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INTRODUCCIÓ 
 
Antecedents 
 
La prolongació de l’autopista C-32 entre termes municipals de Tordera, Blanes i Lloret 
de Mar no és un projecte nou ni desconegut pels municipis afectats, sinó que s’han 
presentat diferents propostes i modificacions des de fa, almenys, 16 anys. 
 
El projecte actual, sobre el que s’ha portat a terme el procés participatiu, es va fer públic 
el 6 de març de 2015 en un acte institucional a la Casa de la Cultura de Lloret de Mar; 
en què van presentar el projecte el llavors conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi 
Vila, juntament amb el director d’Abertis autopistes, Antoni Español. 
 
El ple de l’Ajuntament de Blanes s’ha pronunciat en dues ocasions sobre aquest 
projecte: en data 27 de març de 2015 en què va rebutjar una moció presentada per 
EUiA-ICV en contra del projecte de prolongació de la C-32 i, posteriorment i constituït 
un nou consistori després de les eleccions municipals, en data 29 d’octubre de 2015 en 
què, entre d’altres acords, es va aprovar l’organització d’una consulta popular sobre el 
projecte de prolongació de l’autopista C-32 entre Blanes i Lloret (ANNEX 1).  
 
Segons l’article 31.1 de la Llei 4/2010, de Consultes Populars per via de referèndum 
“l’objecte de les consultes populars per via de referèndum d’àmbit municipal són els 
assumptes de competència pròpia del municipi i de caràcter local que siguin de 
transcendència especial per als interessos dels veïns”. L’apartat segon d’aquest mateix 
article estableix que “tenen caràcter local els assumptes sobre els quals no preval un 
interès municipal”. 
 
En aquest cas, donat que el projecte no és competència pròpia del municipi ni és de 
caràcter exclusivament local, perquè hi preval un interès supramunicipal, no es podia 
realitzar una consulta popular per via de referèndum, en els termes i preceptes 
expressats en la citada normativa. 
 
No obstant això, i donat que el projecte afecta a dos elements consubstancials del 
municipi recollits en l’article 11.2 de la Llei de Bases de Règim Local: el territori i la 
població; en data 17 de desembre de 2015, la Junta de Govern Local (ANNEX 2) va 
aprovar la realització d’un procés participatiu, a l’empara de l’article 28 del Reglament 
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de Participació Ciutadana de Blanes i del Títol III de la Llei 10/2014, sobre el projecte de 
perllongament de la C-32 entre Blanes i Lloret, amb l’objecte de conèixer l’opinió dels 
veïns/es del municipi sobre aquesta actuació pública. 
 
Posteriorment, en data 28 de desembre de 2015,  es va fer la primera reunió entre grups 
municipals, Plataforma “Aturem la C-32”, equip de govern i tècnics de l’Ajuntament per 
dissenyar i planificar el procés participatiu aprovat per Junta de Govern Local. Entre 
d’altres acords, en aquella reunió es va decidir iniciar el procediment per la contractació 
d’una empresa externa per donar suport i assessorament al procés participatiu. 
 
Elaborades les condicions tècniques per adjudicar aquests treballs, es va donar un 
termini, del 15 al 22 de gener, perquè diferents entitats presentessin les seves 
propostes, adjudicant-se finalment a Rosa Badia Viliella - The Whatsons -, per acord de 
Junta de Govern Local de data 4 de febrer de 2016 (ANNEX 3). 
 
Quant a les relacions que el consistori blanenc ha mantingut amb l’entitat competent del 
projecte de la C-32; en data 3 de desembre dos tècnics de l’Ajuntament de Blanes i dos 
tècnics de l’Ajuntament de Lloret, es van reunir a Barcelona amb el llavors director del 
Programa d'Innovació i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya, senyor 
Carles Agustí Hernández, per tal d’exposar-li la situació en ambdós municipis i saber el 
posicionament de la Generalitat. En aquella reunió, es va informar als Ajuntaments que 
la Generalitat no organitzaria el procés, tot i que sí que es va oferir als consistoris, 
l’assessorament que precisessin si el volien tirar endavant amb els seus propis mitjans. 
 
Posteriorment, en data 14 de gener de 2016, es va enviar un ofici al conseller de Territori 
i Sostenibilitat, senyor Josep Rull i Andreu, (ANNEX 4) demanant una moratòria a 
l’execució de les obres, fins a l’aprovació pel plenari municipal de la memòria final on es 
continguessin els resultats del procés participatiu. 
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METODOLOGIA DEL PROCÉS PARTICIPATIU  
 
Fases del procés participatiu 
 
La Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres 
formes de participació ciutadana, en el seu article 46 estableix quina ha de ser 
l’estructura dels processos de participació ciutadana.  
 
 

Article 46 
Estructura dels processos de participació ciutadana 
1. Els processos de participació ciutadana han de tenir, com a mínim, les fases 
següents: 
a) Informació a les persones que hi poden participar. 
b) Aportació de propostes. 
c) Deliberació i valoració de les propostes. 
d) Avaluació i retiment de comptes del procés. 
2. Els processos de participació ciutadana, a més de les fases que estableix 
l’apartat 1, han d’incorporar, si la naturalesa del procés ho permet, una fase de 
deliberació o debat, amb la participació de persones i entitats, responsables de 
l’administració convocant i experts al seu servei o independents. 

 
 
Així doncs, el procés de participació ciutadana sobre la prolongació de la C-32 al seu 
pas per Blanes es va articular en base a tres fases, establertes en el plec de 
prescripcions tècniques per a l’adjudicació del contracte d’assessorament i suport al 
mateix.  
 
En primer lloc, caldrà desenvolupar una fase d’informació, mitjançant la qual es tractarà 
de difondre al conjunt de la ciutadania tota la informació necessària sobre el projecte. 
 
En segon lloc, s’haurà de dur a terme una fase de debat ciutadà i recollida d’aportacions 
i opinions de la ciutadania entorn al projecte. Aquesta fase conclourà amb una jornada 
participativa en la qual es convocarà tota la ciutadania a emetre la seva opinió sobre el 
projecte. 
Per últim, s’haurà de preveure una fase de devolució i retiment de comptes, on 
s’avaluarà el procés i es traslladarà a la ciutadania el resultat del procés participatiu. 
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Òrgans del procés participatiu 
 
Tal i com estableix el plec de prescripcions tècniques (ANNEX 5) per a l’adjudicació del 
contracte d’assessorament i suport al procés participatiu sobre la prolongació de la C-
32 al seu pas per Blanes, es creen dos òrgans per garantir el correcte desenvolupament 
i funcionament d’aquest procés: la Comissió de Seguiment i el Grup Motor. 
   
