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El traçat del TGV en el tram a l’entorn del Fluvià 

Reunió amb el Ministeri de Foment 
 
 
El proper dimecres, 11 d’abril de 2007, a les 17:30 hores, a la seu del 
Ministeri de Foment (Paseo de la Castellana s/n - Madrid), una representació 
del CILMA mantindrà un reunió amb el Secretari d’Estat d’Infraestructures, 
Sr. Víctor Morlán i el Director General de Ferrocarriles, Sr. Luis de Santiago, 
per tractar sobre el canvi de traçat a l’entorn del Fluvià. Tanmateix, es vol 
aprofitar aquesta reunió per tractar la millora ambiental en el tram 
internacional. 
  
En aquesta reunió hi assistirà el President del CILMA, Lluís Lloret, els 
alcaldes dels municipis afectats, l’assistència tècnica del CILMA (Jaume 
Hidalgo, Secretari Tècnic; Eduard de Ribot, advocat; i Carme Morraja, 
enginyera), a més de parlamentaris del Congrés i del Senat de tots els grups 
polítics amb representació a la demarcació de Girona.  
 
Aquesta proposta de canvi de traçat té el consens de tots els ajuntaments 
implicats, la Diputació de Girona, els Consells Comarcals del Pla de l’Estany 
i de l’Alt Empordà, la Cambra de Comerç de Girona, sindicats agraris, 
Universitat de Girona, plataformes ambientalistes, així com de diversitat 
d’institucions, la ciutadania en general, i el recolzament de tots els grups 
polítics amb representació en la demarcació de Girona. 
 
Aquest consens ha estat possible donat que el traçat aprovat suposaria una 
devastació paisatgística de gran magnitud, mentre que la proposta 
alternativa la redueix al mínim, concentrant en un sol corredor 
d’infraestructuras l’AP-7, l’A-2 i el traçat del TGV, en coherència amb el que 
també ha determinat el Pla Director Territorial de l’Empordà. 
 
Al final de la reunió, a les 19:45 hores aproximadament, s’atendrà als mitjans 
de comunicació, a l’entrada principal del Ministeri de Foment.  
 
Igualment, el dia després, dijous 12 d’abril de 2007, a les 10:30 hores, a 
l’Ajuntament de Bàscara, hi haurà una roda de premsa. 
 
 
 



 
Recordatori 
 
Lloc: Ministerio de Fomento 
Adreça: Paseo de la Castellana s/n - Madrid 
Dia: 11d’abril de 2007 
Horari: 17:30 hores  
Atenció als mitjans: Dimecres 11, a les 19:45 h, a la seu del Ministerio de 
Fomento, i dijous 12, a les 10:30 h, a l’Ajuntament de Bàscara.  
 
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, 5 d’abril de 2007 
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