter as 
existencias mínimas de seguridade, 
preparáronse para a súa posible 
activación, as medidas previstas para 
este caso no Acordo de Asistencia 
Mutua ENAGÁS-REN, consistentes 
na achega a través da conexión de 
Valença-Tui de cantidades de gas 
suplementarias. Desde o propio luns, 
o sistema gasístico configurouse para 
conseguir a máxima achega de gas 
á Zona IV (Galicia- Asturias) desde a 
Vía da Prata e os gasodutos Burgos-
Santander. 

O buque finalmente puido realizar a 
súa manobra de entrada e atracada, e 
proceder ao comezo da súa descarga na 
tarde noite de onte martes. As medidas 
de Asistencia Mutua desactiváronse 
sen chegar a implementarse. Debemos 
destacar a actitude positiva e de total 
colaboración de REN. 

Mantense a atención a toda a demanda 
programada”. 

REN (Operadora portuguesa de gas e 
electricidade)

O protocolo aprobado pola Dirección de 
Política Enerxética e Minas (2007),  fala da 
necesidade de que cada planta de regasi-
ficación dispoña dun volume mínimo –gas 
talón- para poder asegurar que se vai poder  
relicuar o gas de boil-off, que se xera de xei-
to natural nos tanques, evitando así a súa 
emisión á atmosfera. A xeración de gas boil-
off é inevitábel dada a baixa temperatura do 
GNL en comparación coa temperatura ex-
terior, a pesar do illamento con que contan  
os tanques.  

Para reducir a cantidade deste gas no inte-
rior dos tanques, faise circular o gas boil-off 
a través de un relicuador polo que, á súa vez  
faise circular un volume moito maior de GNL 
de xeito que sexa capaz de enfrialo e licualo, 
sin quentar demasiado o GNL que é devolto 
ao tanque. Se a cantidade disponíbel de GNL 
no tanque é pequena, este proceso pode le-
var á progresiva vaporización do GNL, pola 
elevación da súa temperatura, forzando á 
súa emisión á atmosfera, para impedir o as-
censo da presión no interior do tanque. 

Enagas, como xestor do sistema, a miúdo 
considera como valor medio do gas talón 
para cada planta un 9% da súa capacidade 
total. Ou sexa, no caso de Mugardos, con 
dous tanques de 150.000 m3 debería sem-
pre estar por riba de 27.000 m3 de GNL entre 
os dous tanques. 

No documento “Mínimos técnicos zonales” 
para o mes de febreiro de 2010, o  xestor téc-
nico do sistema gasístico, por riba do gas ta-
lón de 27.000 m3,  marca outro límite maior, 
que ENAGAS chama “existencia mínima por 
seguridade técnica”. No caso de Reganosa é 
51.246 m3.

Mirando a programación de febreiro, ac-
tualizada ao 17/02/2010, mostra que o 13, 

Xa van dúas!
REGANOSA pon en alerta à xestora técnica do sistema gasístico, 
ao rozar os mínimos de seguridade no gas almacenado

14, 15 e 16 de febreiro, a planta Reganosa 
estaba por baixo da existencia mínima por 
seguridade técnica, rozando tamén o valor 
do gas talón de 27.000 m³. 

Só baixo estas circunstancias se explica 
que por primeira vez, un gaseiro que entra 
na marea da tarde (17:47 de martes 16 de 
febreiro), chegue a descargar 3.900 m3 de 
GNL antes das 12 da noite. Isto sabendo que 
o proceso de amarre rematou máis tarde das 
18:30 horas, e o posterior e obrigado proto-
colo de revisións necesario antes de iniciar 
a descarga, ocupa varias horas. Debían estar 
moi apurados para actuar así .

Unha vez máis se confirma que esta planta 
é deficitaria pola baixa contratación que as 
empresas comercializadoras fan. Así, polos 
datos dispoñibles, as plantas de Sagunto, 
Bilbao e Cartaxena teñen establecido un 
mínimo  técnico máis do duplo de regasifi-
cadora de Mugardos. No caso de Huelva e 
Barcelona, o seu valor é cinco veces maior. 

Estes datos demostran que no mercado 
actual a planta de Mugardos é totalmente 
innecesaria. Case toda a demanda a co-
bren as demais (Reganosa aporta o 6,5% do 
total) e só está a dar custos para o sistema 
de gas, que está obrigado a restituír o in-
vestimento feito e a capacidade de regasi-
ficación para a que está capacitada, aínda 
que a Planta só aporte na realidade, unha 
pequena cantidade de gas ao conxunto do  
sistema gasistico. 

