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COMUNICAT DE PREMSA 011/2006 
 
 
Balanç i valoració de les gestions realitzades pel CILMA respecte a les 
mesures correctores en el traçat de la línia del TGV 
 
 
Després d’aquell primer “Manifest de Palol de Sabaldòria”, al mes de juny de 2002, el qual 
va ser signat per aproximadament una trentena d’alcaldes i alcaldesses dels municipis 
afectats pel traçat de la línia del TGV, el CILMA, a petició d’aquests municipis, es va 
convertir en l’interlocutor unitari envers les administracions, alhora que també es va fer 
càrrec de realitzar un estudi sobre les mesures correctores que, segons a criteri de tots 
els ajuntaments afectats, es va aprovar i recollir en la Proposta de modificacions 
presentada pels ajuntaments afectats per les obres del TGV en el tram Riells i Viabrea – 
Frontera francesa i que va ser lliurat al Secretari d’Estat d’Infrastructures del Ministerio de 
Fomento, Víctor Forlan, amb data 30 de setembre de 2004. 
 
Després de diverses reunions i gestions amb diferents institucions i administracions, el 
Ministeri de Foment ha assolit diverses de les millores proposades i detallades en la 
“Proposta de Modificacions”.  
 
En aquest sentit, el passat mes de juny, la Ministra de Foment, Magdalena Álvarez, va 
manifestar -durant la seva intervenció en el Ple del Senat- en relació als quatre trams 
actualment en obres, entre Riells i Riudellots, que: “fruit de les reunions mantingudes amb 
el CILMA i amb d’altres institucions, el ministeri ha decidit millorar les mesures d’integració 
mediambiental previstes inicialment en la DIA i en els estudis informatius 
complementaris”. Pel que fa a la resta del traçat, fins a la frontera francesa, la ministra va 
afirmar la voluntat d’incorporar diverses modificacions d’acord amb la proposta del CILMA 
com millorar diverses rasants i incrementar el nombre de túnels i viaductes.  
 
Les mesures correctores aconseguides fins al moment, amb un sobrecost assumit 
d’aproximadament de 350 milions d’euros (60.000 milions de ptes.), a grans trets són les 
següents: 
 

- Viaductes del Rec de Gaserans i d’Arbúcies, i passos de fauna en el barranc de 
Noalard i torrent de Sant Jacint, per a possibilitar la connexió entre el Montseny i el 
parc de la Serra del Montnegre-el Corredor. 

- Túnel de Can Comatell, viaductes del Torrent de la Teuleria, de Cambrerol i de la 
riera de Santa Coloma per a permetre la connexió entre el Montseny, el riu Tordera 
i el litoral. 

- Viaductes, túnels i millores de la dimensió d’estructures previstes dins el t. m. de 
Maçanet de la Selva. 



- Millores en el drenatge del TGV sobre el riu Esplet per permetre la connexió entre 
els turons de Maçanet i la riera de Santa Coloma, així com disminuir la 
fragmentació del municipi i l’afectació sobre la fauna amfíbia present a la zona. 

- Túnel de Serramagra. 
- Pas de fauna del Torrent de Can Figueres. 
- Millores en la riera de Vallcanera per minimitzar la fragmentació d’aquests espais. 
- Millores en el viaducte sobre el riu Onyar, que suposa una certa millora en la 

connexió entre les Guilleries, les Gavarres i tota la plana de Girona. 
- Augmentar la longitud dels túnels de Sarrià i Montagut. 
- Acceptació de les mesures contemplades a la variant del Pla de l’Estany en els t.m. 

de Palol de Revardit, Cornellà de Terri i Vilademuls. 
- Viaducte a la riera d’Àlguema per permetre la distribució de la llúdriga. 
- Viaducte reforçat de la Muga en el t. m. de Pont de Molins. 

 
No obstant això, tot i les millores assolides, no es pot considerar que tot estigui resolt, ja 
que encara resten trams del TGV on es produeix un important efecte barrera i 
fragmentació del territori i, per tant, cal assolir una major permeablització en aquests 
connectors socials o biològics. 
Així, cal continuar esmerçant esforços en els següents 4 punts principals: 

- Parc periurbà o anella verda de l’àrea urbana de Girona dins el t.m. d’Aiguaviva, 
que connecta l’interior amb les Gavarres i el sistema litoral, mitjançant un viaducte i 
dos falsos túnels. 

- Modificació del traçat de l’entorn de Bàscara, fent coincidir el corredor 
d’infrastructures en una mateixa banda del nucli, sense afectació de paratges tan 
emblemàtics com la riera de Cassinyola. 

- Parc periurbà o anella verda de Figueres, mitjançant l’ampliació del viaducte del riu 
Manol a Palol Sabaldòria, túnel artificial dins el nucli urbà de Vilafant i dos 
ecoductes a Llers. 

- Permeabilització a la base dels sistemes de l’Albera i de Salines-Bassagoda als 
efectes de possibilitar la recuperació d’una espècie prioritària com és la tortuga 
mediterrània. Les actuacions es demanen al voltant del Llobregat d’Empordà (Biure 
d’Empordà), torrent de Bosquerós (Capmany) i còrrec del Mestre Bernat (Agullana). 

 
Paral·lelament, també cal aplicar mesures complementàries de permeabilització que, de 
forma coherent i com marca la pròpia Declaració d’Impacte Ambiental, s’han proposat dins 
el procés de desdoblament de l’A2 i d’ampliació de l’AP7. 
 
Per últim, cal també aplicar mesures compensatòries als efectes de restaurar els 
principals espais afectats, així com afavorir les espècies més amenaçades que s’hagin 
vist afectades, en especial la tortuga mediterrània. S’ha d’avaluar també, dins els sectors 
urbans (o amb disseminat urbà), on i com cal resoldre l’impacte acústic o estètic. 
 
Amb tot, fent balanç del conjunt de gestions dutes a terme, sempre amb l’aportació, ajut i 
aprovació dels municipis afectats, podem manifestar que la incorporació d’un nombre 
considerable de mesures correctores proposades pel CILMA fa que, des d’aquesta entitat, 
valorem certament positiu el resultat assolit fins a data d’avui. 
 
 
 
 



Per ampliar informació sobre el balanç de les mesures correctores podeu accedir a 
les taules actualitzades durant aquest mes d’octubre de 2006 de la “Proposta de 
millora del traçat del TGV a les comarques de Girona”, a través del web 
www.cilma.cat (Comissions de treball>Infraestructures>Activitats i projectes). 
 
 
Per a més informació: 
Carles B. Gorbs  
Responsable de premsa i comunicació del CILMA  
Tel: 629 151 930  
 
CILMA 
Santa Eugènia, 10, 4a 
17001 Girona 
Tel. 972 426 105 
Fax 972 426 106 
cilma@ddgi.cat  
www.cilma.cat  
 
 
Girona, 13 d’octubre de 2006 
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