La Comissió de Seguiment és un òrgan integrat per l’equip tècnic de l’empresa 
adjudicatària, representants de la plataforma contra la C-32 i de l’Ajuntament de Blanes 
(política i tècnics). Les seves funcions principals són:  
 
-  Realitzar el seguiment, supervisió i reorientació del procés. 
- Plantejar i debatre els punts de vista dels representants institucionals i de la plataforma. 
- Debatre i negociar propostes a l’entorn del procés i de les seves fases. 
 
El Grup Motor és un òrgan de treball integrat per l’equip tècnic de l’entitat adjudicatària, 
pel personal tècnic de l’Ajuntament de Blanes i, si escau, per ciutadans/es que puguin 
mostrar interès en el procés. Els seus objectius principals són: 
 
-  Generar propostes a la Comissió de Seguiment per a la seva valoració. 
- Executar el procés en totes les seves fases i elaborar la documentació que requereixi. 
 
Durant aquest procés, s’han mantingut un total de vuit reunions de la Comissió de 
Seguiment entre partits polítics, plataforma i equip tècnic; dues abans de l’entrada al 
Grup motor de l’equip d’assessorament extern (el 28/12/2015 i el 4/1/2016) i la resta els 
dies 2/2/2016, 9/2/2016, 16/2/2016, 8/3/2016, 22/3/2016 i el 19/4/2016, aquesta última 
per tal de valorar els resultats de la jornada participativa. 
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Cronograma  
 
Un cronograma es pot definir com una eina que permet descriure les activitats i fites d'un 
projecte concret, en relació amb el temps en què es desenvoluparan. Per això, cal 
determinar amb precisió quines són aquestes activitats a partir dels aspectes tècnics del 
projecte. Així mateix, cal tenir en compte en la planificació els recursos, el temps total i 
l’equip humà de què es disposa.  
 
El cronograma és doncs, una eina bàsica en l’organització d’un projecte i és la base 
principal de l’execució d’una producció organitzada, que ha d’incloure una llista 
d’activitats o tasques amb les dates d’inici i final. 
 
Tal i com s’estipula en el plec de prescripcions tècniques, el procés participatiu ha 
d’estructurar-se en tres fases, que corresponen a: informació (1), debat, aportacions i 
jornada de consulta (2) i retiment de comptes i tancament (3). Es considera oportú afegir 
una quarta fase – si així se la pot anomenar – que fa referència a la posada en marxa 
del procés, a la redacció d’informació bàsica (0). 
 
A continuació es presenta el cronograma del procés participatiu, amb les fites més 
rellevants: 
 
 

 FASES DEL PROCÉS  DATES FITES 

FASE 0 REDACCIÓ DE DOCUMENTACIÓ PER A LA CONFIGURACIÓ DEL PROCÉS PARTICIPATIU  FEBRER 2016 01/02 a 17/02  (17 dies) 

02/02/2016 Reunió Comissió de Seguiment 

Presentació de l’empresa The Whatsons.  Presentació del calendari del procés i de la informació per validar 
09/02/2016 Reunió Comissió de Seguiment 

Proposta d’estructura de pàgina web, díptic informatiu, enquesta, pregunta de la consulta i calendari del procés 
16/02/2016 Reunió Comissió de Seguiment 

Validació dels diferents aspectes del procés: fase d’informació i fase de debat.  Dia de consulta i pregunta 
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FASE 1 INICI DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ. INFORMACIÓ  FEBRER – MARÇ 2016 18/02 a 18/03  (30 dies) 

18/02/2016 (dijous) Nota de premsa d’inici del procés 
22/02/2016 a 18/03/2016 Fase d’informació 

24/02/2016  Reunió Grup Motor 

Visita d’espais, equipaments i punts de trobada per fer difusió dels procés i reunió amb Recursos tecnològics de l’Ajuntament per planificar dispositiu informàtic jornada de consulta 
05/03/2016 (botiga al carrer) Informadors 

08/03/2016 Reunió Comissió de Seguiment 

Presentació de dades recollides primeres enquestes a peu de carrer (detecció de mancances i incidències i propostes d’actuació) 
14/03/2016 (mercat setmanal) Informadors 
21/03/2016 (Setmana Santa) Informadors 

22/03/2016 Reunió Comissió de Seguiment 
Informació sobre actuacions de difusió i informació Format debat  Gestió personal consulta 

 FASE 2 DEBAT I APORTACIONS I JORNADA DE CONSULTA  MARÇ – ABRIL 2016 19/03 a 24/04  (37 dies)  

05/03/2016 (botiga al carrer) Enquestes a la ciutadania 

14/03/2016 (mercat setmanal) Enquestes a la ciutadania 
21/03/2016 (Setmana Santa) Enquestes a la ciutadania 
 07/04/2016 (dijous)  

Sessió de debat públic, al teatre de Blanes  
11/04/2016  (dilluns)  Enquestes a la ciutadania 

16/04/2016 (dissabte) Informadors 
 17/04/2016 (diumenge)  Jornada participativa 
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 FASE 3. VALORACIÓ DE PROPOSTES I TANCAMENT  ABRIL 2016 18/04 a 28/04 (5 dies)   

19/04/2016 Reunió Comissió de Seguiment 
Valoració de la jornada participativa i retorn dels resultats del procés 

25/04/2016 Lliurament de la memòria del procés participatiu a la Comissió de Seguiment 
 
 
Si bé inicialment, la fase 1 estava prevista amb una durada de 40 dies i la fase 2 amb 
una durada de 35 dies, la Comissió de Seguiment va considerar adaptar-la per tal que 
finalitzés abans del mes de maig, modificant i ajustant així, l’extensió d’aquestes dues 
fases. 
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FASE D’INFORMACIÓ 
 
D’acord amb l’article 47 de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars 
no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana: 
 
 

Article 47 
Informació 
1. La convocatòria del procés de participació ciutadana ha d’incloure tota la 
informació necessària amb relació a: 
a) El col·lectiu o col·lectius convidats a participar. 
b) Els objectius del procés, que han d’especificar clarament quina és l’actuació 
pública que se sotmet a la consideració ciutadana. 
c) Les diverses alternatives que planteja la institució convocant, si n’hi ha. 
d) La documentació i la informació necessàries per a poder formar-se una opinió. 
2. La convocatòria i la informació a què fa referència l’apartat 1 s’han de difondre 
públicament de manera clara i fàcilment intel·ligible i han d’ésser també difoses 
i accessibles per mitjà del web institucional corresponent. 

 
 
El procés de participació, en la seva fase d’informació s’estructura entorn als següents 
eixos: 
 
- Informadors a peu de carrer. 
- Microsite (pàgina web dedicada). 
- Cartells. 
- Díptics informatius. 
- Espais de consulta d’informació presencial. 
- Línia de missatgeria mòbil. 
- Bústia de correu electrònic. 
- I, una sèrie de mesures addicionals adoptades en el transcurs de la fase d’informació. 
 
