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*CILMA: Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona, és una associació d’ens locals 
que va néixer l’any 1999 impulsat per la Diputació de Girona per promoure el desenvolupament sostenible en la política 
i gestió municipal. Actualment aplega més de 180 municipis dels 221 de la demarcació, els 8 consells comarcals i la 
pròpia la Diputació de Girona. 

 

1. Introducció 

La demarcació de Girona es troba situada a l’extrem Nord-est de la península ibèrica, amb una 
superfície de 5.905,45 Km2 i una densitat de 126,63 habitants/ Km2. Aquesta regió, degut a la 
confluència i barreja dels àmbits climàtics mediterrani, atlàntic i eurosiberià, és notòriament 
diversa en paisatge i biodiversitat. Els espais naturals d’interès natural signifiquen més del 70% 
del seu territori i la meitat compta amb alguna figura legal de protecció, per bé que de forma 
independent i aïllada, sense tenir en compte la necessària interacció entre ells. El patrimoni 
natural que aplega ha suposat un actiu econòmic de primer ordre i es conforma per un complex 
mosaic d’espais reduïts, excepcionalment fràgil, que precisa de la conformació d’una xarxa 
territorial contínua d’espais lliures rústics i naturals. 

La demarcació és travessada, de Nord a Sud, per un seguit de quatre infraestructures viàries i 
ferroviàries paral·leles, l’Autopista de Peatge 7 (AP-7), l’Autovia 2 (A-2), la via del ferrocarril 
convencional entre Barcelona i Portbou i la nova via del Tren de Gran Velocitat (TGV). 
Actualment tant l’AP-7 com l’A-2 estan en obres, i se n’executen els respectius projectes 
d’ampliació i desdoblament. La principal problemàtica és la fragmentació del territori i l’efecte 
de barrera acumulatiu que generen, degut al dèficit complet de mesures combinades i eficients 
de permeabilització i a la manca de coordinació per part de les administracions corresponents, 
tot i tractar-se de la principal connexió de la península ibèrica amb la resta d’Europa. 

Els ens locals afectats van decidir emprendre accions conjuntes en el marc d’actuació del 
CILMA, atès que un dels principals objectius d’aquest organisme assessor és donar suport a 
les administracions locals per promoure el desplegament sostenible de les infraestructures de 
comunicació.  

Des de l’any 2003, per tal de minimitzar l’efecte barrera de cada infraestructura, s’han presentat 
al Ministerio de Fomento de l’Estat espanyol successives propostes tècniques consensuades 
entre la totalitat dels ens locals. També s’ha formulat una petició-requeriment que fonamenta 
legalment la necessària restitució dels 24 connectors ecològics i socials identificats. Tots els 
plantejaments defensats en cadascuna de les vies de comunicació guarden especial 
coherència entre elles. Així, la proposta de correcció en l’AP-7 i l’A-2, encara pendent de 
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resposta per part dels ministeris corresponents, concreta un seguit d’estructures que fan 
possible la funcionalitat de les mesures que varen ser exitosament acceptades per al TGV l’any 
2006. 

 

 

2. Metodologia 

Per encàrrec de la Diputació de Girona i del CILMA, es van elaborar estudis i informes que 
demostren la importància de preservar i connectar els espais lliures al voltant del corredor 
d’infraestructures. A fi de garantir-ne la qualitat tècnica s’ha comptat amb l’assessorament 
pluridisciplinar extern per part d’enginyers experts en obra pública, consultors mediambientals 
en ordenació dels usos, un gabinet jurídic especialitzat en matèria mediambiental, així com 
científics de la Universitat de Girona. 

En les propostes d’actuacions es van proposar alguns canvis de traçat, com per exemple la 
rectificació del traçat del TGV en els termes municipals a l’entorn del riu Fluvià tot fent-lo 
coincidir amb el corredor de l’AP-7 i l’A-2 en un mateix costat del nucli urbà de Bàscara. 
Aquesta fórmula significava no devastar un espai de gran valor ecològic, ni tampoc afectar els 
nuclis històrics de l’entorn. La proposta no va ser acceptada i s’ha provocat la desaparició de la 
vegetació de ribera, la destrucció de formacions hidrogeològiques de primer interès i 
l’assecament de la riera de Cassinyola, que històricament mai havia deixat de dur cabal 
d’aigua. 