Os riscos que para a poboación supoñen 
todas e cada unha destas maniobras de 
Reganosa só teñen unha xustificación, 
que é seguir mantendo unhas instalacións 
que aportaron e aportan cantidades mul-
timillonarias de diñeiro público aos seus  
promotores.
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Campaña de solidaridade económica
para sufragar gastos do peritaxe no proceso aberto no 
Tribunal Superior de Xustiza de Madrid
O Tribunal Superior de Xustiza de Madrid 
(TSJM) leva o procedemento nº 966/2004 
contra a autorización de construción das 
instalacións de Reganosa. Causa que se 
ven desenvolvendo nos tribunais desde  
o ano 2004.

Na fase de probas, o Tribunal, a petición da 
avogada que leva o caso, designou por sorteo 
un perito xudicial, mariño mercante, para que 
realice un informe sobre diferentes aspectos 
relacionados coas limitacións que poden ter 
as manobras dos buques gaseiros nas súas 
entradas e saídas da Ría de Ferrol para a 
subministración da planta de regasificación.

A provisión de fondos -que ascende a 4.200 
euros- xa foi ingresada no xulgado.

Para recuperar o diñeiro adiantado 
solicítouse unha achega extraordinaria, en 
función da dispoñibilidade particular de 
cada persoa ou asociación.

Este informe considérase de moito interese 
pola relación directa que supón o tráfico de 
gaseiros cargados de GNL con riscos para 
toda a poboación da ría.

Grazas a colaboración de moitas persoas e 
algunha entidade, lévanse recaudado xa 
1550 euros. 

O Comité Cidadán de Emerxencia, mostra 
o seu agradecemento  polas aportacións 
recibidas e animamos a quen poidan 
colaborar, para que  ingresen na  conta 
bancaria do CCE: 

C.C. en Banco Santander,  titular: 
Luz Marina Torrente e outros 

Desde o Estado: 
00493315772894017995 

Desde o Extranxeiro: 
ES 71 00493315772894017995 

Arde e explota!
Un novo accidente, nunha planta de produción de enerxía 
eléctrica a base de gas natural en EEUU, demostra unha vez máis 
que as tesis do CCE non son, por desgraza, alarmismo
O pasado 7 de febreiro, producíase en Con-
necticut (EEUU) un gravísimo accidente 
nunha Planta eléctrica de ciclo combina-
do, ao facer explosión unha canalización 
de gas natural. En canto ao balance de 
vítimas definitivo é de 6 mortos e 27 feri-
dos. A Planta, aínda en período de probas, 
está situada a 4 quilómetros da cidade de 
Middletown (40.000 habitantes) nunha zona  
apenas poboada. 

Esta explosión de Gas Natural tivo lugar 
nunha central eléctrica, non nunha Planta 
de Gas, e aínda así causou numerosas víti-
mas. A planta quedou bastante afectada e 
causou importantes danos a vivendas situa-
das a máis dun quilómetro de distancia. Os 
efectos da explosión notáronse nun radio 
superior a 25 km. Todo isto mentres se reali-
zaban uns traballos de purga nunha tubería 
de gas natural. As causas da explosión ainda 
se están investigando.

De producirse unha situación similar na 
planta de Reganosa as consecuencias serían 
gravísimas. Tanto polo volume de gas alma-
cenado, como polo efecto multiplicador que 
supón a contigua planta de Forestal do At-
lántico que almacena enormes cantidades 
de produtos tóxicos. 

Ao estar situada no interior da ría, a poucos 
metros de núcleos de poboación, a 600 me-
tros de Mugardos e a pouco máis dun qui-
lómetro dos Arsenais e cidade de Ferrol, os 
mortos terían que contarse por miles. 

Unha vez máis este Comité Cidadán, reitera 
o mantido nos últimos dez anos, en canto 
á ilegal localización da planta. Aínda que 
“conte con todos os permisos”, o seu perigo 
permanente, así como o tráfico de gaseiros 
no interior da nosa ría, fai cada día máis ne-
cesaria a súa paralización. 

Urxe que o Tribunal Supremo dite sentencia 
confirmando as xa emitidas no seu día polo 
Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, fa-
vorables a este Comité e recorridas, para ver-
goña da cidadanía, pola institución que ten 
como obriga velar polos nosos intereses e a 
nosa seguridade, a Xunta de Galicia. 

Urxe, agora que ainda estamos a tempo, que 
os poderes políticos, locais, autonómicos e 
estatais, que consenten esta temeridade, vi-
ren de postura e tomen a determinación de 
erradicar do interior da nosa ría esta ameaza 
real e permanente. 