La finalitat de tots aquests canals i mitjans no és altra que proporcionar tota la informació 
necessària sobre el procés a la ciutadania de Blanes per tal que es pugui formar una 
opinió sobre el projecte de la C-32, en tant que objecte del procés.  
Pel que fa la convocatòria del procés participatiu, es va formalitzar el tret de sortida amb 
una nota de premsa (ANNEX 6), en la qual es tenien en compte tots els aspectes 
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previstos en l’article esmentat anteriorment, amb la finalitat de dotar de plenes garanties 
la fase informativa. 
 
Així mateix, tots els mitjans i canals emprats en la fase d’informació del procés han 
recollit les premisses legals establertes en l’article 47 de la citada llei; és a dir, s’ha 
garantit el caràcter públic de la informació, s’han especificat els objectius del procés i 
s’ha posat a disposició de la ciutadania de Blanes tota la informació necessària per 
conformar-se una opinió entorn a l’objecte del procés participatiu.    
 
A continuació s’exposen i es valoren tots i cadascun dels mitjans i canals que han 
intervingut en la fase d’informació. 
 
Els informadors 
 
Document de preguntes i respostes 
 
Els informadors són persones que duen una tasca informativa a peu de carrer. En aquest 
procés participatiu s’opta per aquesta figura per tal de dur a terme la funció d’informar 
sobre aquells aspectes bàsics del procés. 
 
 

La funció informativa, també denominada referencial o denotativa, 
té per missió transmetre informacions objectives sobre un referent. 
Habitualment, utilitza la tercera persona i presenta una estructura 
amb construccions impersonals (sense subjecte). 

    
 
Aquests informadors reben una formació per tal de desenvolupar la tasca que tenen 
encomanada, ja que a més de repartir un díptic amb la informació que es considera 
bàsica sobre el procés, han de conèixer aquelles preguntes més freqüents referents al 
procés i al projecte de la C-32, que la ciutadania els pot plantejar.  
 
Les preguntes, tant poden ser sobre aspectes tècnics del projecte de la C-32, com sobre 
el procediment de votació de la jornada de consulta o sobre temes informatius.  
 
Per això, cal establir una bateria de preguntes amb les seves corresponents respostes 
per tal que els informadors les puguin facilitar, si escau. Així mateix, cal determinar quins 
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són els canals de comunicació que han de fer servir els informadors per canalitzar 
aquelles preguntes que escapin del seu abast i calgui donar resposta des del Grup 
Motor. 
 
D’entrada, es planteja una primera bateria de preguntes i respostes que, després d’un 
procés de discussió en la tercera sessió de la Comissió de Seguiment, es validen i 
s’acorda incorporar-les com a document a la pàgina web del procés participatiu. Són les 
següents:  
 
Sobre el projecte de la C-32 
 
On puc consultar el projecte de la C-32? 
Al web www.participac32.blanes.cat. També en podreu trobar una còpia en paper, a 
l’oficina de l’AMIC i a la Biblioteca Comarcal. 
 
Qui ha fet el projecte? 
La Generalitat de Catalunya. 
 
A quina velocitat està previst circular? 
De manera general, a 100 km/h. 
 
Hi haurà peatge? 
Es preveu que aquest tram sigui lliure de peatge, no obstant això, la C-32 és una 
autopista de peatges.  
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Per on passa el traçat de la C32? 
Els plànols del traçat preveuen que aquest discorri prop de llocs simbòlics com: el Vilar, 
els Tres Turons, Ca la Maria, Can Bruno, Sant Pere del Bosc, L’Àngel de Lloret o l’ermita 
de les Alegries, entre d’altres. 
 
Quins elements singulars té el traçat? 
El traçat constarà de cinc viaductes, un fals túnel, un túnel natural i dos passos de fauna. 
 
Quina és la longitud del traçat? 
Es calcula que el nou ramal tindrà una longitud de 6,5 km, dels quals 3 corresponen al 
terme municipal de Lloret, 2 al terme municipal de Tordera i 1 al terme municipal de 
Blanes. 
 
Quants carrils té? 
Es preveu que tingui una estructura de 2+1; és a dir, un carril per sentit, més un 
d’addicional en un dels dos sentits de la marxa. 
 
Quin és l’ample de la via? 
L’ample de la plataforma es preveu de 19,5m de mitjana; tot i que a l’interior dels túnels 
es preveu un ample major (de fins a 23m) per raons de seguretat viària. 
 
Quants arbres es talaran? 
L’annex 1 del projecte de la C-32 diu que aquest afectarà unes 40,06 ha de pinedes i 
4,33 ha de suredes. (1ha = estadi FCbarcelona). La ràtio de la UAB sobre la massa 
forestal és de 1554 arbres/ha per la Selva Marítima; així, s’estima una afectació i tala 
d’uns 69.000 arbres. Pel què fa a replantació, el projecte, en l’apartat d’amidaments, 
especifica que es replantaran uns 14.000 arbres, uns 16.000 arbustos i que uns 400 
quercus es traslladaran a viver. 
 
Quin cost té el projecte i com es finança? 
El cost final del projecte (total pressupost d’inversió, amb IVA inclòs) és de 77,6 milions 
d’euros. El finançament previst és mitjançant un conveni Generalitat-Abertis, a partir del 
qual Abertis finança la construcció de l’obra.  
Si l’increment de trànsit generat fins l’any 2021 no compensa la inversió, es consideren 
dues opcions: finançament de l’obra via pressupostos de la Generalitat o allargament de 
la concessió a Abertis dels peatges d’altres trams de la C-32.  
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En quin estat es troba el projecte de la C-32? 
Actualment es troba en fase de moratòria (ajornament, pròrroga). La data d’inici de les 
obres estava prevista per la tardor de 2015. 
 
Quins avantatges i/o inconvenients tindrà la C-32 per Blanes? 
La C-32 pot tenir avantatges i inconvenients que cada persona ha de valorar a nivell 
personal. Mentre que per uns la infraestructura vol resoldre un problema de mobilitat 
estacional entre Blanes i Lloret, per altres és un projecte viari per enllaçar i donar 
continuïtat a una infraestructura de país. 
 
Hi ha alternatives a la C-32? 
Des del territori s’han estudiat i presentat d’altres alternatives, com són les següents: 
- Desdoblament de la carretera GI-600 entre Tordera i Blanes. 
- Desdoblament de la carretera GI-682 entre Blanes i Lloret. 
- Desdoblament de la carretera GI-63 entre Vidreres i Lloret. 
- Circumval·lació / Ronda Nord de Blanes. 
- Xarxa ferroviària entre Blanes i Lloret. 
 
Sobre el procés participatiu i la jornada de votació 
 
Qui fa el procés participatiu? 
L’Ajuntament de Blanes, amb l’assessorament d’una empresa externa i una Comissió 
de Seguiment integrada per tots els grups polítics del consistori. 
 
Com puc participar? 
Es pot participar tot fent aportacions, consultes i/o preguntant dubtes, per diferents 
canals: en la jornada de debat públic, fent aportacions a les xarxes socials (Facebook i 
Twitter), enviant un correu electrònic, responent l’enquesta sobre el procés i, participant 
en la jornada de votació.   
  
