NOTA DE PREMSA
Valoració de la consulta sobre la C32 a Lloret del 17 d'abril
Lloret de Mar, 19 d'abril de 2016. Des de la Candidatura d'Unitat Popular felicitem la
Plataforma Aturem la C-32 per haver aconseguit organitzar i dur a terme una consulta
que ha estat negada per les forces municipals (CiU, PSC i ERC des del govern; MILLOR
amb el regidor no adscrit des de l'oposició) remarcant que la seva mera existència ja és
l'èxit més gran en accions promogudes des de la societat civil en molt de temps, així
com ressaltar el fet que aquesta consulta s'hagi desenvolupat sense cap incidència.
Aquesta fita s'ha assolit sense cap suport institucional i només ha estat possible gràcies a la
mobilització d'un gran nombre de voluntaris que han garantit el correcte funcionament dels
quatre punts de votació habilitats per la Plataforma, dedicant part del seu temps i esforços per
fer possible el lliure exercici del dret a decidir el futur de la nostra vila, oimés quan el que hi ha
en joc és quelcom tant important com els paratges de Sant Pere del Bosc, l'Àngel i Les Alegries.
A tots ells els donem les gràcies i els felicitem i instem a seguir lluitant contra les imposicions
arbitràries de la nostra administració.
La consulta, duta a terme sense cap suport institucional, amb limitats recursos econòmics,
sense accés al cens ni al padró municipal i sense que cap administració se'n fes ressò, ha estat
tot un èxit. Malgrat les consignes impartides des de forces polítiques que, incomplint el seu
programa electoral, incitaven a militants i electors a no participar-hi, la consulta ha mobilitzat
tan partidaris com contraris a l'arribada de C-32 al municipi. És, sens dubte, la fita més
important de la història recent de la societat civil organitzada al nostre municipi.
Valorem molt positivament i celebrem que, malgrat tots els entrebancs de l'administració local
per evitar que el poble es manifesti, prop de 1.300 persones hagin decidit mostrar la seva
opinió i exercir el seu dret a decidir. També donem les gràcies a totes aquelles persones que
van fer cap als punts de votació però no van poder participar a la consulta per limitacions
reglamentàries. Constatem que els resultats han estat clars i que la població ha dit NO A
L'AUTOPISTA amb un 85,8% dels vots contraris al projecte (1.087 vots) que només ha comptat
amb un 14% que s'hi ha manifestat a favor (178 vots). Per tot això, instem tant al nostre
Ajuntament com la Generalitat a respectar la voluntat popular manifestada diumenge i retirar
definitivament aquest projecte de prolongació de la C-32 fins a Lloret i s'iniciïn de forma
immediata les accions necessàries amb el teixit social per donar resposta als col·lapses
puntuals de mobilitat als accessos de la vila explorant opcions alternatives que garanteixin una
clara aposta prioritària pel transport públic.
Agraïm el suport de les 17 entitats, col·lectius, organitzacions i formacions que han manifestat
públicament el seu suport a la celebració d'aquesta consulta. Malgrat no totes s'hagin
manifestat contràries al projecte de prolongació de l'autopista, sí han demostrat tenir un ferm
compromís amb el dret a decidir el futur del nostre poble.
Instem a tots aquests col·lectius a continuar la lluita en el mateix sentit i convicció que fins ara i
amb major intensitat, gràcies a accions com la de diumenge, contra les imposicions i
incompliments dels nostres governants.

Per un Lloret participatiu i democràtic.
CUP Lloret

