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LES CAMBRES TRANSFRONTERES RECOLZEN  

LA INCORPORACIÓ DE L’ E-09 A L’ESQUEMA FRANCÈS 

D’INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT 

 

• El Govern francès farà pública abans de fi d’any la  llista dels seus 100 projectes 
d’infraestructures de transport prioritaris per als  propers 25 anys 

 

• La no inclusió de l’E-09 en la llista suposaria l’a jornament francès del projecte 
per temps indefinit  

  

• El proper mes d’octubre Tolosa acollirà una trobada  a favor de l’E-09  
 

La Cambra de Comerç de Barcelona , a través de la seva delegació al Berguedà, la Cambra 
de l’Arieja , la de Tolosa , la Regional de Midi-Pyrénées , la Cambra d’Andorra  i la de Girona  

han acordat organitzar a Tolosa el proper mes d’octubre una reunió d’alt nivell per reivindicar 

conjuntament la planificació d’una infraestructura viària, ràpida i segura, a l’eix Barcelona-
Tolosa, conegut també com itinerari transeuropeu E-09. 

Moment clau de la tramitació a França  

La trobada s’ha programat en un moment clau de la tramitació per part del Govern francès del 

seu nou esquema nacional d’infraestuctures de transport (SNIT, en les seves inicials 
franceses), que es preveu sigui fet públic abans del final de l’any 2010  i que identificarà les 

100 actuacions prioritàries per als propers 25 anys. Com a objectiu de la jornada del proper 

octubre, s’ha fixat la inclusió del projecte de l’E-09 en aquesta llista de prioritats. La no inclusió 
de l’E-09 suposaria l’ajornament per temps indefinit d’aquest projecte per part francesa. 

En aquest sentit, la jornada del mes d’octubre es planteja des d’un doble punt de vista: 
reivindicar l’execució de les actuacions necessàrie s per part de les autoritats competents 

de França i Espanya per al desdoblament complet de l’eix transeuropeu E-09 en el termini més 
curt possible i identificar noves accions per a l’impuls de l’E-09  que fomentin la dinàmica de 

cooperació entre els agents econòmics i socials del territori. 

L’acte previst a la tardor és la continuació del que es va celebrar l’any passat a Berga, per 

iniciativa de les cambres de comerç de Barcelona i Arieja, amb la participació de diferents 

institucions i entitats d’una banda i l’altra dels Pirineus. Totes elles, implicades a escala local, 
comarcal i regional en el desenvolupament de l’eix viari transeuropeu E-09. Aquesta 

infraestructura ha de permetre el desenvolupament de l’economia turística del conjunt de la 

regió transfronterera, així com el desenvolupament de les activitats industrials i els serveis, tant 

pel que fa a les dues metròpolis de Tolosa i Barcelona, com als diferents territoris, situats al 

perímetre de l’itinerari esmentat. 
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