Qui podrà votar? 
Totes aquelles persones empadronades al municipi de Blanes, majors de 16 anys. 
 
Com es votarà? 
De manera presencial, en col·legis electorals habilitats per a l’ocasió i repartits per 
Blanes. Més endavant, s’informarà de quants n’hi haurà i on estaran ubicats. 
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On hauré de votar? 
Als espais i llocs habilitats pel dia de la votació, que es publificaran quinze dies abans 
de la votació. 
  
I si sóc fora, podré votar? 
D’entrada només es preveu la votació de manera presencial el mateix dia de la consulta, 
però podeu participar en el procés mitjançant altres mecanismes com: l’enquesta, el 
correu-e o les xarxes socials. 
 
La consulta és vinculant o no? 
No, és consultiva. 
 
Què farà l’Ajuntament de Blanes amb els resultats de la consulta? 
L’Ajuntament de Blanes es compromet a valorar els resultats de la consulta en una 
sessió plenària, en la qual decidirà les mesures a adoptar.  
 
Més endavant, en la fase de debat i aportació de propostes, es modifiquen algunes de 
les preguntes inicials, per tal de donar resposta a aquelles qüestions sobre la jornada 
de consulta del 17 d’abril. Així, es modifiquen i s’incorporen les preguntes següents: 
 
Quina serà la pregunta de la consulta? 
Vostè està a favor o en contra de la prolongació de la C-32 entre Blanes i Lloret? 
 
 
 
  

A favor 
En contra 
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On hauré de votar? 
A qualsevol dels següents espais de votació: 
- Ajuntament de Blanes, Passeig de Dintre 29. 
- Local social de la Plantera, Avinguda Catalunya 10. 
- Local social de Mas Moixa, Plaça Mas Moixa.  
- Local social de Mas Enlaire, Plaça 11 de setembre.  
- Local social de Mas Florit, Pista esportiva de Mas Florit. 
- Local social de Ca la Guidó, Carrer Joan Alcover 20.  
- Local social de Mas Borinot, Camí Sant Pere del Bosc 2. 
- Escola Pinya de Rosa, Carrer Rubén Darío 12. 
 
Com m’hauré d’identificar per votar? 
Amb el DNI/NIE, passaport o el permís de conduir. Encara que estiguin caducats, 
serveixen igual. 
 
Quin serà l’horari de votació? 
De 10.00h a 20.00h.  
 
Quan se sabran els resultats? 
El mateix dia de la consulta. 
 
 
Jornades d’informadors a peu de carrer 
 
Per aquest procés participatiu es preveu la figura de l’informador a peu de carrer, amb 
la finalitat d’informar la ciutadania de Blanes sobre el projecte de la C-32, així com sobre 
aquells aspectes bàsics del procés participatiu i de la jornada de consulta. 
 
S’estableixen diferents dies per a dur a terme aquesta tasca, aprofitant el 
desenvolupament d’activitats que congreguin afluència de gent, com per exemple, la 
jornada de la botiga al carrer o el mercat setmanal. 
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Aquests informadors van identificats amb 
una targeta sempre visible, la qual:  
identifica el procés, conté l’accés a la 
informació bàsica d’aquest (remetent a la 
pàgina web dedicada del procés i 
facilitant, també un codi QR per a accedir-
hi) i informa de la data de la jornada de 
consulta amb què ha de culminar. 
També és visible en aquesta identificació, 
l’escut de l’ajuntament de Blanes el logotip 
de l’empresa adjudicatària dels treballs 
d’assessorament i suport d’aquest procés  
 
 
 
 
 
 
 

 
Jornada 1, dia 5 de març: 
 

» Es reparteixen 600 díptics informatius. 
» Es realitzen 82 enquestes vàlides. 
» 2 informadors i 1 informador/enquestador, de 10h a 20h. 
» Es constata: 

- Molt bona acceptació de la figura dels informadors, però la càrrega 
pedagògica desenvolupada per aquests va ser molt més elevada de 
l’esperada. 

- Grau elevat de desinformació sobre la C-32 i el seu estat actual. 
- Desconeixement total del procés participatiu i de la jornada de consulta. 
- Absència total de presència de cartells en comerç de Blanes i en alguns 

equipaments municipals i d’altres llocs d’interès cultural. 
- En alguns espais s’ha detectat que la visibilitat dels cartells és pràcticament 

nul·la, per la seva mida d’impressió. 
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- Es detecta un alt percentatge de persones que, tot i manifestar la seva opinió 
a favor o en contra del projecte, no tenen cap intenció de participar en la 
jornada del consulta del 17 d’abril. 
 

Tots aquests aspectes es trameten per correu al Grup Motor i es presenten davant la 
Comissió de Seguiment, en la reunió del dia 8 de març. 
 
Jornada 2, dia 14 de març: 
 

» Es reparteixen 300 díptics informatius. 
» Es realitzen 101 enquestes vàlides. 
» 2 informadors/enquestadors, de 10h a 16h. 
» Es constata: 

- La valoració de la jornada ha estat positiva, amb molta presència de gent de 
Blanes. 

- El grau de coneixement sobre el projecte de la C-32 continua sent baix. 
- Es detecta un percentatge de persones que, tot i manifestar la seva opinió a 

favor o en contra del projecte, no tenen cap intenció de participar en la 
jornada del consulta del 17 d’abril  

- El comerç del centre de Blanes continua sense disposar de cartells 
informatius sobre el procés participatiu. 

- S’insisteix en la necessitat de fer arribar una carta a totes les llars, o bé 
treballar les propostes sorgides arran de l’última reunió de la Comissió de 
Seguiment, com la nota informativa, el ban o les pancartes. 
 

Tots aquests aspectes es trameten per correu al Grup Motor i es presenten davant la 
Comissió de Seguiment, en la reunió del dia 22 de març. 
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Jornada 3, dia 21 de març: 
 

» Es reparteixen 300 díptics informatius. 
» Es realitzen 107 enquestes vàlides. 
» 1 informador de 9h a 19h, 1 enquestador/informador, de 9h a 14h i 1 

enquestador, de 9h a 14h. 
» Es constata: 

- Que hi ha un percentatge important de persones de Blanes (20%) que no 
saben en què consisteix el projecte de la C-32 i, òbviament, també 
desconeixen el procés participatiu que s’està duent a terme. 

- Que el comerç del centre de Blanes continua sense disposar de cartells 
ni díptics informatius sobre el procés. 
 

Tots aquests aspectes es trameten per correu al Grup Motor i es presenten davant la 
Comissió de Seguiment, en la reunió del dia 22 de març. 
 
