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L’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) i Projecte 
Ninam es posicionen en contra dels projectes petroliers 
al Cap de Creus.
 
Ahir, el BOE anunciava un seguit de sol·licituds de prospeccions per localitzar 
Hidrocarburs al Cap de Creus. L’ANG i Projecte Ninam consideren que 
aquestes actuacions tenen greus impactes sobre els ecosistemes marins i no 
donen resposta a la crisi energètica. 
 
L'empresa Capricorn Spain Limited ha sol·licitat a la Direcció General de Política 
energètica i Mines els permisos per a la recerca d'hidrocarburs (gas i petroli) a la zona 
del Cap de Creus. Es tracta d’un projecte de prospecció de la geologia del fons marí en 
una extensa àrea. L'objectiu és trobar indicis de bosses de gas natural per a una futura 
explotació. 
 
Aquests estudis posen en perill els ecosistemes marins, especialment les poblacions 
de cetacis. En aquest sentit, són coneguts els danys acústics que es produeixen sobre 
els peixos, cefalòpodes, cetacis i coralls. Cal destacar que l'àrea d'estudi és enorme i 
afecta zones d’alt valor ecològic i passos de fauna migratòria. Cal tenir present que en 
aquesta àrea hi ha poblacions de cetacis de gran importància, protegits per diferents 
Directives, com la Directiva Hàbitats, la Directiva 92/42/CEE, la Llei del Patrimoni 
Natural i la Biodiversitat 42/2007 i la Llei 41/2010 de Protecció del Medi Marí.
 
Cal destacar que ja s’han presentant altres projectes com aquest i des de les entitats 
esmentades es recorda que treballaran per evitar qualsevol projecte d’aquestes 
característiques a la Costa Brava. Les tres entitats presentaran al·legacions al projecte 
i, si cal, demanaran el suport de la ciutadania per tirar endavant procediments judicials 
que els aturin. 
 
La posició de les entitats ecologistes gironines, i de bona part de la ciutadania, és que 
aquests tipus d’estudis malmeten els recursos naturals i, alhora, comprometen la salut 
de les persones i el benestar de la nostra societat. Cal avançar cap sistemes energètics 
sostenibles tot començant a treballar en una transició cap a un model on els recursos 
es destinin a les activitats essencials. 
 
La fi del petroli és cada dia més a prop i tècniques com el fracking o les prospeccions 
marines no donen una resposta aquesta situació. Cal apostar per un canvi de sistema 
energètic basat en la reducció del consum i la utilització d’energies netes i renovables. 
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