Urxe tamén que os cidadáns e cidadás da 
contorna, como o vimos facendo desde hai 
unha década, e cada vez con máis razóns e 
con máis motivos, porque o tempo corre na 
nosa contra, tomemos conciencia e esixa-
mos publicamente o noso dereito a vivir li-
bres deste perigo.
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REGANOSA unha ameaza
tamén para o noso patrimonio histórico
O conselleiro de Cultura, Roberto Varela; 
o alcalde de Mugardos, Xosé Fernández 
Barcia, e o presidente de Reganosa, Javier 
Fernández, asinaron un convenio para, se-
gundo aseguraban en distintos medios de 
comunicación, poñer en valor o xacemento 
romano de Caldoval, trasladándoo a un mu-
seo na vila.

Non podemos ignorar, para valorar correcta-
mente estas declaracións, a pretensión dos 
promotores da planta de gas de Reganosa 
de desmantelar os xacementos arqueolóxi-
cos da zona,  cualificada no PXOM de Mu-
gardos como solo rústico de protección de 
patrimonio (SRPP) que inclúe o  Castro de 
Mehá, o xacemento romano de Caldoval e o 
de Sta. Lucia, como paso previo, para poder 
recalificar o solo e permitir a ampliación de 
Reganosa.

A recalificación do solo onde se atopa o xa-
cemento, proposta por Reganosa e tramita-
da polo entón Alcalde Sr. Toimil, foi rexeitada 
no seu día pola Xunta de Galicia. Ainda así os 
promotores de Reganosa, ainda sabendo de 
que nese espazo non poderian instalar dous 
tanques máis, acadaron o seu obxectivo de 
desmantelamento do xacemento do seu lu-
gar orixinal. Un xacemento por outra banda, 

ignorado por Reganosa desde o principio 
da presentación a trámite do seu proxecto, 
ainda que estaba perfectamente catalogado 
desde había tempo.  E máis recentemente, 
ignorado completamente na redacción do 
Plan de Emerxencia Exterior.

O TSXG, ditou ademáis unha 3ª senten-
za en contra de Reganosa (Sentenza  nº 
00311/2008 de 22 de abril de 2008 ), anu-
lando a modificación puntual do Plan de Or-
denación de Mugardos. Esta modificación, 
agora totalmente ilegal, servíu ao Concello 
para otorgar a licencia de obras e de activi-
dade a Planta de Gas de Reganosa. 

Estamos diante dunha nova liada por parte 
dos promotores de Reganosa, como as que 
propalaron ao longo destes anos. Onde van 
senon as moreas de postos de traballo que 
ian crear?. Unha planta de gas que só fun-
ciona ao 30 % da sua capacidade - pechan o 
gasoducto de Tui para colocar o pouco gas 
que produce -,que ameaza a vida de miles 
de cidadáns, unha planta deficitaria, cuxo  
custo pagamos todos e todas pois aí van 
unha importante cantidade do recaudado 
cos nosos impostos, e innecesaria, pois os 
gasoductos teñen a capacidade para submi-
nistrar aos ciclos combinados e ao consumo 

Conselleiro de Cultura, Roberto Varela.

Alcalde de Mugardos, Xosé F. Barcia.

Presidente de Reganosa, Javier Fernández.

1 2 3

1
2
3

doméstico de Galicia. A pesares de todo isto, 
e da Sentencia do TSXG, siguen adiante. Este 
Convenio só obedece ao interés de Regano-
sa para impor a recalificación da zona. 

A musealización in situ constitúe o mellor 
modo de poñer en valor o citado  xacemen-
to e o conxunto da  zona en particular. É o 
respeto que merece a historia do noso pobo, 
a  súa cultura, a legalidade e o interese xeral. 
Isto é o que deberían facer o  Alcalde de Mu-
gardos, e o Conselleiro de Cultura da Xunta 
de Galicia, e non seguir os imperativos dos 
que promoven a barbarie contra o patrimo-
nio, a nosa Ría e a seguridade das persoas, 
con tal de obter beneficios.
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Xulgados 14 mariscadores  
polos sucesos de maio do 2007 que permitiron romper o muro de 
silencio que existía sobre a loita cidadá contra REGANOSA

O pasado luns 22 de febreiro, no Xulgado do 
Penal de Ferrol, xúlgouse a 14 mariscadores 
acusados pola fiscalía do delito de desordes 
públicas e para os que se pediu nove 
meses de cárcere e unha indemnización á 
Autoridade Portuaria. 

Os sucesos ocorreron o 30 de maio de 
2007, cando un grupo de mariscadores 
entrou ao despacho do presidente da 
Autoridade Portuaria de Ferrol, Amable 
Dopico, solicitando un determinado 
documento relativo á entrada a Reganosa 
do gaseiro “Mourad Didouche”, documento 
que Dopico se negaba a mostrar, 
alegando que non existía e que por fin 
“atopou” logo de tres horas de peche, 
tras o cal os mariscadores abandonaron  
o edificio. 