Jornada 4, dia 11 d’abril: 
 

» Es reparteixen 400 díptics informatius. 
» Es realitzen 84 enquestes vàlides. 
» 1 informador, 1 enquestador/informador i 1 enquestador, de 9h a 14h. 
» Es constata: 

- Que l’impacte del debat va ser positiu, ja que hi ha persones que hi van 
assistir o bé se n’han documentat posteriorment a través de premsa 
escrita o han visualitzat el vídeo que s’ha penjat a les xarxes socials. 

- En general, la gent està més informada i diuen haver vist cartells de sobre 
la consulta, però en més proporció s’han vist cartells de la plataforma 
Aturem la C-32 per tot Blanes, que de l’Ajuntament de Blanes.  

- Que en el comerç i carrers del centre de Blanes no hi ha gaires cartells 
informatius sobre la jornada de consulta. 

 
Tots aquests aspectes es trameten per correu al Grup Motor i es comuniquen a la 
Comissió de Seguiment, en la reunió del dia 19 d’abril. 
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Jornada 5, dia 16 d’abril: 
 

» Es reparteixen 400 díptics informatius. 
» 2 informadors, de 12h a 14h i de 17h a 19h. 
» Es constata: 

- Que el grau de coneixement del procés participatiu continua sent baix, tot 
i que es percep una millora quant a coneixement de la jornada 
participativa. 

- Que l’impacte dels cartells en aquesta última setmana és més elevat. 
- Que hi ha hagut impacte de pancartes de la plataforma Aturem la C-32 i 

de grups polítics contraris al perllongament de la C-32.  
- Que moltes persones a qui se’ls lliura el díptic, no han rebut cap flyer 

informatiu a casa. 
 
Tots aquests aspectes es comuniquen a la Comissió de Seguiment, en la reunió del dia 
19 d’abril. 
 
Resum de les jornades d’informadors 
 

» 2.000 díptics informatius repartits. 
» 387 enquestes vàlides realitzades a peu de carrer. 
» 85 hores efectives de personal informador i enquestador: 

o 43 hores d’informació. 
o 32 hores d’informació i enquestes. 
o 10 hores d’enquestes.  

 
Altres tasques d’informació presencial 
 
Val a dir que al llarg del procés també s’aprofiten diferents moments per informar 
(reunions de treball, dues reunions amb entitats veïnals...); s’ha de destacar de forma 
especial una exposició d’aproximadament 2 hores a 12 alumnes del mòdul de 
Dinamització Comunitària que es desenvolupa a l’àrea de Promoció de la Ciutat de 
l’Ajuntament de Blanes el dia 11 de març, en que es van repartir els corresponents 
díptics. 
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El microsite 
 
Per tal d’oferir tota la informació referent al projecte de la C-32 i al procés de participació 
ciutadana d’una manera centralitzada, es va crear un espai web enllaçat dins la mateixa 
pàgina web de l’Ajuntament de Blanes, amb l’adreça següent: 
www.participac32.blanes.cat.  Aquest microsite va ser operatiu i, per tant, va estar a 
disposició del públic des del dia 19 de febrer de 2016. 
 
S’estructura en base a un menú amb quatre apartats - que inclouen un submenú 
desplegable -, un destacat central el qual enllaça directament amb l’enquesta sobre el 
projecte de la C-32 i el procés participatiu  i, un lateral pel qual discorre el contingut emès 
via la xarxa social Twitter, sobre el procés. 
 
A continuació, se’n presenta l’estructura:  
 

PÀGINA INICIAL CONTINGUTS 

 

INICI Què és el procés de participació ciutadana per la C-32 

PROCÉS I PARTICIPACIÓ 

Com participar 
Díptic informatiu 
Cartell informatiu 
Calendari del procés participatiu 
Normativa de participació ciutadana 
Debat públic  
Jornada de consulta 
Preguntes i respostes 

PROJECTE DE LA C-32 

Antecedents cronològics 
Resum del projecte de la C-32 
El Projecte  
Vídeo de presentació 
Estudis complementaris 
Documentació administrativa 
Al·legacions al projecte 

ALTERNATIVES 
Desdoblament carretera Blanes-Lloret 
Ronda Nord de Blanes 
Carril bus Blanes-Lloret 
Xarxa ferroviària Blanes-Lloret 
Desdoblament carretera Vidreres-Lloret 

 

ME
NÚ
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   OPINA!   

 Enllaç a: enquesta i formulari en línia 

   FIL DE TWITTER    

Comentaris a xarxa social Twitter 

 
A continuació es detalla la informació que conté cada apartat. 
 
 
 
Presentació 
 
En aquesta pàgina web hi trobareu informació relativa al procés de participació 
ciutadana que promou l’Ajuntament de Blanes sobre el perllongament de l’autopista C-
32 entre Blanes i Lloret de Mar. 
 

D E S T A C A T S  
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Procés i participació 
 

Com participar 
Díptic informatiu 
Cartell informatiu 
Calendari del procés participatiu 
Normativa de participació ciutadana 
Debat públic 
Jornada de consulta 
Preguntes i respostes 

 
Vols participar? T'expliquem com ho pots fer 
 
Xarxes socials: 
Segueix-nos a través de les xarxes socials, on publicarem informació i aspectes rellevants sobre 
el procés participatiu. També pots preguntar allò que vulguis conèixer al respecte. 
Facebook 
Línia de missatgeria directa: 
Envia'ns un missatge via WhatsApp o Telegram al número 673137854 i pregunta allò que vulguis 
saber o digues la teva sobre el procés participatiu de la C-32. 
Enquesta: 
Durant els mesos de març i abril us podeu trobar enquestadors per Blanes, els quals us oferiran 
la possibilitat de respondre un qüestionari sobre coneixement i posicionament sobre la C-32. Així 
mateix, teniu l'opció de respondre aquesta mateixa enquesta des del següent enllaç: enquesta 
sobre la C-32 al seu pas per Blanes 
I, si ja l'has respost però vols saber-ne els resultats, consulta'ls aquí! Resultats enquesta 
Sessió de debat públic: 
Durant el mes d'abril hi haurà una jornada de debat a Blanes, oberta a tota la ciutadania. Aquesta 
sessió, comptarà amb la presència de vàries persones que exposaran els seus punts de vista 
sobre el projecte de la C-32, així com una dinàmica d'interacció amb el públic assistent. En breu, 
s'informarà del dia, hora i lloc de celebració. 
Correu electrònic: 
Envia'ns un correu electrònic a l'adreça participacio.ciutadana@blanes.cat i pregunta allò que 
vulguis saber o dóna la teva opinió sobre el procés participatiu de la C-32. 
Presencialment: 
Disposes de tota la informació en format paper a l'Oficina de l'AMIC i a la Biblioteca Comarcal. 
La pots consultar i, si tens qualsevol dubte, suggeriment o opinió, ens ho podràs fer arribar.  
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Díptics informatius 
  
Descarrega't el díptic informatiu dissenyat per al procés i fes-lo arribar a qui consideris, per tal 
que coneguin el traçat del projecte de la C-32, les seves dades bàsiques i sàpiguen on 
documentar-se i com participar! 
Díptic informatiu 
 
Ara també et pots descarregar el díptic sobre la jornada de consulta del proper diumenge 17 
d'abril, amb la informació que et cal saber sobre els punts de votació i el procediment. 
Díptic jornada de consulta 
 
 
Cartells informatius 
 
Aquests són els cartells en format DinA3 que s'han realitzat amb motiu del procés participatiu. 
Clicant als enllaços els podeu visualitzar i descarregar.  
  
