
 
 
 
 

Girona / Medi Ambient 
  
    

CONVOCATÒRIA DE PREMSA 009/2007 
 
     Compactació de l’AP-7 i l’A-2 
 
El proper divendres, dia 19 d’octubre de 2007, a les 12:00 hores, a la seu del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà (Carrer Nou, 48 de Figueres), els ajuntaments gironins afectats 
pel traçat de l’AP-7 i l’A-2, des de Cervià de Ter fins a Pont de Molins, convoca una roda 
de premsa per tal d’informar sobre els acords que aquests ajuntaments han adoptat 
respecte a la compactació d’aquestes dues infraestructures en un únic corredor en el  seu 
pas per aquests municipis, amb l’ampliació a quatre carrils per calçada a l’AP-7, i que 
aquest únic corredor sigui lliure de peatge per als desplaçaments interns entre les 
conurbacions de Girona i Figueres.  
 
Aquest acord recull el mateix criteri que l’administració competent ha aplicat entre els 
municipis de Fornells de la Selva i Sant Julià de Ramis. Aquesta compactació suposaria 
evitar la fragmentació ambiental, social i paisatgística que ocasionen dues infraestructures 
pràcticament paral·leles en un territori greument afectat per infraestructures existents i 
previstes, així com el sobrecost de recursos materials i econòmics, que suposen 
l’ampliació de l’AP-7 amb la construcció d’un tercer carril per calçada i el desdoblament de 
l’A-2 amb dos carrils per calçada respecte a l’opció de l’ampliació a quatre carrils per 
calçada del traçat actual de l’AP-7. 
 
En aquest acte hi assistiran alcaldes i/o regidors d’aquests municipis acompanyats pel 
President del CILMA i Alcalde de Bàscara. 
 
Recordatori 

 
Lloc: Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
Adreça: Carrer Nou, 48 
Dia: 19 d’octubre de 2007 
Horari: 12:00 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, 16 d’octubre de 2007 
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