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COMUNICAT DE PREMSA 0010/2005 
 
El CILMA lliura una Petició-requeriment a la Subdelegació del Govern a 
Girona de millores proposades en el traçat del TGV 
 
Avui, dijous 23 de juny de 2005, una representació del CILMA formada per Miquel Noguer, 
President; Josep Amat, Vicepresident i Responsable de la Comissió d’Infraestructures; 
Enric Pardo, membre de la Junta Executiva i Jaume Hidalgo, Secretari Tècnic han 
presentat una Petició-requeriment al Sr. Francesc Francisco de la Subdelegació del 
Govern, dirigida al Ministeri de Foment, i signada pels municipis afectats, els Consells 
Comarcals, la Diputació de Girona i el CILMA, per tal de que s’incorporin les millores 
proposades en el traçat del TGV en els trams que ja s’estan executant i també en els 
trams pendents d’execució.  
 
El 24 d’abril de 2004, en el marc de l’Assemblea General del CILMA, es va presentar la 
“Proposta de modificacions en el tram del TGV Riells i Viabrea-Frontera francesa”, 
ratificada per cadascun dels ens locals afectats, que va ser aprovada per unanimitat. En 
data 30 de setembre de 2004 es va presentar el document a Madrid, davant del Secretari 
d’Estat d’Infraestructures, Víctor Morlan i del Director General de Ferrocarriles del Estado, 
Luis de Santiago. 
 
S’adjunta fotografia, el darrer comunicat de premsa que recull l’acord unànime de 
presentar aquesta Petició-requeriment, així com també la pròpia Petició-requeriment. 
 
PEU DE FOTO: Miquel Noguer, President del CILMA, informant d’alguns aspectes de la 
Petició-requeriment, davant de la  Subdelegació del Govern a Girona. (Foto: Carles B. 
Gorbs/CILMA) 
 
Per a més informació: 
Carles B. Gorbs, responsable de premsa i comunicació del CILMA (Mòb. 629 151 930). 
 
CILMA 
Santa Eugènia, 10, 4a 
17001 Girona 
Tel. 972 426 105 
Fax 972 426 106 
cilma@ddgi.es
www.cilma.org
 
Girona, 23 de juny de 2005 
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