
 

 
 
 
Girona / Medi Ambient 
  
 

 
COMUNICAT DE PREMSA 004-2005 

 
 

El CILMA reitera els acords presos amb els municipis afectats pel traçat del 
TGV i manifesta que el recull de mesures correctores són del tot raonables i 
justificades  

 

En relació a algunes declaracions i informacions aparegudes recentment en varis 
mitjans de comunicació i en les que es fa referència a determinades actituds 
d’aquest Consell d’Iniciatives Locals pel Medi Ambient de les Comarques de Girona 
(CILMA), ens reiterem en els acords presos, per unanimitat i de forma consensuada, 
en la última reunió de municipis afectats pel traçat del TGV. Aquests acords es 
fonamenten en seguir actuant conjuntament i estudiar actuacions tecnico-jurídiques 
amb la finalitat que es compleixin en el màxim possible les millores consensuades en 
el traçat del TGV. 

Recordem que la proposta de modificacions del CILMA recull una sèrie de mesures 
correctores viables, a petició dels propis ajuntaments, que eviten la fragmentació 
irreversible dels espais rústics i naturals i garanteixen que l'obra sigui respectuosa 
amb el territori, el paisatge i la població dels municipis afectats. Així, amb la 
construcció de viaductes i falsos túnels es redueix l'efecte barrera en determinats 
trams on aquesta infraestructura genera un impacte irreparable o més sever. La 
permeabilització que es proposa beneficia directament no tan sols la connexió 
natural i el pas de la fauna, sinó també el desenvolupament de l'activitat tradicional, 
la potenciació del lleure i la continuïtat dels espais paisatgístics d'interès. En 
definitiva, compatibilitza el pas del TGV amb la competitivitat econòmica dels 
municipis afectats, sense que es produeixi un aïllament dels espais lliures. 

En conseqüència, els alcaldes reunits en el CILMA, entenen que aquesta proposta 
és del tot coherent i raonable ja que les mesures que es proposen corregeixen unes 
mancances de primer ordre que ja haurien d'haver estat detectades en els estudis 
preliminars corresponents, alguns dels quals es té constància que no s'han realitzat, 
o bé ja haurien d'haver estat incorporades en els projectes executius perquè així ho 
va dictaminar la pròpia declaració d'impacte ambiental.  



 

També volem deixar clar, que la proposta del CILMA, en algun tram va arribar justa 
de temps perquè ja es trobava en construcció, però en canvi n’hi ha d’altres que 
encara estan en fase de redacció dels projectes constructius i per tant s’és a temps 
d’incorporar les mesures proposades. 

Aquest document va ser fruit d’una col·laboració tècnica establerta amb el Ministeri 
de Foment a principis de l’any 2003 i va ser lliurat en el mes de setembre de 2004, 
així com es va presentar als Departaments de Política Territorial i Obres Públiques i 
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.  

Des del CILMA, no obstant, es pensa que l'aplicació d'aquestes modificacions, que 
no suposa variar substancialment el traçat del TGV, és perfectament assumible i 
que, en qualsevol cas, ha de prevaler sempre el respecte vers la població local, el 
paisatge i el manteniment de la biodiversitat. El CILMA entén que si el projecte és el 
que volen els alcaldes s’ha de fer el màxim d’esforç i s’ha de respectar el que els 
municipis afectats diuen. 

  
 
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 
17001 Girona 
Tel. 972 426 105 
Fax 972 426 106 
A/e: cilma@ddgi.es
Web: www.cilma.org
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