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    Reunió de treball amb l’ADIF  
    
 
Ahir, dia 12 de febrer, la comissió negociadora del CILMA ha mantingut una nova 
reunió de treball, a Madrid, amb la Directora de Projectes i el Responsable de 
Construccions d’ADIF per presentar la necessitat d’introduir un conjunt de millores a 
la part sud de Figueres, al terme municipal de Vilafant, i a l’anella verda de Girona, 
als termes municipals de Fornells, Aiguaviva i Riudellots de la Selva. 
 
En aquesta reunió de treball, s’ha constatat la receptivitat d’ADIF, i per part dels 
representants del CILMA es valora positivament els resultats de la reunió, ja que s’ha 
admès una gran part de les propostes presentades, millores que no podran estar 
recollides a l’adjudicació de l’obra però que ADIF informarà favorablement que siguin 
introduïdes com a modificació durant l’execució de l’obra. 
 
Aquestes millores, bàsicament són: 
 
Al terme municipal de Vilafant, es proposa buscar la solució tècnica més viable per 
evitar el fort efecte barrera que l’excavació a realitzar suposaria per un territori urbà 
en creixement. Per materialitzar aquest millora caldrà establir un conveni urbanístic 
amb l’Ajuntament per definir els beneficis urbanístics dels espais alliberats.  
 
Per altra part, s’ha aconseguit augmentar en 70 metres la llum del viaducte de pas 
del Manol, per garantir no tan sols el pas de l’aigua en el cas de grans avingudes, 
sinó que representi també un punt de connexió tant social com ecològic, i una nova 
estructura d’una amplada de 12 metres. 
 
Al terme municipal de Fornells, igualment s’estudiarà una solució que permeti una 
menor separació a una àrea de creixement industrial, que també s’haurà de 
concretar mitjançant un conveni urbanístic amb l’Ajuntament que defineixi els 
beneficis urbanístics que es puguin generar. 
 
Al terme municipal d’Aiguaviva, s’ha acceptat establir un pas en viaducte de 200 
metres a la Riera de la Torre, per garantir la connectivitat social i ecològica del 
massís de les Gavarres, s’introdueix un fals túnel de 100 metres a la zona de Mas 
Vinyoles i un ecoducte d’uns 20 metres a Mas Gelats per garantir aquesta 
connectivitat. 
 



Al municipi de Riudellots, les millores aconseguides es concentren en un terraplè 
que és d’uns 17 metres d’alçada, en què s’ha acordat ampliar els passos que el 
projecte inicial contemplaven, amb uns passos d’una major amplada. 
 
Totes aquestes millores introduïdes, no són totes les que el CILMA havia sol·licitat 
com a resultat de les peticions dels municipis afectats, però suposen una molt 
considerable millora en les afectacions que aquesta infraestructura representa per 
les comarques de Girona.  
 
 
 
 

 
Per a més informació: 
Carles B. Gorbs, responsable de premsa i comunicació del CILMA  
(Tel. 629 151 930). 
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