Mentres isto ocorría, o Patron Maior da 
Confraría, Bernardo Bastida, estaba detido, 
e un gran número de persoas, convocadas 
polo Comité Cidadán de Emerxencia, 
ocupaban o porto, en protesta pola entrada 
ilegal de Gaseiros ao interior da nosa Ría. 

Este Comité Cidadán de Emerxencia 
solidarizouse cos acusados, estivo presente 
no Xulgado, e pediu con comunicado 
público que a causa fose sobreseida, tendo 
en conta que estes mariscadores actuaron 
en defensa da legalidade, dos seus postos 
de traballo, e da vida e a seguridade dos 
habitantes da Ría de Ferrol.

Bruxelas valorará  
a denuncia contra REGANOSA, ampliada con novos datos
A Comisión de Peticións do Parlamento 
Europeo, reunida o pasado 23 de febreiro, 
aceptou a ampliación das denuncias que, 
contra a Planta Regasificadora de Regano-
sa en Mugardos, foron presentadas por Es-
querda Unida e asociacións vinculadas ao 
Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría  
de Ferrol. 

Algúns medios de comunicación divulgaron 
falsas noticias sobre o arquivo da denuncia 
unhas semanas antes. Agora os feitos deixan 
claro que a denuncia segue vixente, incre-
mentada con novos datos que demostran o 
perigo desas instalacións no interior da Ría 
e as falsidades cometidas polos seus promo-
tores en aras a xustificar a súa instalación e a 
súa solicitude de ampliación. 

A Comisión de Peticións do Parlamento Eu-
ropeo, pode valorar agora os novos datos 
concernentes ao perigoso tránsito dos ga-
seiros, dos cales un 21% teñen que pospor a 
súa entrada pola meteoroloxía e as peculia-
res condicións naturais da nosa Ría. 

Tamén vai ter novos datos sobre o innece-
sario desta instalación, que por falta de de-
manda está funcionando a un terzo da súa 
capacidade a pesar de deixar fóra de servizo 
o gaseoducto de Tui. 

Dado que o Plan de Emerxencia Exterior, que 
“tarde, mal e arrastro” elaboraron as adminis-
tracións para Reganosa, é totalmente inútil, 
a Comisión de Peticións avaliará que supón 
para a continuidade da Planta a carencia 
dun plan real de emerxencia, tanto para 
as instalacións como para os buques ante 

unha situación constante de intranquilida-
de e de perigo para a poboación, pola súa 
localización, pola súa situación frecuente 
de baixas existencias (sinalado varias veces 
polo Sistema Gasístico) e pola imposibilida-
de dos gaseiros de entrar na ría ou saír dela,  
en caso de urxencia. 

A todo isto engádese o dano ecolóxico pro-
ducido á ría cos sistemas empregados para 
a regasificación, coa conseguinte absorción 
de auga incluindo toda a riqueza biolóxica 
que arrastra, e vertendoa morta, despois de 

clorala, a moi baixa temperatura. Unhas das 
consecuencias disto, é a perda de postos de 
traballo no marisqueo e na pesca. 

Este CCE leva dez anos demandando, diante 
das distintas administracións, a paralización 
da Planta, a máis deficitaria de todo o Esta-
do, polo seu perigo evidente e polo custo 
económico innecesario para toda a cidada-
nía que se está mantendo con cartos públi-
cos, exclusivamente para beneficio dos seus 
promotores.

Cadro de María Manuela

Foto de Kiko Delgado
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Continuan as concentracións  
de denúncia pola entrada ilegal de gaseiros
Son sesenta e un os gaseiros que teñen 
entrado ilegalmente na ría para abastecer 
a planta regasificadora de Mugardos. Cada 
unha desas entradas encontrou resposta ci-
dadá nas conscentracións convocadas polo 
CCE. Ao longo de trinta minutos, entre se-
reas e consignas, mostramos o noso rechazo 
ante o perigo que supón para todas e todos 
nós, habitantes desta comarca, as manio-
bras dos gaseiros cargados de gas natural 
licuado, na ría. 

Estas concentracións teñen lugar diante do 
edificio da Xunta de Galicia na cidade de Fe-
rrol ás 19hs no día en que un gaseiro anun-
cia a súa entrada.

A convocatoria faise con poucas horas de 
antelación polo que se se quere ter informa-
ción das mesmas para poder asistir, hai que 
solicitar esa información no seguinte telefo-
ne ou correio:

Tel.: 633 100 354
comitecidadan@gmail.com

Presentadas alegacións  
ao Plan de Emerxencia Municipal do Concello de Ferrol
En data 27 de febreiro de 2009, a AAVV 
Fontelonga, a AAVV de Ferrol Vello, e a AAVV 
de Caranza,  presentaron un escrito ante a  
Alcaldía de Ferrol, alertando dos riscos que 
para a poboación da comarca se derívaban 
das actividades de almacenamento e 
regasificación de GNL da planta de Reganosa 
e doutras industrias anexas. 

