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    COMUNICAT DE PREMSA 011/2007 
    

       Proposta de mesures correctores sobre el traçat del TGV 
 
Avui dilluns, dia 17 de setembre de 2007, a les 13:00 hores, a la seu de la Subdelegació 
del Govern a Girona, s’ha presentat un escrit sobre el TGV adreçat a la Secretaria de 
Estado de Infraestructuras y Planificación del Ministerio de Fomento exigint la incorporació 
de les mesures proposades en caràcter de mínims i l'adopció de mesures compensatòries 
i correctores dels impactes ambientals en els municipis d’Agullana, Biure, Capmany, Llers 
i Pont de Molins.  
Aquesta petició té relació amb l’escrit que van realitzar aquests ajuntaments afectats, amb 
data 6 de juliol de 2006, en el qual es demanava mantenir una reunió amb la ministra de 
Foment, Magdalena Álvarez o, en el seu defecte, amb el Secretari General 
d’Infraestructures del mateix Ministeri per tal de concretar quines mesures correctores 
resulten més importants a l’hora de garantir els principals connectors socials i 
mediambientals del territori en base a la proposta inicial que, en el seu dia, va elaborar el 
CILMA. 
El resultat és una nova proposta d'estructures menors que, estratègicament, 
permeabilitzen aquests punts més crítics i que, a més, són compatibles amb les obres ja 
efectuades, no suposant la seva aplicació cap demolició de les estructures ja 
consolidades. Així mateix, s'ha atès especialment al compliment d'allò establert per la 
Declaració d'Impacte Ambiental, per exemple, entre altres aspectes no menys importants, 
la protecció de la tortuga mediterrània, única població a tota la península ibèrica. 
 
En aquest acte hi ha assistit, en representació d’aquests municipis, els alcaldes Alfons 
Quera d'Agullana i Carles Fortiana de Llers, acompanyats pel President del CILMA, Lluís 
Lloret. 
 
Adjuntem: Escrit de denúncia i informe de l’estat de les obres del tram Alt Empordà amb la 
proposta final de mínims. 

 
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  
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