
 
 

NOTA DE PREMSA 
 
DEU ENTITATS ECOLOGISTES DONEN SUPORT A LA PROPOSTA DEL CILMA 

PER MINIMITZAR L’EFECTE BARRERA EN L’AMPLIACIÓ DE L’AUTOPISTA 
AP7 I EN EL DESDOBLAMENT DE L’A2  

 
 

La fragmentació que generen aquestes infraestructures en el territori són un 
seriós problema pel normal funcionament dels espais naturals i un greu 

perjudici per a les activitats agropecuàries 
 

Deu entitats ecologistes de les comarques gironines  han donat suport a la proposta de 
mesures correctores de l’efecte barrera en l’ampliació de l’autopista AP7 i en el 
desdoblament de l’A2 al seu pas per la nostra demarcació elaborada pel Consell 
d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA). Aquest 
document, que es va presentar al Ministeri de Foment el novembre de l’any passat, fa una 
proposta de traçat i millores correctores en l’ampliació de l’autopista AP-7 i de l’autovia A-2 
a les comarques gironines, amb l’objectiu de reduir l’impacte ambiental, social i paisatgístic 
d’aquestes infraestructures sobre el territori. Aquesta és una proposta totalment viable 
tècnicament i en el seu moment es va consensuar amb els ens locals, que garanteix el 
respecte d’aquestes infrastructures envers un territori tan divers com fràgil. La incorporació 
d’aquestes mesures correctores evitarien un efecte barrera que fragmenta molt severament 
el territori i aïlla els espais rústics i naturals.  
 
Les entitats que han donat suport a la proposta del CILMA són l’Associació de Naturalistes 
de Girona; el Centre de Sostenibilitat Territorial; el Centre de reproducció de la tortuga 
mediterrània; la Plataforma en Defensa del Territori; l’Ateneu, grup juvenil, cultural i 
naturalista de Girona; la Plataforma Ciutadana de Defensa del Patrimoni Natural i Cultural 
de Maçanet; els Amics de la Tortuga de l’Albera; el Centre excursionista Jonquerenc; el 
Centre d’Estudis i Protecció de l’Albera i l’Associació cultural i esportiva Jonquerenca.  
 
Aquestes entitats ecologistes han signat un document en el qual acorden demanar que es 
faci una taula de treball amb les administracions corresponents per tal de concretar mesures 
correctores la incorporació de les quals possibiliti el normal funcionament dels principals 
connectors biològics, paisatgístics i socials que es veuen afectats per l’AP7 i l’A2.  
 
Cal recordar que el mes de setmebre passat el CILMA va presentar una proposta de 
mínims que permetria garantir la funcionalitat dels 23 espais connectors ecològics i 
paisatgístics que uneixen tot el sistema litoral gironí amb el conjunt d’espais de l’interior. 
D’aquesta manera, la millora d’aquestes infraestructures, lluny de multiplicar l’aïllament dels 
espais naturals, hauria de suposar una excel·lent oportunitat per corregir l’efecte barrera 
que ja generen. Les darreres mesures que s’han assenyalat a la proposta de mínims s’han 
redimensionat respecte del primer informe que es va presentar el novembre de 2007 i són 
perfectament compatibles tant amb el que ja s’ha començat a executar com amb el que està 
previst fer. 
 

Girona, 19 d’octubre de 2008 


