
 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓ D’ALCALDES PER LA INTERCONNEXIÓ DE LES XARXES D’ALTA 

VELOCITAT ESPANYOLA I FRANCESA 

 

Narbona, 29 d’octubre de 2009 

 

 

Nosaltres, els alcaldes i representants de les ciutats de Barcelona, Béziers, Carcassonne,Figueres, 

Girona, Montpellier, Narbonne, Perpignan i Toulouse, reunits a Narbonq per invitació de l’alcalde 

d’aquesta ciutat, hem acordat realitzar la següent declaració: 

 

Reiterem les demandes, les exigències i els compromisos formulats a les declaracions 

signades conjuntament a Barcelona, el 16 d’octubre de 2008, i a Montepellier, el 5 de març 

de 2009, amb l’objectiu de crear un espai econòmic competitiu i innovador que comporti un 

territori transfronterer harmoniós i una xarxa de ciutats articulades a l’entorn de l’alta 

velocitat. 

 

Ens alegrem  de l'adhesió de la ciutat de Carcassonne, a la Cimera de les 9 Ciutats per 

l'Alta Velocitat. La incorporació d aquesta ciutat és una prova de la dinàmica inciada per la 

Cimera  sobre la necessitat de treballar conjuntament en el tram Toulouse-Narbonne. 

 

Insistim en la importància de la integració d'aquest projecte en la dinàmica europea, i en 

aquest marc: 

o Afirmem que l'arc mediterrani és una prioritat, i que al llarg de la presidència 

espanyola de la UE el 2010 el corredor mediterrani hauria de ser declarat eix 

prioritari del TEN-T de la Unió Europea 

o  Desitgem que la xarxa de l'Alta Velocitat a escala europea s'executi de manera 

coherent , i tenint en compte de manera especial les connexions amb l'Arc 

Atlàntic (Bordeus-Toulouse-Narbona), així com la circumval.lació de 

mercaderies de Perpignan. 



o Constatem que el debat sobre el tram Montpellier-Perpignan ha posat en 

evidència la necessitat d'una participació financera més important de la UE en 

el desenvolupament de les infraestructures estratègiques d Europa. 

o Instem al govern francès i a la rarxa ferroviària francesa -RFF- a demanar el 

finançament europeu pels estudis previs en el marc de la propera convocatoria 

de projectes prevista l'any 2011 

o Volem destacar que el tram que manca entre Montpeller i Perpinyà permetra 

acabar la interconnexió entre el nord i el sud d'Europa a un preu raonable 

 

 Ens alegrem que els treball realitzats en el marc de les cimeres de ciutats per l'alta 

velocitat hagin enriquit el Debat Públic i d'haver contribuit a fer evolucionar els estudis 

previs funcionals. Esperem que les decisions de l'estat francès i de la RFF arran del  

Debat Públic permetin desenvolupar un escenari únic i sense ambigüitats per avançar 

sense pèrdua de temps en els estudis funcionals i posteriorment  operacionals 

 

 Ens reafirmem en el conjunt d'exigències formulades en el nostre cahier d'acteur: 

o Tenir en comte el conjunt de serveis ferroviaris imprescindibles (TGV, intercities 

i trens regionals d’alta velocitat) per reforçar la xarxa de ciutats. 

o Prioritzar l'alta velocitat per viatgers i que es tingui en compte el transport de 

mercaderies 

o Un escenari evolutiu que permeti tenir 2 vies dedicades al transport de 

mercaderies, en una mateixa plataforma. 

 Exigim l'acceleració dels treballs previstos i l’inici, en breu, dels estudis tècnics per al 

dossier de declaració d'utilitat pública (DUP). 

 Seguint la dinàmica iniciada pel Debat Public, la Cimera de les 9 ciutats desitja 

continuar animant els debats en el si de la societat civil, especialment amb les cambres 

de comerç i d’indústria, d'agricutura, els sindicats, les associacions i el conjunt d'actors 

del món econòmic i social 

 Desitgem tenir veu propia en els estudis del gran projecte sud-oest sobre la connexió 

Toulouse-Narbonne. 

 Demanem als tècnics de les nostres ciutats que continuïn treballant plegats sobre els 

aspectes tècnics del projecte per aportar un punt de vista independent als estudis i als 

treball duts a terme pels executors de l'infraestructura.  