En el projecte d’ampliació de l’AP-7 i desdoblament de l’A-2, també es va defensar una 
proposta de compactació de les dues vies de comunicació en un únic corredor entre els 
municipis de Girona i Figueres, mitjançant l’alliberament del peatge i recollint el mateix criteri 
que la pròpia administració competent ha aplicat a la conurbació de Girona. Entre ambdues 
ciutats, principals pols econòmics i intermodals de la demarcació, els traçats de les dues vies 
de comunicació són a tocar i pràcticament paral·lels i, per tant, els avantatges de la 
compactació serien altament significatius: dinamització econòmica de la regió gironina, estalvi 
de recursos i d’ocupació de sòl, afavoriment d’un sistema de transport socialment més just, 
endreça dels diferents tipus de mobilitat, correcció de l’elevada fragmentació territorial i 
paisatgística... Aquesta alternativa, fins al moment, no ha estat considerada. 

El gruix més important de les propostes correspon a mesures de permeabilització, amb la 
incorporació de nous passos superiors i inferiors o ampliació dels existents (túnels, falsos 
túnels, ecoductes, passos superiors, viaductes, marcs, voltes i tubs) amb la finalitat de garantir 
la permeabilitat ecològica i social al llarg de tot el traçat de cada infraestructura. Aquestes 
propostes han incidit especialment en aquells trams on l’efecte barrera causa o causaria major 
impacte atès al fet que intercepta un espai connector d’interès. D’altra banda, també s’han 
tingut en compte mesures per a la prevenció del soroll, mesures per a la protecció contra 
l’erosió, la recuperació ambiental i la integració paisatgística mitjançant revegetació artificial 
amb espècies autòctones. 

Quant al desplegament del TGV, es va tenir l’oportunitat de negociar directament des del 
CILMA aquestes millores amb l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF), i un gruix 
important d’elles van ser acceptades, en total una seixantena d’estructures, principalment 
ecoductes i viaductes, que han significat un pressupost suplementari acumulat 
d’aproximadament 500 milions d’euros. 

Pel que fa a l’AP-7 i l’A-2, es va fer arribar la proposta al Ministerio de Fomento de l’Estat 
espanyol, del qual no s’ha obtingut resposta concreta, tot i les successives propostes posteriors 
de mínims de mesures correctores. De fet, la tutela de la inclusió d’aquestes estructures de 



permeabilització s’ha convingut que vagi a càrrec del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya, tot aprofitant el tràmit d’informació pública dins el procés 
d’avaluació ambiental. Aquesta complicitat de l’administració autonòmica està possibilitant la 
incorporació progressiva d’algunes estructures indispensables. En aquest sentit, convé 
destacar la concreció d’un ecoducte de 70 m en el connector principal Gavarres-Guilleries en 
l’enllaç entre l’A2 i l’AP7 de Girona Sud. 

Els resultats i conclusions d’aquests estudis i propostes també s’han fet arribar a les diferents 
administracions competents a escala autonòmica, estatal i europea, així com als diferents 
grups polítics, institucions i entitats implicades del territori. 

 

3. Conclusions 

La demarcació de Girona compta amb un patrimoni natural excepcionalment divers. La fragilitat 
d’aquest mosaic paisatgístic precisa d’una especial atenció a l’hora de garantir connectivitat 
funcional entre els seus espais protegits. És especialment important de possibilitar la continuïtat 
del medi entre els sistemes de la serralada litoral amb tot l’interior. 

Actualment aquesta connectivitat territorial està coberta tan sols parcialment amb la disposició 
de viaductes en els cursos fluvials. Es dóna un dèficit de primer ordre a l’hora de possibilitar la 
connectivitat entre els sistemes forestals. En tot el recorregut del corredor d’infrastructures, al 
llarg dels seus 110 Km, no existeix cap combinació eficient de mesures correctores entre l’AP7, 
l’A2 i el TGV. 

Malgrat tots els instruments i propostes solvents posats a l’abast per part del CILMA i els ens 
locals, tan sols s’ha aconseguit permeabilitzar raonablement el TGV, mitjançant la incorporació 
d’un nombre considerable de falsos túnels, ecoductes i viaductes. 