Cartell informatiu general 
Cartell jornada de consulta 
 
 
Normativa de participació ciutadana 
 
Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de 
participació ciutadana. Document 
 
Reglament de Participació Ciutadana de l'ajuntament de Blanes, aprovat per acord de Ple de 3 
de novembre de 2015. Document 
 
Normes de la jornada de consulta. Document 
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Calendari del procés 
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Jornada de consulta 
  
El dia 17 d'abril està prevista la realització d'una jornada de consulta a la població de Blanes, 
per a preguntar-los el seu posicionament sobre la prolongació de la C-32. 
 

 
Vostè està a favor o en contra de la prolongació   de la C-32 entre Blanes i Lloret? 
  

  ☒ A favor 

  ☒ En contra 

   
Quan estigui disponible la informació sobre els llocs de votació, l'horari i altres qüestions 
d'interès sobre la jornada, es publicaran aquí.   
 
 
A partir del 29 de març s’incorpora més informació a l’apartat web de la Jornada de 
consulta: 
 
Qui podrà votar 
Totes aquelles persones empadronades al municipi de Blanes, majors de 16 anys. 
Caldrà presentar DNI/NIE, passaport o permís de conduir. 
  
On votar 
A qualsevol dels següents espais: 
- Ajuntament de Blanes, Passeig de Dintre 29. 
- Local social de la Plantera, Avinguda Catalunya 10. 
- Local social de Mas Moixa, Plaça Mas Moixa. 
- Local social de Mas Enlaire, Plaça 11 de setembre. 
- Local social de Mas Florit, Pista esportiva de Mas Florit. 
- Local social de Ca la Guidó, Carrer Joan Alcover 20. 
- Local social de Mas Borinot, Camí Sant Pere del Bosc 2. 
- Escola Pinya de Rosa, Carrer Rubén Darío 12. 
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Horari de votació 
De 10.00h a 20.00h.  
 
Normes de la jornada de consulta 
 
 
Debat públic 
 
El dia 7 d'abril, a les 20.00h, tindrà lloc un debat públic al Teatre de Blanes, que comptarà amb 
la presència de les següents persones, com a ponents: 
  
- Pere Macías, exconseller de Medi Ambient i Habitatge i de Política Territorial i Obres Públiques. 
- Salvador Milà, exconseller de Medi Ambient i Habitatge. 
- Rafel Sardà, científic del Centre d'Estudis Avançats de Blanes. 
- Manel Nadal, exsecretari de Mobilitat de Política Territorial i Obres Públiques. 
I que moderarà la periodista Nuri Forns. 
El debat girarà al voltant dels eixos de model de país, finançament del projecte de la C-32, 
sostenibilitat i impacte ambiental del projecte de la C-32 i impacte local (Costa Brava sud). Es 
desenvoluparà seguint un ordre d'intervencions i hi haurà un torn de debat i preguntes del públic. 
 
 
Preguntes i respostes 
  
Tens algun dubte sobre el procés de participació? Vols conèixer aspectes de la jornada de 
consulta amb més detall? No trobes alguna informació sobre el projecte de la C-32? 
Hem elaborat un document amb preguntes i respostes sobre alguns aspectes d'interès. Fes-hi 
una ullada, a veure si trobes resposta a la teva pregunta. I, en cas que no, contacta'ns per 
qualsevol dels canals de participació! 
  
Document de preguntes i respostes 
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Projecte de la C-32 
Antecedents cronològics 
Resum del projecte de la C-32 
El Projecte  
Vídeo de presentació 
Estudis complementaris 
Documentació administrativa 
Al·legacions al projecte 

 
Antecedents cronològics 
  
Per a conèixer la cronologia dels fets que acaben desembocant en aquest procés participatiu, 
podeu consultar els següents antecedents: 
 
Cronologia de fets, aportada per la plataforma Aturem la C-32. Document 
Cronologia de fets recents, aportada per l'ajuntament de Blanes. Document 
  
El projecte de la C-32 
  
El document íntegre del projecte de traçat de nou ramal de l'autopista C-32, Blanes-Lloret. 
Tordera-Lloret de Mar, redactat l'abril de 2015 i, que consta de 2050 pàgines, el podeu 
consultar aquí.  
  
Així mateix, s'ha fet una selecció de pàgines del projecte, a mode de resum executiu, on hi 
trobareu la presentació del projecte, els antecedents, la relació de béns afectats (expropiacions), 
les mesures correctores d'impacte ambiental, els plànols del traçat per termes municipals i el 
resum del pressupost. Aquest document resumit, el podeu consultar aquí.  
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Vídeo de presentació institucional 
  
La Generalitat de Catalunya, el 6 de març de 2015, va publicar un vídeo institucional presentant 
el projecte de la C-32, com un projecte per a connectar Lloret de Mar amb l'autopista C-32, a 
Blanes.  
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zkTuVfHXJIw  
 
 
Estudis complementaris de mobilitat 
 
Arran del projecte de perllongament de la C-32 es presenten estudis complementaris que 
analitzen  la mobilitat com a aspecte fonamental. Els podeu consultar a continuació: 
 
Estudi de mobilitat entre la C32 i Lloret de Mar, encarregat per la plataforma Aturem la C-32 
(setembre de 2015). Document  
Estudi de trànsit del corredor Blanes-Lloret, encarregat per l'ajuntament de Lloret de Mar (octubre 
de 2015). Document 
 
 
Al·legacions al projecte de la C-32 
 
Des de la presentació del projecte per part de la Generalitat de Catalunya, s'han presentat 
al·legacions adreçades al Departament de Territori i Sostenibilitat per motius ambientals, de 
mobilitat i econòmics. Podeu consultar-ne l'extracte, a continuació: 
Al·legacions presentades per la plataforma Aturem la C-32, sol·licitant desestimar la totalitat del 
projecte TA-NC-93024.2-A2, de perllongament de la C-32 entre Tordera i Lloret de Mar.  
Document 
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Documentació administrativa 
  
En aquest bloc trobareu informació relacionada amb la vessant administrativa del projecte. En 
aquest sentit, hi ha documentació administrativa de diversos àmbits institucionals i administratius: 
el conveni amb Abertis -l’empresa concessionària de l’explotació de l’autopista C-32-, els acords 
plenaris, o el trasllat que l'ajuntament de Blanes va fer a la Generalitat de Catalunya demanant la 
moratòria de les obres. 
Acord de GOV/39/2015 de 17 de març pel qual s’aprova la modificació de la concessió 
administrativa per a la construcció, la conservació i l’explotació de les autopistes Montgat-
Palafolls (C-31/C-32) i Barcelona-Montmeló (C-33). Document 
Acord Ple municipal 29/10/2015. Document 
Informe d’assessorament Generalitat 14/12/2015. Document 
Acord JGL 17/12/2015 procés participatiu. Document 
Ofici demanant moratòria 14/01/2016. Document 
 

 
Alternatives al projecte 
 

Coneixes alternatives al projecte de la C-32? 
  
