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El traçat del TGV en el tram a l’entorn del Fluvià 
 
El proper dimecres, dia 3 d’octubre de 2007, a les 10:00 hores, a la seu de la 
Subdelegació del Govern a Girona (Av. Jaume, I, núm. 17), es presentarà un escrit 
denunciant l’incompliment per part de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y 
Planificación del Ministerio de Fomento del deure de donar resposta al requeriment 
d’anul·lació formalitzat en data 11 de juliol de 2006 per els ajuntaments de Vilademuls, 
Bàscara, Pontós, Garrigàs i Borrassà.  
 
En aquest requeriment es demanava l’anul·lació de la resolució aprovada definitivament 
en el traçat de l’Estudi Informatiu de la línia d'Alta Velocitat Madrid-frontera francesa 
Subtram Sant Julià de Ramis-Pla de l’Estany, Variant de Pla de l’Estany.  Requeriment en 
el qual es proposava la modificació parcial de l’Estudi Informatiu aprovat, ajustant el traçat 
a la proposta alternativa presentada per tots els ajuntaments afectats i el CILMA.  
 
Aquesta petició es fa, a més, tenint en compte l'anunci de retard de l'execució de les 
obres fins al 2012 i a l'aprovació per part del Senat i del Congrés d'una moció i d'una 
proposició no de llei donant suport a les iniciatives dels cinc ajuntaments i instant al 
Govern a modificar el traçat. 
 
En aquest acte hi assistiran alcaldes i regidors d’aquests municipis acompanyats pel 
President del CILMA i Alcalde de Bàscara. 
 
Recordatori 

 
Lloc: Subdelegació del Govern 
Adreça: Av. Jaume, I, núm. 17 de Girona 
Dia: 3 d’octubre de 2007 
Horari: 10:00 hores 

 
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, 2 d’octubre de 2007 
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