MANIFEST PEL DESDOBLAMENT BLANES-LLORET
Davant l'anunci fet per la Generalitat de Catalunya de l'inici imminent
de les obres de construcció d'una nova carretera que uniria l'autopista
C-32 amb Lloret de Mar, EXPRESSEM:
1. Indignació per aquest anunci al no haver comptat amb cap procés
de participació de la ciutadania.
2. Oposició a un projecte elaborat amb informes i dades tècniques
obsolets.
3. Que la proposta d'aquesta infraestructura sempre ha comptat amb
l’oposició d’una part de la ciutadania pel seu elevat impacte
ambiental, que malmetria irreversiblement els paratges d'El Vilar,
Sant Pere del Bosc, L'Àngel i Les Alegries, paratges d'alt valor natural,
cultural, arquitectònic i paisatgístic.
4. Que aquest projecte perjudica econòmicament a tots els usuaris de
l'autopista ja que pagarem d’alguna forma o altra les concessions que
la Generalitat pacti amb l’empresa concessionària.
5. Que s'ha ignorat l'existència de l'alternativa que suposa el
desdoblament de la carretera GI-682 Lloret-Blanes, solució real del
problema actual, així com altres alternatives
Davant d'aquests fets, les entitats signants d'aquest document,
MANIFESTEM:
1. Que es desestimi l'execució del prolongament de la C-32 fins a
Lloret de Mar, i siguin anul·lats els compromisos que suposin la
implantació de peatges a l'ombra, un augment tarifari dels peatges
actuals, o un allargament del període de concessió d'aquests.
2. Que es recuperi el projecte EI-TX-05610 de desdoblament de la
carretera Lloret-Blanes, promogut per la Generalitat de Catalunya, i es
faci la dotació pressupostària que permeti la seva execució, que
compta amb un cost previst inferior al del projecte de prolongació de
la C-32 i que respecta el medi natural dels paratges esmentats.
3. Que es faci l'estudi de mesures de potenciació del transport públic
per disminuir el trànsit intermunicipal Blanes - Lloret.
4. Que s'encarregui el Projecte Constructiu de la "Ronda Nord" de
Lloret de Mar, que ha d'actuar com a veritable ronda de
circumval·lació del municipi, descongestionant el trànsit intern de
Lloret.
5. Que s’estudiïn possibles mesures de millora de la carretera C-63 en
el tram Lloret-Vidreres.