Des del territori es considera que hi ha diverses alternatives al projecte de la C-32. 
Us oferim un llistat d'aquestes, per tal que les pugueu valorar. 
 
Desdoblament de la carretera GI-600 entre Tordera i Blanes. 
 
Desdoblament de la carretera GI-682 entre Blanes i Lloret.  
Projecte aprovat per la Generalitat de Catalunya, l'any 2012. Document gràfic 
 
Circumval·lació / Ronda Nord de Blanes. Document gràfic 
 
Xarxa ferroviària entre Blanes i Lloret. 
 
Desdoblament de la carretera GI-63 entre Vidreres i Lloret.  
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Contacte 

Formulari de contacte web 
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Fil de Twitter 
 
Totes les piulades que es publiquen a la xarxa social des del perfil creat per al procés 
participatiu - @ParticipaC32 –  com aquelles que es re-piluen des del mateix perfil, 
apareixen publicades en aquest fil.  
 

 
 
 
Destacat - Opina! 
 
És un element destacat que apareix a la pàgina d’inici del web, amb opció a realitzar 
l’enquesta online i a consultar-ne els resultats obtinguts fins al moment, els quals 
s’actualitzen de manera instantània cada vegada que es duu a terme una nova 
enquesta. 
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Aquest element destacat de l’enquesta es canvia la última quinzena del procés, moment 
a partir del qual es destaca la jornada de consulta del 17 d’abril, i la pantalla d’inici del 
web queda de la següent manera: 
 

 
 
Durant la última setmana del procés participatiu es fa un lleuger canvi amb els elements 
destacats de la pàgina d’inici, ja que s’incorpora el vídeo del debat del dia 7 d’abril i els 
resultats de les enquestes realitzades a peu de carrer durant les fases d’informació i 
aportació de propostes. Així, els elements destacats de la pàgina inicial del web queden 
com es mostra a continuació: 
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Estadístiques web durant el procés participatiu 
 
 

ÍTEMS / MESOS  Febrer  
 Març  Abril 

Visites totals 2.310 523 561 

Visitants únics 1.907 368 451 

Pàgines més vistes 

 Enquesta (840)  Alternatives (205)  Projecte (147)  

 Enquesta (183)  Consulta (67)  Alternatives (61)  

Consulta (199)  Alternatives (106)  Projecte (75) 

Documents més descarregats 

 Resum executiu (77)  Díptic (39)  Cronologia de fets (23)  

Resum executiu (34)  Preguntes i respostes (17)  Díptic (16) 

 Resum executiu (55)  Resultats enquestes carrer (38)  Díptic (32)  
 
 
Així doncs, el nombre total de visites que ha rebut el web dedicat al procés participatiu 
és de 3.394, sent el mes de febrer – posada en marxa del procés – quan es va registrar 
una afluència major. Veure (ANNEX 7) per conèixer les  estadístiques completes del 
web del procés participatiu . 
 
 
NOTA: El mes de febrer computa des del dia 19 (inici del procés) i el mes d’abril computa 
fins el dia 21 (lliurament de la memòria). 
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Els cartells 
 
Previsió inicial 
 
Es preveu un disseny de cartell en format A3, amb un codi QR, la imatge del qual anirà 
enllaçada a la pàgina web del procés, on hi haurà tota la informació disponible. 
Els cartells són pensats per a disposar d’aquella informació bàsica sobre el procés 
participatiu (calendari) i informar de la pregunta de la jornada de consulta. D’entrada, 
com que la data de la jornada de consulta no es coneix amb certesa, el cartell no 
l’incorpora.  
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Inicialment, es preveu que l’Ajuntament de Blanes col·loqui cartells durant tot el procés, 
als següents espais de Blanes: Biblioteca Comarcal, Ciutat Esportiva, Oficina de l’AMIC, 
Casal Cívic Can Borell, Arxiu Municipal, Teatre de Blanes, Casal La Cooperativa, 
Ajuntament de Blanes, Hospital Comarcal i en els locals de les Associacions de Veïns. 
Així mateix, es considera oportú repartir-ne pels comerços del centre de la vila, així com 
en d’altres equipaments culturals o llocs d’interès. 
 
L’empresa adjudicatària és coneixedora que des de l’Ajuntament de Blanes s’han imprès 
122 cartells en format DinA4 i 40 cartells en format DinA3, els quals s’han lliurat a 
dependències municipals i altres espais. Així s’ha informat en reunió de la Comissió de 
Seguiment. 
 
 
Desenvolupament durant el procés 
 
En el transcurs de la primera jornada d’informadors (5 de març) es detecta una absència 
total de presència de cartells en comerç de Blanes i en alguns equipaments municipals 
i d’altres llocs d’interès cultural. Així mateix, en alguns espais on sí que n’hi ha, es 
considera que la visibilitat dels cartells és pràcticament nul·la, per la seva mida 
d’impressió (estan impresos en format A4) i per un disseny, entenem que poc atractiu. 
 
El Grup Motor demana a l’empresa adjudicatària un nou cartell, que inclogui la data de 
la jornada de consulta, així com els punts de votació. 
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Aquesta és la primera versió del cartell 
que es dissenya per a la consulta del 
dia 17 d’abril.  
 
Des del Grup Motor es considera que 
no s’adapta a les necessitats del 
procés i es sol·licita que es modifiqui, 
per tal que sigui més impactant, 
visualment parlant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquesta és la segona versió del cartell 
que es dissenya per a la consulta del 
dia 17 d’abril.  
 
Des del Grup Motor es considera que 
caldria fer-lo més dinàmic i incloure 
algun element gràfic més.  
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Aquesta és la tercera versió del cartell que es dissenya per a la consulta del dia 17 
d’abril. Es dóna com a document gràfic definitiu. 
 
En la reunió de la Comissió de Seguiment del dia 22 de març, es comunica que 
s’imprimeixen cartells i que se’n farà la difusió següent: 
 
- 325 cartells en format DinA3, que es lliuren a l’AMIC per a repartir entre dependències 
municipals, botigues i carrers de Blanes. 
- 125 cartells en format DinA3, que es lliuren a l’Associació de Botiguers de Blanes 
Centre per a repartir entre les botigues del centre. 
- 30 cartells que es lliuren en la reunió de pressupostos participatius del dia 6 d’abril amb 
les associacions de veïns. 
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- 8 cartells en format DinA3 que es pengen el dia de la jornada de debat al teatre. 
- 75 cartells a disposició dels diferents partits polítics que integren l’Ajuntament de 
Blanes. 
 