Aquel escrito estaba motivado porque a 
Consellería da Presidencia, Dirección Xeral 
de Protección Civil, entregara mediante 
buzoneo nas vivendas do Concello de 
Mugardos uns folletos informativos sobre o 
Plan de Emerxencia Exterior do Polígono de 
Punta Promontorio. En concreto, tratábase 
dunhas normas de actuación ante posibles 
situacións de risco derivadas de posibles 
accidentes nas empresas Imegasa, Forestal 
do Atlántico e Reganosa.

Nese escrito faciase ver que  non se podia 
excluir á poboación de Ferrol e comarca, 
do acceso a esa información, cando ou 
artígo 13, apartado 1 do R.D. 1254/1999, 
modificado polo  RD 948/2005, especifica 
que a autoridade competente, deberá 
asegurar que todas as persoas e todos os 
establecementos abertos ao público  que 
poidan verse afectados por un accidente grave, 
que se inicie nun establecemento previsto no 
artigo 9, reciban con regularidade e na forma 
máis apropiada, sen que teñan que solicitalo, 
a información sobre as medidas de seguridade 

que deben tomarse e sobre o comportamento 
que debe adoptarse en caso de accidente.

Baixo esta indicación, solicitábase o seguinte:

a) Que se realizasen as xestións oportunas 
diante da Consellería da Presidencia para 
que dita información fose entregada ás 
veciñas e veciños afectados do  Concello.

b) Que os devanditos organismos 
aclarasen as razóns para privar, até agora, 
á cidadanía desta información.

Este escrito presentado polas asociacións 
non tivo resposta, mais o pasado 9 de febreiro 
foi publicado no BOP, o Plan de Emerxencia 

Municipal do Concello de Ferrol.

Como era de agardar, Reganosa non existe 
na planificación de emerxencias do concello. 
Tampouco o perigo de efeito dominó coas 
outras dúas empresas perigosas, Forestal 
e Imegasa, asentadas no seu perímetro. 
Nen se analizan os riscos que a situación 
das mesmas supón coa existencia do  
Arsenal Militar.

Todo isto e máis!, quedou desenvolto nas 
alegacións presentadas polas asociacións 
veciñais ao PEM. Fica agora agardar que estas 
se resolvan coa cordura e responsabilidade 
necesarias.
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Comezar a casa polo tellado  
Plan de Emerxencia Exterior de Reganosa (PEE),  
quen mal anda mal acaba!
A Lei Seveso II, e outras normativas vixentes 
como UNE-NE 1473, NFPA 59 A, esíxenlle a 
REGANOSA a elaboración dun Plan Exterior 
de Emerxencia. A lei obriga a esixir a Rega-
nosa unha avaliación de impacto ambien-
tal e analise de riscos antes de comezar a 
construción. Nesta ocasión, comezouse a 
casa polo tellado. Só unha vez que estivo en 
funcionamento a planta, elaborouse, apro-
bouse e deuse a coñecer á poboación de 
Mugardos o PEE. 

Este Plan de Emerxencia foi elaborado 
baixo a normativa  CPR 18 E, que é unha 
normativa xenérica para todas as industrias 
químicas, cando as que se tiñan que apli-
car son as UNE-NE 1473, NFPA 59 A e Lei 
SEVESO II, correspondentes a este tipo de  
plantas de gas. 

Asin, nen se nomean os riscos que corren 
os gaseiros nas dificultosas maniobras que 
teñen que realizar para aceder á planta de 
Mugardos; nen se nomean as sustancias 
químicas almacenadas na Planta de Fores-
tal de Atlántico e Imegasa, ou a localización 
do Arsenal Militar co coseguinte efecto do-
minó. Ademáis só se marcan 180m como 
a distancia máxima de afectación  no caso 
do maior accidente que se contempla pode 
acorrer, segundo os redactores do Plan,  
en Reganosa.

Para sorpresa de técnicos especialistas 
na materia aseguran, entre outras cou-
sas, que van ser quen de atallar calquer 

derrame de gas en 2 minutos, ainda sen 
contar cun sistema integral de control 
(ESD), cando a realidade e as normativas 
que atinxen a este tipo de plantas, obri-
garíalles a facer os cálculos a partires de  
10 minutos.

