
Davant del projecte de desdoblament de la carretera que uneix les poblacions de Besalú-Figueres, amb 
la intenció de convertir-la en una autovia de quatre carrils per la qual passarà bona part del tràfi c de 
mercaderies de tot Europa cap a l’interior de l’Estat espanyol, els i les sotasignats:

DENUNCIEM:

- Que aquesta nova autovia no respon a les necessitats de les persones que viuen en aquest territori, 
ja que actualment es tracta d’una carretera sense problemes de circulació ni de retencions. 

- Que l’A-26 representa un nou atac a la qualitat de vida i a la salut de les persones, i una agressió 
inacceptable per al medi ambient. 

- Que l’autovia no contribuirà a unir els pobles per on passa, sinó que fragmentarà el territori i els   
pobles, i difi cultarà la comunicació entre les persones que els habiten.

- Que aquesta autovia respon a interessos econòmics privats minoritaris i a una concepció de   
l’economia i de la planifi cació del territori absolutament allunyada de les necessitats de la gent allà 
resident.

EXIGIM:

- Informació transparent sobre la situació actual del projecte.
- Que s’escolti i es respecti, per part de la classe política, l’oposició a l’autovia expressada pels alcaldes 

dels pobles afectats a la Declaració de Navata de juliol de 2004.
- La retirada immediata del projecte d’autovia.

MANIFEST
NO A L’AUTOVIA A-26

INSTRUCCIONS PER A LA CORRECTA RECOLLIDA DE SIGNATURES

És indispensable que cada sotasignant ompli amb LLETRA CLARA TOTES les dades solicitades.

NO FER SERVIR LLAPIS  a l‘hora de signar o omplir les seves dades.

LES ADRECES DE CONTACTE en cas de dubtes, solicitut de còpies o per enviar signatures re-

collides: antiautovia-a26@terra.es - Plataforma Antiautovia A-26, llista de correus, 17850 Besalú.

Reivindicacions de la Plataforma Antiautovia A-26 Besalú-Figueres



Els sotasignants manifesten el seu recolzament al manifest de la 
Plataforma Antiautovia A-26 Besalú-Figueres que fi gura a la part posterior d’aquest full. 

Els sotasignants accepten donar les seves dades personals amb l’únic propòsit de recolzar les reivindicacions que fi guren en aquest manifest. 
Aquestes dades no seran cedides a cap persona, entitat o empresa no relacionada amb aquesta reivindicació. Sí seran facilitades a les 
Administracions públiques amb el propòsit de mostrar la voluntat popular expressada pels sotasignants. Les dades aportades no seran 
incorporades a cap fi txer de tractament mecanitzat.

Recollida de signatures del 1 de maig de 2005 al 1 de desembre de 2005.

MANIFEST
NO A L’AUTOVIA A-26

DNI NOM I COGNOM DOMICILI SIGNATURA


