
NOTA DE PREMSA 

EL CILMA EDITA UN PÒSTER AMB LES MESURES 
CORRECTORES PROPOSADES EN EL TRAÇAT DEL TGV I EN 

ELS PROJECTES DE DESDOBLAMENT DE L’A-2 I DE 
L’AMPLIACIÓ DE L’AP-7 

Els pòsters s’han enviat als centres d’ensenyament  d’educació secundària 
de les comarques de Girona, així com a les diferents administracions 

L’objectiu és sensibilitzar la població de la necessitat d’aquestes mesures 
correctores per a mantenir el normal funcionament dels espais naturals 

de la demarcació de Girona

El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona 
(CILMA) ha editat un pòster on es detallen les propostes que l’entitat va fer arribar al 
Ministeri de Foment per tal de minimitzar l’efecte barrera del traçat del TGV, de l’ampliació 
de l’autopista AP-7 i del desdoblament de l’A-2 al seu pas per la demarcació. El CILMA 
considera indispensable la inclusió d’aquestes propostes en el projecte d’execució per tal 
de garantir el normal funcionament dels espais naturals del territori gironí, ja que la seva 
fragmentació ocasionarien un greu problema per al flux de la biodiversitat, així com greus 
perjudicis per a l’activitat tradicional i al turisme de qualitat.  

Pel que fa al TGV des de l’any 2004 el Ministeri de Foment disposa de la proposta i ha 
incorporat a l’obra algunes de les mesures proposades per import aproximat de 400 
milions d’euros. Ara bé, de les propostes per l’AP-7 i l’A-2, presentades l’any 2007, de 
moment no s’ha obtingut resposta.

En total s’han editat un miler d’exemplars d’aquest pòster, que s’ha enviat a tots els 
centres de secundària de les comarques de Girona (30 de privats i 64 de públics), així 
com a diferents administracions i representants polítics: municipis adherits al CILMA, 
consells comarcals, diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, diputats 
gironins al Parlament de Catalunya i diputats gironins al Congrés dels Diputats i al Senat. 
A més, s’ha fet arribar a les biblioteques municipals i a les comarcals, a entitats 
ecologistes i a consultories ambientals. 



En aquest pòster es detallen les propostes, consensuades prèviament amb els ens locals, 
així com el seu estat de negociació. També s’indiquen els principals punts de 
permeabilització per assegurar la connectivitat entre els espais naturals de l’interior 
(Montseny, Guilleries, Rocacorba, La Crosa, Alta Garrotxa, Salines Bassegoda,,,) i del 
litoral (Montnegre, Ardenya, Gavarres, Albera...). Aquests punts, mitjançant la implantació 
dels diferents tipus d’estructures, ja siguin passos superiors o inferiors, aconsegueixen 
disminuir l’efecte barrera. 

El CILMA pretén que aquest pòster serveixi com a element de sensibilització i d’educació 
ambiental per a corregir els impactes d’aquestes infraestructures i assegurar la connexió 
funcional que hauria d’existir per evitar el seu efecte barrera. A més, el pòster també vol 
difondre la tasca que s’ha realitzat proposant les mesures correctores amb el consens 
dels ens locals afectats. 

Importància de la implantació de les mesures correctores en l’AP-7 i l’A-2
Actualment encara no existeix cap mesura correctora important -fora de les obres 
de drenatge a l’AP-7 o a l’A-2 que possibiliti un sol connector forestal al llarg dels 
110 km d’infraestructures que van des de Riells i Viabrea fins a La Jonquera. En 
aquest tram només es permeabilitzen quatre corredors fluvials: el Ter, el Fluvià, la 
Muga i el Manol. La fragmentació que es produeix en el territori és  doncs, altament 
preocupant, amb un impacte ambiental i territorial de primer ordre. 

Per obtenir un pòster o per a qualsevol dubte o aclariment, podeu trucar al 679 48 
62 77 (Anna). Moltes gràcies!! 