Este Plan de Emerxencia é totalmente inútil, 
porque a idea á hora de elaboralo non foi in-
tentar protexer a poboación ante un supos-
to accidente en Reganosa, senon elaborar 
un Plan de Emerxencia Exterior, que se aco-
modase ás circunstancias de Reganosa, cu-
brise a eiva legal que mantiña desde o inicio 
do proxecto, e implicase a máis institucións 
(agora tamén Protección Civil), na responsa-
bilidade de manter aberta unha planta des-
tas caracteristicas no interior dunha ría onde 
habitan miles de persoas.. 

Este é todo o texto que lle dedica o PEE ao 
efecto dominó:

EFECTOS DOMINÓ DE REGANOSA SOBRE 
FORESTAL DO ATLÁNTICO, S.A.
A única afectación identificada de efecto 
dominó sobre o establecemento veciño 
de FORESTAL DO ATLÁNTICO, S.A., 
correspóndese coa hipótese accidental 
COL-VAP/02/JFIRE. Máis concretamente, 
queda afectada a zona de carga de 
cisternas situada próxima à entrada 
principal de REGANOSA.

No caso de accidente, terá a responsabilida-
de máxima para iniciar as actuacións previs-

tas no PEE, o Director Xeral de Emerxencias e 
Interior, Santiago Villanueva, licenciado en 
dereito. Ainda asi, deben verlle as orellas ao 
lobo, porque en contradición coa limitación 
de área afectada que se declara no propio 
Plan, marcan a posibilidade de que o posi-
ble accidente poida declararse de “interese 
nacional”. Nese caso tería que compartir a 
dirección do Plan cun representante do Mi-
nistério do Interior. 

Este PEE foi elaborado baixo responsabilida-
de da antiga directora de Protección Civil do 
goberno bipartito Esther González Saave-
dra, quen tamén foi entre os anos 2005 e 
2006 a Delegada Provincial da Consellería 
de Presidencia, Administracións Públicas 
e Xustiza na Coruña. Esta Directora Xeral, 
agora Directora da Sociedad de Salvamento 
y Seguridad Marítima (SASEMAR) no Minis-
terio de Fomento, foi a que deu o visto bo 
para a súa aprobación, ainda despois de que 
unha representación veciñal e do Comité 
Cidadá de Emerxencia, se entrevistase con 
ela para aportarlle todos os datos necesarios 
para desbotalo como inútil.

Ao frente do Posto de Mando Avanzado 
(PMA), centro desde onde se coordinarían 
as diferentes actuacións “in situ”, caso de 
accidente, estaría Carlos García Touriñán, 
Xefe de Protección Civil e Bombeiros de  
A Coruña. 

Están, tanto Santiago Villanueva como 
Carlos García Touriñán, en disposición de 
asegurar á poboación desta comarca, baixo 
a súa experiencia e profesionalidade, que 
o PEE de Reganosa contempla as medidas 
de protección necesarias ante un accidente 
nesta planta? Xa se sabe, que quen anda con 
coitelos acaba cortándose.

Pódese consultar o texto íntegro do 
Plan de Emerxencia Exterior no enlace:

http://cpapx.xunta.es/export/sites/
default/pcivil/pdf/Reganosa.pdf 

Esther González Saavedra.

Carlos García Touriñán.

Santiago Villanueva.

1
2
3

1 2 3
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Unha emotiva homenaxe  
lembra o falecemento hai dous anos de Carmelo Teixeiro,  o seu 
compromiso inquebrantable co futuro da nosa Ría, a saúde e a 
vida das miles de persoas que habitamos esta comarca
O sábado 6 de febreiro, en Caranza, xunto aos 
tres carballos plantados na súa lembranza, 
no parque que leva o seu nome, celebrouse 
un acto sinxelo e entrañable dedicado 
a Carmelo Teixeiro, cando se cumpría o 
segundo aniversario do seu falecemento. 

A emoción coa que case un centenar de 
persoas depositaron un caravel no mar onde 
descansan as súas cinzas, ademáis dun acto 
de lembranza e de solidariedade coa súa 
familia, é un sinal inequívoco de que as súas 
compañeiras e compañeiros seguimos na 
loita e non abandonaremos ata conseguir 
que algún día, Carmelo poida ver cos nosos 
ollos o final desta ameaza contra a que tanto 
loitou. 

Do compromiso, da tenacidade e da 
entrega xenerosa de Carmelo, así como do 
seu esforzo de toda unha vida por facer un 
mundo mellor, falaron na súa intervención 
Luz Mariña Torrente, Presidenta da A. VV. “O 
Cruceiro” de Mehá e Eliseo Zaera, Presidente 
do Ateneo Ferrolán,  membros do Comité 
Cidadán de Emerxencia. 

