
 

 
 
 
Girona / Medi Ambient 
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Els municipis afectats pel traçat del TGV, l’Àrea de Medi Ambient de la 
Diputació de Girona i el CILMA acorden, conjuntament i per unanimitat, 
estudiar accions jurídiques per tal d’exigir i defensar les mesures 
correctores aprovades en el seu dia 
 
 
El dissabte, 19 de març, a la seu del Consell d’Iniciatives Locals pel Medi Ambient de les 
Comarques de Girona (CILMA), es van reunir els alcaldes i regidors dels municipis 
afectats pel traçat del TGV a les comarques de Girona, per tal de valorar el procés en les 
negociacions sobre la Proposta de modificacions presentada pels ajuntaments afectats 
per les obres del TGV en el tram Riells i Viabrea – Frontera francesa, que recull les 
millores consensuades per tots els municipis afectats pel traçat i així poder aconseguir les 
mesures correctores que cal introduir sobre el projecte base, per a minimitzar el seu 
impacte social i ambiental. Aquesta proposta, que va ser presentada el setembre de 2004 
a la Secretaria d’Estat d’Infraestructures sense obtenir cap resultat apreciable, garanteix 
que el TGV no es converteixi en una barrera que fraccioni encara més el territori.   
 
Durant el transcurs d’aquesta reunió, atès que s’ha comprovat que s’estan realitzant 
diverses i preocupants irregularitats en el procés de tramitació i d’aprovació per part del 
Ministeri de Foment sobre el traçat del TGV, tant a nivell tècnic com a jurídic, tots els 
representants dels municipis afectats, la Diputació de Girona i el propi CILMA manifesten 
la seva disconformitat i malestar amb aquest fet i han pres, per unanimitat i de forma 
consensuada, l’acord de seguir actuant conjuntament i d’estudiar, de forma seriosa i 
rigorosa, totes les actuacions jurídiques que calguin emprendre per tal de paliar aquestes 
mancances i, conseqüentment, exigir i defensar l’aplicació urgent del conjunt de les 
mesures correctores aprovades en el seu dia.  
 
Per a assolir aquests objectius es compta amb l’assessorament extern d’una enginyeria, 
d’un gabinet d’advocats i d’una consultoria mediambiental.  Aquest suport tècnic i jurídic 
possibilitarà en breu la precisió del conjunt de mancances i irregularitats que s’estan 
produint, així com els processos que calgui efectuar en endavant. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Els municipis afectats per l’estudi d’impacte ambiental de la línia de 400 
KV Bescanó-Riudarenes han decidit esperar el nou pla d’energia de 
Catalunya per fer les seves al·legacions 
 
Més tard, a les 11.30h., es van reunir els municipis afectats per l’estudi d’impacte 
ambiental de la línia de 400 KV Bescanó-Riudarenes i subestació de Riudarenes. El 
Ministeri de Medi Ambient ha enviat a aquests municipis un estudi d’impacte ambiental 
que contempla dues alternatives de traçat perquè hi pugin presentar al·legacions. 
 
Els municipis afectats van considerar que cal esperar l’aprovació del nou pla d’energia de 
Catalunya que està elaborant la Generalitat en què es definiran els corredors energètics 
necessaris i, per tant, no s’escau poder escollir cap de les dues alternatives proposades. 
 
En qualsevol cas, també es va posar de manifest la necessitat d’aprofitar, en tot el 
recorregut d’aquesta eventual línia, els corredors d’infraestructures o els traçats d’esteses 
elèctriques ja existents, de forma que s’eviti l’afectació de noves àrees urbanes, rústiques 
o naturals. 
   
Disposem de la següent documentació per qui li pugui interessar: 
 

1. Sinopsi de la Proposta de modificacions presentada pels ajuntaments afectats per 
les obres del TGV en el tram Riells i Viabrea – Frontera francesa.   

2. Relació de municipis afectats 
3. Manifest de Palol Sabaldòria i l’escrit de suport dels municipis de Girona i Figueres 
4. Material gràfic i fotogràfic 
5. Antecedents en el procés del TGV 

 
També es pot consultar la pàgina web del CILMA  

 
Per més informació o per realitzar qualsevol entrevista: 
Carles B. Gorbs, responsable de premsa i comunicació del CILMA  
Tel. 629 151 930 
 
CILMA 
Carrer Santa Eugènia, 10, 4t 
17005 Girona 
Tel. 972 426 105 
Fax 972 426 106 
A/e: cilma@ddgi.es
Web: www.cilma.org
 
Girona, 21 de març de 2005 
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