És precís un esforç equivalent a l’hora de permeabilitzar l’AP-7 i l’A-2, aprofitant les respectives 
obres d’ampliació i desdoblament. Altrament, la inversió important duta a terme en el TGV 
esdevindrà inútil.  

S’espera encara una resposta positiva per part dels corresponents ministeris de l’Estat 
espanyol. 

 

 

4. Referències dels estudis i informes elaborats per encàrrec de la Diputació de Girona i 
del CILMA: 

 
- Estudis de base: 

• Diagnosi territorial en matèria de connectivitat social, ecològica i paisatgística a escala 
de la demarcació de Girona (2005), amb l’objectiu de detectar quins espais tenen una 
clara funció connectora, i amb quina urgència cal prioritzar-ne la seva correcta gestió. 

• Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de les comarques gironines (2003-
2006) que identifica i diagnostica aquells espais que tenen interès ecològic i paisatgístic 
però que encara no es troben protegits ni per la legislació vigent ni pel planejament 
urbanístic. 

 

- Propostes d’actuacions concretes en l’àmbit del corredor d’infraestructures: 

• Proposta de modificacions i millores en el traçat del TGV Riells i Viabrea-Frontera 
francesa (2004 i 2005) 



• Estudi de permeabilitat del corredor d’infraestructures (TGV/AP-7/A-2/ferrocarril) de les 
comarques gironines (2006) per detectar l’afectació sobre la connectivitat territorial del 
corredor d’infraestructures i fer-ne una proposta coherent de permeabilització conjunta. 

• Proposta de mesures de permeabilització ecològica de la millora del corredor Brugent-
Ter C-63 i N-141e (2006) 

• Proposta d’actuacions de foment i restauració de la connectivitat multifuncional entre 
els massissos del Montseny, el Montnegre i l’Ardenya (2008). 

• Proposta de traçat i mesures correctores de l'ampliació de l’AP-7 Tram: Maçanet de la 
Selva-La Jonquera i de la implantació de l'A-2 Tram: Blanes-La Jonquera (2007). 
Propostes finals de mínims de l'ampliació de l'AP-7 i la implantació de l'A2 (2008, 2009 
i 2010). 

• Proposta d’actuacions de foment i restauració de la connectivitat multifuncional entre 
els espais naturals de l’Empordà (2009). 

• Petició-requeriment de permeabilització del corredor d'infraestructures (TGV/AP7/A2) 
en compliment de la Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i la 
Biodiversitat (2009) 

 

- Propostes d’actuacions concretes en el cinturó verd de l’àrea urbana de Girona: 

• Estudi de connectivitat en el terme municipal d’Aiguaviva (2007), que identifica els 
sectors i finques més adients per garantir la connectivitat ecològica funcional en l’àmbit 
del connector prioritari entre els espais naturals protegits Gavarres i Guilleries. 

• Informe sobre l’estat d’incorporació de les mesures correctores proposades en el traçat 
del TGV (2008). 

• Disseny d’un cinturó verd per a l’àrea urbana de Girona (2008). 

• Pla Especial del sector Sud-oest de l’anella verda de Girona al seu pas pels municipis 
d’Aiguaviva i Vilablareix (2008).  

• Memòria de permeabilització d'infraestructures i definició d'usos en l'espai connector de 
l'anella verda de Girona en el sector Gavarres interior, al seu pas pels municipis de 
Fornells de la Selva, Llambilles i Quart (2008). 

• Col·laboració en la redacció del Pla Director Urbanístic del sistema urbà de Girona 
(PDU) (2008), el qual permetrà ordenar el territori a nivell supramunicipal, regulant així 
el seu creixement, relligant els seus espais oberts i organitzant les xarxes 
d’infraestructures. El PDU defineix i protegeix el corredor del Sud de Girona, 
considerant la zona d’especial importància per a la connectivitat. 

• Proposta de mesures de repermeabilització de l'eix transversal C-25 (2009) 

• Proposta d’actuacions de foment i restauració de la connectivitat multifuncional entre 
els massissos de les Guilleries, les Gavarres i l’Ardenya (2009). 

• Anàlisis del Pla Director Urbanístic del sistema urbà de Girona (PDU) i proposta 
alternativa per millorar la connectivitat ecològica i social al terme municipal de 
Riudellots de la Selva (2009). 
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