Nun momento do acto, Lalán, como 
coordinador do CCE, estableceu unha 
conversa con Carmelo na que lle dicía: 

“Saberás Carmelo que a ameaza segue en 
pé. A morea de postos de traballo que ian 
crear, esfumáronse, é mais, vivimos unha 
profunda crise económica, consecuencia 
da rapiña e da especulación levada adiante 

por unha minoría que cementou unha gran 
parte do solo do estado español, do que 
Reganosa é un exemplo. 

A destrución da Ría avanza, a produción 
de gas disminúe, os ciclos funcionan ao 
ralentí. Esta realidade amosa a falsedade 
dos datos aportados polos promotores 
para obter a autorización da Planta. 

Para nós, a seguridade, a defensa da vida, 
da legalidade e da Ría, son fundamentais. 
Pero agora sabemos tamén que é unha 
instalación innecesaria. 

Carmelo, tamén saberás que seguimos aquí 
contra esta ameaza, con todos os frentes 
de loita abertos: xurídico, administrativo, 
mediático e de movilización, que ao 
longo deste ano – Décimo Aniversario – 
desenvolveremos”. 

E así seguiremos, porque nós non nos 
resignamos, Queremos deixar ás novas 
xeracións un entorno habitable, sin 
ameazas. Conseguiremos que o espírito de 
rebeldía que tiña Carmelo cristalice nesta 
sociedade e impediremos que estes sectores 
económicos e financieiros, cuio obxetivo non 
é máis que obter benefícios sen ningunha 
outra consideración, a base de explotar aos 
seres humanos e a propia natureza, sigan 
dominando o presente e o futuro. 

Tras das intervencións citadas, a música 
e a poesía selaron este compromiso de 
solidariedade. 

Na voz de Pim Patinho, unha versión especial 
para Carmelo, de Xan Tavía, do poema 
NALGURES de Marica Campo. A música de 
Bach desde o violín de Estrela Gómez, e o 
son das gaitas de André e Agulló (A Revolta) 
encheron o parque e os corazóns presentes 
de saudade e determinación. 

Compañeiro Carmelo : ¡ A loita continúa ¡ 

PLANTA DE GAS FORA DÁ RÍA 

NALGURES 

Nalgures andarás, nalgunha guerra,  
quizais nunha cidade destruída  

osmando entre os cadáveres a vida,  
que o oficio de vivir nunca te aterra.  

Sempre a loitar coa xente que se aferra  
aos soños e que aposta na partida  

non dando nunca a causa por perdida  
loitando sempre polo mar e a terra . 

Pintando arcos da vella na tormenta,  
liñas pintadas coma pontes,  

cousas de non matar e bolboretas,  
así te podo ver, sempre á mantenta  
onde se movan máis os horizontes,  

que as ondas do teu mar  
nunca están quietas. 

Marica Campo 

(poema versionado por Xan Tavía, 
especialmente para Carmelo)

Un momento da homenaxe
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Dun erro faise un enterro  
As ensinanzas da traxédia de Els Alfacs
O 11 de xullo de 1978, un camión cisterna 
cargado con 25 toneladas de gas licuado 
(propileno), procedente da refinaría de 
Tarragona ENPETROL, tomou rumbo 
a Alacante. Levaba unha carga de 25 
toneladas. Probablemente para aforrar o 
paso pola peaxe, que o condutor do camión-
tanque tería que pagar de seu peto, decidiu 
conducir pola N-340 e deixar a autoestrada. 
Despois de viaxar 102 quilómetros, no 
km 159,5 ,ás 14:35, na altura do cámping 
“Els Alfacs” a catástrofe ocorreu. Naquela 
época, o camping tiña rexistrado perto de 
800 persoas, e estímase que entre 300 e 
400 estaban dentro do radio da explosión, 
estimada entre 0,5 e 1km, que matou 
instantaneamente 158 persoas.

Investigacións posteriores mostraron que o 
camión levaba sobrecarga, pois o máximo 
legal eran 19 toneladas. Este volume encheu 
por completo o espazo dispoñible no 
tanque, que ía ao 100% cheo de líquido, a 
temperaturas moi baixas. Mais a exposición 
prolongada ao sol logrou o quecemento da 
carga, provocando a expansión do líquido, 
que por falta de espazo para se expandir, 
aumentou a presión, que subiu moi por riba 
dos límites de seguridade correspondentes 
ao equilibrio líquido-vapor, que é o límite 
para o cal o depósito do camión fora 
deseñado. Como resultado do exceso de 
presión, o tanque de aceiro estoupou, 
posiblemente debido á ruptura dunha das 
xuntas que unía dúas seccións cilíndricas do 
tanque . O gas licuado atopouse sen unha 
parede de contención e procedeu á liberarse 
con violencia. Partes do camión chegaron a 
desplazarse 200 metros. O gas licuado ao 
atoparse libre e encontrar moitas faíscas 
ao seu paso, provocadas polos rozamentos, 
pegou lume.

