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PROPOSTES DE LA CANDIDATURA D’EV-AV A ROSES 
 
 

A) Un Parc Eòlic al servei de la població i del Parc Natural 
 
Era a la tardor de 1991 quan entrava en funcionament el parc 
eòlic de Roses (2 aerogeneradors de 75 kW i 4 de 110 kW), 
promogut per la Generalitat a través de l’empresa ENHER. 
 
Gairebé set anys després es creava el parc natural del Cap de 
Creus (Llei 4/1998, de 12 de març), protegint la península del 
Cap de Creus i el seu entorn marí. La superfície total del parc és 
de 13.886 Ha, de les quals 10.813 corresponen a la part terrestre 
i 3.073 a la marina. 
 
Des de l’any 1998, els parc eòlic ha conviscut amb el parc natural, 
demostrant a la pràctica que, almenys en aquest cas, és possible 
la convivència entre una instal·lació de generació d’electricitat 
neta i verda i un entorn amb qualificació de protegit. 
 
Després de més de 15 anys de funcionament del parc eòlic, fa poc 
es va anunciar el seu desballestament. 
 
La candidatura d’Els Verds – Alternativa Verda a Roses proposa 
la substitució del parc eòlic existent (de 590 kW de potència i 
avui obsolet) per un nou i modern aprofitament eòlic consistent 
en 2 aerogeneradors, cadascun de 2 MW de potència (total 4 
MW).  
 
La novetat de la proposta consisteix en el tipus de propietat, 
doncs la proposta d’Els Verds – Alternativa Verda consisteix en 
la propietat popular dels aerogeneradors (tal com passa a 
Dinamarca i Alemanya).  
 
Per això la proposta de parc eòlic popular significa avançar en la 
democratització dels sistemes energètics, fent que les persones de 
l’entorn puguin ser directament beneficiàries d’una riquesa local, 
el vent, que és manifesta de forma abundant al terme municipal 
de Roses.  



 
La superfície que ocuparia aquest aprofitament eòlic seria de 2 
Ha., el que representa solament un 0,01% de la superfície del 
parc natural. 
 
 
 
 
 
 


	ELECCIONS MUNICIPALS  2007

