
 
 

 

 

NOTA DE PREMSA 
 

EL CILMA FA UNA PROPOSTA DE MÍNIMS PER A LA PRIORITZACIÓ DE 
MESURES CORRECTORES DE L’EFECTE BARRERA EN L’AMPLIACIÓ DE 

L’AUTOPISTA AP7 I EN EL DESDOBLAMENT DE L’A2 AL SEU PAS PER LES 
COMARQUES DE GIRONA 

 
Aquestes mesures permetrien garantir 23 espais connectors ecològics i 

paisatgístics quan el projecte del Ministeri de Foment tan sols permeabilitza 4 
corredors fluvials  

 
La fragmentació que generen aquestes infraestructures en el territori són un 

seriós problema pel normal funcionament dels espais naturals i un greu 
perjudici per a les activitats agropecuàries 

 
L’actual projecte del Ministeri de Foment pot provocar l’aïllament dels 

massissos de les comarques gironines, la majoria dels quals són espais 
protegits 

 
 

El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA) ha 
elaborat una proposta de mínims per a la priorització de mesures correctores de l’efecte 
barrera en l’ampliació de l’autopista AP7 i en el desdoblament de l’A2 al seu pas per la 
nostra demarcació. La proposta del CILMA permetria garantir la funcionalitat dels 23 espais 
connectors ecològics i paisatgístics que uneixen tot el sistema litoral gironí amb el conjunt 
d’espais de l’interior i, d’aquesta manera la millora d’aquestes infraestructures, lluny de 
multiplicar l’aïllament dels espais naturals, hauria de suposar una excel·lent oportunitat per 
corregir l’efecte barrera que ja generen. Les mesures que ara s’assenyalen s’han 
redimensionat respecte del document primer que es va presentar el novembre de 2007 i són 
perfectament compatibles tant amb el que ja s’ha començat a executar com amb el que està 
previst fer. 
 
El document assenyala que l’efecte barrera acumulat en el desplegament de les 
infaestructures i la fragmentació territorial suposa un greu problema per al necessari 
funcionament dels espais naturals de les comarques gironines, a més de generar enormes 
perjudicis a les activitats agropecuàries i al desenvolupament potencial de l’ús públic d’un 
medi natural de reconeguda riquesa paisatgística. L’efecte barrera ve ocasionat per la 
continuïtat insalvable, durant desenes de quilòmetres, de les tanques cinegètiques 
perimetrals al mateix temps que de les tanques de seguretat vial. És talment com si tot el 
llarg del territori queda travessat per un mur continu d’un centenar de quilòmetres. 
 
Els projectes actuals del Ministeri de Foment per al desdoblament de l’A2 i l’ampliació de 
l’AP7 només tenen en compte, per qüestions merament hidrològiques, la permeabilització 



 
de 4 espais fluvials (Ter, Fluvià, Manol i Muga), de forma que aquestes mesures no 
garanteixen la connexió dels espais naturals de l’interior (Montseny, Guilleries, Rocacorba, 
la Crosa, Salines-Bassegoda...) amb el sistema litoral (Montnegre, Ardenya, Gavarres, 
Albera...). Aquest greu fet suposa un risc importantíssim d’aïllament d’aquests massissos 
naturals, la majoria dels quals són espais protegits. La proposta de mínims elaborada pel 
CILMA permet corregir aquesta fragmentació i aconseguir la connexió necessària. 
 
La proposta de mínims del CILMA concreta una sèrie d’estructures de permeabilització, 
essencialment marcs, voltes, ecoductes o falsos túnels, amb un dimensionat menor 
respecte a les que es plantejava en el primer document. Aquestes mesures correctores 
s’ubiquen estratègicament en els connectors ecològics, o corredors biològics, són 
perfectament incorporables en els projectes i no suposen la demolició de cap obra que 
s’hagi executat. 
 
Així mateix, la proposta s’ha fent amb coherència amb la permeabilització de la línia del 
TGV, per tal d’aconseguir el màxim profit possible de les mesures correctores i mitigar 
l’efecte barrera que s’acumula en el corredor d’infraestructures. En aquest sentit cal 
remarcar que en el cas que no s’incorporin aquestes estructures en l’AP7 i A2 tot allò que 
s’ha aconseguit en el TGV, com l’ampliació de viaductes, la disposició de marcs i voltes, o la 
construcció de falsos túnels, no podrà complir la seva funció connectora, atès que, en 
paral·lel hi discorreran dues infraestructures absolutament hermètiques.  
 
En conclusió, la incorporació d’aquestes estructures és crucial si volem garantir el normal 
funcionament dels espais naturals que conté el privilegiat i divers paisatge gironí. 
Remarquem que actualment encara no existeix cap mesura correctora important –fora de 
les obres de drenatge- en l’AP7 o l’A2 que possibiliti un sol connector forestal al llarg del 
corredor d’infraestructures, des de Riells i Viabrea fins a La Jonquera. És altament 
preocupant que en els aproximadament 110 km que travessen cada un dels projectes en 
marxa d’ampliació de l’AP7 i de desdoblament de l’A2 tan sols es permeabilitzen els 4 
corredors fluvials. 
 
El CILMA ha fet arribar aquesta proposta de mínims als portaveus dels diferents partits 
polítics amb representació al Parlament de Catalunya, al conseller de Medi Ambient i 
Habitatge, al conseller de Política Territorial i Obres Públiques, al director general de 
Polítiques Ambientals i Sostenibilitat, a la directora general de Medi Natural, així com a la 
Diputació de Girona, i a la Xarxa de Custòdia del Territori, per fer-los coneixedors de 
l’informe i demanar-los la seva coresponsabilitat a l’hora de defensar la consideració 
d’aquesta proposta. 

 
 
 
 

Girona, 28 d’octubre de 2008 