A bola de fogo, nun instante, cubríu a 
maior parte do campamento. Ademais, 
as altas temperaturas, máis de 2000 ° C, 
levaron a un gran número de bombonas 
de gas do camping a estoupar por efecto 
dominó, sumándose ao lume da explosión. 
O condutor do camión e perto de 157 

turistas morreron de inmediato. Mesmo as 
altas temperaturas fixeron ferver a auga da 
beira do mar, cara a onde intentaron fuxir 
algunhas persoas.

A raíz dese accidente foron moitos os 
cambios lexislativos que melloraron o tráfico 
de mercadorías perigosas. Ainda asi, nada 
pode pagar a vida das 217 persoas mortas 
e 300 que sofriran graves queimaduras, 
balanzo final de vítimas.

O caso das persoas que nesta comarca 
vivimos todos os días coa ameaza dun 
accidente na Planta de Reganosa, é o 
contrario do caso de Els Alfacs. A estes 
campistas, o accidente pilloulles de sorpresa. 
No caso da nosa comarca, un colectivo de 
organizacións cidadáns representadas no 
Comité Cidadá de Emerxencia, leva 10 anos 

anunciando o que pode ser unha catástrofe 
moi superior en devastación e morte á do 
camping de Tarragona. O camión cisterna 
transportaba 21 toneladas de gas liquado, 
un gaseiro entrando pola Ría pode levar 
aproximadamente 60.000 toneladas, e 
os tanques de Reganosa podem chegar a 
almacenar 150.000 toneladas. As contas 
son fáciles de botar.

“Tarragona: paraíso en chamas” é unha 
superproducción alemá que recrea o caso 
real da explosión dun camión con gas 
propileno licuado, que provocou a morte de 
215 persoas no cámping de “Els Alfacs”, de 
San Carles de la Rápita, en xullo de 1978.

A miniserie, filmada en localizacións de 
Mallorca, está dirixida por Peter Klegevi, 
escrita por Timo Berndt e protagonizada por 
Tim Bergmann, Sophie von Kessel, Herbert 
Knaup, Johannes Brandrup e o español 
Carlos Leal.

Para ver o filme online:
ht t p : / / c i n e ve o. co m / c i n e -ve o /
peliculas-y-cine-online-tarragona-
paraiso-en-llamas

1ª Parte
http://wwwstatic.megavideo.com/
mv_player.swf?image=http://farm4.
static.flickr.com/3278/2404694869_
9d87c0e9d6_o.jpg&v=K28ZQDCF

2ª Parte
http://wwwstatic.megavideo.com/
mv_player.swf?image=http://farm4.
static.flickr.com/3278/2404694869_
9d87c0e9d6_o.jpg&v=FP68Y9SM 

Imaxe do camping despois da Explosión
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Quen a fai a paga  
REGANOSA está obrigada a manter unha conta con fondos para 
pagar os custes do desmantelamento
No documento de autorización 
administrativa previa, publicado no BOE do 
24 do 7 do 2002, segundo o cual se permitía 
a Reganosa comezar a executar o seu 
proxecto, poñíanse condicións.

A condición sétima fai referencia á criación 
dunha conta con fondos que aseguren a 
restitución do terreo no que está instalada 
ao seu medio natural, no caso de que se 
decrete o seu desmantelamento.

A condición oitava fala do dereito da 
administración a deixar sen efeito esta 
autorización caso de imcumplimento das 
condicións expresadas ou inexactitude nos 
datos aportados.

É a nosa esperanza que máis cedo que tarde, 
a Xustiza e as Institucións nos dean a razón e 
os fondos desa conta se destinen a reparar o 
dano feito por Reganosa.

Podes ler o BOE neste enlace: 
http://www.boe.es/boe/dias/2002/07 
/24/pdfs/B06032-06033.pdf

Fártase un de comer e beber, pero non de saber.
Sabías que...
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mentira

COMO PARTICIPAR?
Podes contactar co Comité Cidadán de Emerxencia:
Tel.:  664 330 624
E-mail:  comitecidadan@gmail.com
Web:  http://comitecidadan.org/

Encontrarás información nas sedes das organizacións que 
participan no Comité ou na Asamblea Cidadá.
Tamén podes colaborar económicamente:
C/C Banco Santander: 0049-3315-77-2894017995 

10 anos de mentiras  
A quen che enganou unha vez, 
nunca mais has de crer.

mentiramentira

mentira
mentira

mentira

mentira
mentira

mentira

Planta de Gas
Fora da Ria


