
 
 

 

#Salvemos Doñana 

Doñana és un dels llocs més especials i singulars del món. La seva catalogació 

com a Patrimoni de la Humanitat i totes les distincions concedides per 

organismes internacionals fan d aquest territori una joia natural única. 

És un element fonamental de la nostra història i ens recorda que hem de coexistir 

amb la natura que ens envolta des del respecte a la diversitat biològica. És un 

símbol de la nostra identitat col·lectiva ple de vida, així que igual que conservem 

monuments com la mesquita, l Alhambra o la Giralda ho hem de fer amb Doñana. 

La seva extensió, 128.000 hectàrees, les seves extraordinàries qualitats i les seves 

múltiples figures de protecció no ho eximeixen de riscos i amenaces. 

Avui Doñana es troba més amenaçada que mai per una activitat incompatible amb 

la seva naturalesa i amb l actual normativa en vigor. Després de 30 anys 

d extracció de gas a l entorn del parc, la multinacional Gas Natural Fenosa 

convertirà el subsòl de Doñana en un gegantesc magatzem permanent de gas si 

no ho evitem. 

L empresa ja ha iniciat les obres de la primera fase d aquest projecte bàrbar en 

l entorn del parc sense que ningú defensi el nostre patrimoni natural. Hi ha opcions 

d aturar a Gas Natural, però cal voluntat política. La raó desgraciadament ja la 

coneixem de sobres, les portes giratòries i els xantatges de les empreses han 

minvat les voluntats que pogués haver-hi. 

 

Les Declaracions d Impacte Ambiental del projecte Marismas vulneren la 

legislació europea i han prevalgut les trampes legals per autoritzar-lo, per tal 

d ocultar els veritables efectes d aquesta actuació a Doñana i el seu entorn. 

Gràcies a això, no hi ha una avaluació global dels efectes sinèrgics i acumulatius 

del projecte Marismas en el seu conjunt, sinó avaluacions trossejades dels quatre 

subprojectes en què s ha dividit l acció. Això representa una amenaça, en tant que 



 
 

 

no s han analitzat correctament els efectes del projecte sobre elements tan 

essencials com l aigua, utilitzada per al consum humà i el reg i per nodrir els 

ecosistemes del nostre bell enclavament. 

Ja coneixem els perills de projectes que no avaluen els riscos correctament. Les 

tècniques utilitzades per injectar gas a terra poden mostrar-se de la forma més 

inesperada i perillosa. Això va ser el que va succeir amb el projecte Castor a 

Tarragona, el saldo van ser més de 500 sismes i un cost per indemnització a la 

companyia promotora per la paralització del projecte de 1.350 milions d euros que 

hem pagat tots els espanyols i espanyoles. A Doñana es podria reproduir la 

mateixa situació si el projecte de Gas Natural arriba a executar-se. 

L activitat d extracció i emmagatzematge de Gas Natural en aquesta zona no és 

compatible amb el desenvolupament sostenible a Doñana i el seu entorn. Posa en 

perill l esforç de la ciutadania, que durant tots aquests anys sí que ha adaptat la 

seva activitat econòmica i les seves maneres de vida per conservar Doñana. No 

se li pot demanar menys a Gas Natural perquè no és just. 

 

No podem permetre que es malbaratin els fons europeus emprats en la 

conservació i desenvolupament sostenible de Doñana, ni tampoc continuar 

mantenint un model econòmic obsolet, que genera importants problemes de 

contaminació, pocs llocs de treball i més precaris, depreda el nostre patrimoni 

natural i la nostra identitat per afavorir a les grans empreses. 

Aquesta activitat és inviable per Doñana i el seu entorn, zona en la qual conviuen 

la bellesa natural amb enclavaments de gran valor històric, cultural o religiós com 

l ermita de la Mare de Déu del Rocío, el Palau de Doñana, el Palau de Marismillas 

o el Palau del Acebrón, i habiten espècies protegides i emblemàtiques com el linx 

i l àguila imperial. 



 
 

 

Tot i això, ja ha començat a executar-se i requereix una acció contundent i ràpida 

per part de tots els col·lectius, associacions, partits polítics, institucions i persones 

preocupades pel present i futur de Doñana. 

Per tot això, es constitueix la Plataforma Salvemos Doñana i et convidem, us 

convidem a unir-vos i sumar esforços per aconseguir que el subsòl de Doñana no 

es posi a disposició dels interessos de Gas Natural i instar a les nostres 

institucions i representants a defensar la nostra joia natural per al present i les 

generacions futures. Doñana no té preu i no pot ser objecte de negoci. 

Les administracions tenen l obligació de protegir el patrimoni i la ciutadania la 

responsabilitat de defensar-lo, per això les persones i organitzacions signants:  

 Exigim al Govern de la Junta d Andalusia que posi en marxa de manera 

urgent i en el marc de les seves competències, les vies legals i jurídiques 

necessàries per paralitzar el projecte Marismas Occidental. 

 Exigim al Govern Central que respecti el "principi de precaució" que s aplica 

en els països de la Unió Europea i paralitze immediatament l execució 

d aquest projecte gasístic els riscos ambientals globals no estan 

degudament avaluats i les conseqüències patirem tots i totes. 

 Exigim al Govern Central que impulsi el desenvolupament sostenible de la 

comarca de Doñana i ratifiqui els acords climàtics de París per defensar el 

benestar i qualitat de vida de la ciutadania. 

 Ens comprometem a informar la ciutadania sobre els valors i riquesa de 

Doñana perquè entre tots i totes garantim la seva conservació i mai més 

es posi en risc el nostre patrimoni natural. 

 Ens comprometem a treballar amb tots els sectors econòmics i col·lectius 

locals de la Comarca de Doñana (sector productiu i sector comercial, 

organitzacions socials, etc.) per fer de Doñana un exemple al món, de 

riquesa natural, qualitat de vida i desenvolupament sostenible. 

  



 
 

 

 És hora, de Salvar Doñana.. 


