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Reunió dels municipis afectats pel traçat del TGV a Aiguaviva
 
Avui, dissabte 28 de maig de 2005, a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Aiguaviva, el CILMA ha convocat a 
tots els ens locals afectats pel traçat del TGV per informar de les darreres reunions mantingudes amb el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i amb els Ministeris de Medi 
Ambient i de Foment, així com de les gestions fetes per senadors, diputats i parlamentaris. També s’ha 
informat sobre les mesures correctores de permeabilització i connectivitat en el corredor d’infraestructures 
TGV-AP7-A2 proposades per la Diputació de Girona. 
 
En el seguiment i la negociació de les millores proposades en el traçat del TGV, la Diputació de Girona ha 
assumit un assessorament jurídic conjunt per a tots els ens locals afectats, que englobarà la defensa de la 
proposta presentada i el compliment de la Declaració d’Impacte Ambiental. Així mateix, té finalitzat un estudi 
sobre la concreció de mesures correctores de permeabilització i connectivitat en el corredor 
d’infraestructures TGV-AP7-A2 al seu pas per les comarques gironines. Aquestes mesures s’han englobat, 
en el cas del TGV, en un extracte del treball elaborat pel CILMA. 
 
Alhora, s’ha signat una petició-requeriment al Ministeri de Foment pels màxims representants dels ens locals 
afectats i s’ha acordat un seguit d’actuacions jurídiques a realitzar per part del conjunt d’ajuntaments 
afectats per la implantació d’aquest traçat.  
 
En aquesta petició es demana que es tingui en consideració el projecte de millora presentat pel CILMA amb 
el consens de tots els ens locals afectats, així com les mesures correctores per minimitzar els impactes 
ambientals, paisatgístics i socials generats pel traçat del TGV; que s’avaluï formalment el contingut del 
projecte de millora; que s’incorporin les millores en el traçat; que s’emeti la corresponent resolució 
administrativa; que s’acordi la constitució d’una comissió de seguiment i control; que s’adoptin les mesures 
per evitar les situacions de descoordinació, desinformació i indefensió de les administracions locals i, per 
últim, demanar que l’1 % cultural reverteixi directament en els ens locals gironins afectats. 
 
Adjuntem: 
 

 Document de la Petició-requeriment signada pels municipis afectats, els Consells 
Comarcals, la Diputació de Girona i el CILMA 

 Relació de mesures complementàries proposades per la Diputació de Girona 
 Decàleg de la proposta del Diputació de Girona-CILMA 
 Fotografia de l’acte 

 
Per a més informació: 

Carles B. Gorbs, responsable de premsa i comunicació del CILMA (Mòb. 629 151 930). 
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