Tot i que els cartells es reparteixen per les botigues de Blanes, en la majoria 
d’establiments el propietari o responsable de col·locar-los decideix no fer-ho, es  
desconeixen els motius. 
 
Els díptics 
 
Previsió inicial 
 
Proposta de disseny dels díptics informatius que repartiran els informadors del procés i 
que estaran a disposició de la ciutadania en diferents espais de Blanes. 
 
Es preveu un disseny de díptic informatiu en format A4 plegat per la meitat i editat a 
dues cares, amb informació sobre el procés participatiu i un mapa grafiat amb el projecte 
de la C-32, dels termes municipals de Blanes i Lloret de Mar i aquells llocs simbòlics que 
es consideren més emblemàtics, per tal que serveixin d’ajuda per a interpretar-ho.  
 
Es treballa amb la línia d’incloure una informació bàsica sobre el projecte de la C-32, 
que sigui com més objectiva millor, per no influenciar la ciutadania en la presa de 
decisions i ser un material d’ajuda per a la reflexió personal.  
 
El procés de decisió d’aquesta informació (sobre el plànol del díptic) s’allarga durant 
més de dues setmanes en Comissió de Seguiment, bàsicament per la dificultat de 
consensuar entre tots els membres d’aquesta, quina informació que havia de constar; 
principalment, l’aspecte de l’afectació de la vegetació. 
Finalment, s’opta per una fórmula intermèdia entre els dos posicionaments de la 
Comissió. 
 
Des de l’Ajuntament de Blanes s’informa de la impressió de 2.500 unitats de díptics; de 
les quals, els informadors de l’empresa adjudicatària en reparteixen 1.200 en les tres 
primeres jornades d’informació a peu de carrer: dies 5, 14 i 21 de març. La resta, es 
reparteixen des de l’Ajuntament a dependències municipals i barris.        
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A continuació, es presenta la imatge del díptic de la fase d’informació, escalat, per tal 
que es puguin visualitzar correctament les dues cares.   
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Desenvolupament durant el procés 
 
El dia 10 de març, el Grup Motor sol·licita a l’empresa adjudicatària l’edició d’un nou 
díptic, enfocat a la jornada de consulta del dia 17 d’abril. Aquest, ha de substituir 
informació sobre com participar en el procés per informació sobre com votar i punts de 
votació, però es considera que ha de mantenir la cara interior del díptic, amb el plànol i 
la informació bàsica sobre el projecte de la C-32. 
 

Aquesta és la primera 
versió del díptic 
informatiu que es 
dissenya per a la 
consulta del dia 17 
d’abril.  
 
Des del Grup Motor es 
considera que es 
modifiqui, en la 
mateixa línia que el 
cartell; és a dir que 
tingui una imatge 
gràfica també més 
visual. 
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Aquesta és la tercera versió del díptic informatiu que es dissenya per a la consulta del 
dia 17 d’abril. Es dóna com a document gràfic definitiu.  
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En la reunió de la Comissió de Seguiment del dia 22 de març, el Grup Motor  comunica 
que s’imprimiran 5.000 díptics i que se’n preveu fer la difusió següent: 
 
- 700 díptics, que es lliuren a l’AMIC per a repartir entre dependències municipals, 
botigues i carrers de Blanes. 
- 400 díptics, que es lliuren a l’Associació de Botiguers per a repartir entre les botigues 
del centre. 
- 800 díptics, que es reparteixen en les jornades d’informadors al carrer, els dies: 11 i 16 
d’abril. 
- 1300 díptics, que es lliuren als caps d’estudis de cada centre el dia 8 d’abril, per tal que 
els reparteixen entre els alumnes d’ESO i Batxillerat dels instituts de Blanes. 
- 150 díptics, que es reparteixen entre el personal assistent a la reunió de pressupostos 
participatius del dia 6 d’abril amb associacions de veïns. 
- 400 díptics, que es reparteixen en la jornada de debat del dia 7 d’abril, al Teatre de 
Blanes. 
- 1000 díptics a disposició dels diferents partits polítics que integren l’Ajuntament de 
Blanes, que no es reparteixen.  
 
La valoració que se’n fa quant a quantitat de díptics és positiva, però és diferent 
l’execució del seu repartiment. Alguns es reparteixen en mà al destinatari (informadors 
o en l’exposició d’en Quim Brugué on es van repartir uns 70 díptics), d’altres es deixen 
a dependències municipals, botigues, centres educatius, al teatre de Blanes... i, per tant, 
és impossible saber a quants destinataris han arribat. 
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Els espais d’informació presencial 
 
Es proposa que hi hagi uns punts de consulta del projecte executiu. Se’n proposen dos:   

» Oficina de l’AMIC: 
- Horari d’atenció: de 8.00h a 15.00h (dies laborables) i de 9.30h a 13.30h 

(dissabtes). 
 

» Biblioteca Comarcal: 
- Horari d’atenció: de 9.30h a 14.00h i de 16.00h a 20.30h (laborables) i de 

9.30h a 14.00h (dissabtes). 
 
És important dur a terme un registre de consultes en cadascun dels punts d’informació, 
en base al següent formulari: 
 

Dia Consultes  
  
  

 
La condició per a poder disposar d’aquesta documentació física és que hi hagi una 
persona responsable en cada espai, per tal de garantir que la còpia consultada es 
retorna per al seu posterior ús.  
En aquests espais també es preveu deixar-hi díptics amb la informació bàsica sobre el 
procés participatiu.  
 
Registre de consultes presencials del projecte durant el procés participatiu 
 

ESPAIS / MESOS  Febrer  
 Març  Abril 

Oficina de l’AMIC 0 0 1 (sense dades) 

Biblioteca Comarcal 1 (81 anys, dona) 0 
 2 (36 anys, home) (60 anys, home)  
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Tal i com s’observa en la taula de dades anterior, el nombre total de consultes 
efectuades presencialment en aquests dos espais ha estat de 4. 
 
La valoració que se’n fa és negativa quant a nombre de consultes es refereix i 
d’implicació de recursos tant materials com humans, ja que el fet de disposar d’aquesta 
informació de manera presencial en aquests dos espais ha suposat una inversió 
econòmica en impressió de documentació (projecte de la C-32) i una formació al 
personal per tal que sàpiga quina informació hi ha disponible per a consulta ciutadana. 
Tot i així, la necessitat de superar la bretxa digital i salvar les diferències entre els que 
tenen accés a les noves tecnologies i els que no en tenen, ha estat el factor principal a 
valorar; per això, s’ha posat a disposició de la ciutadania la documentació bàsica del 
projecte de la C-32 en dues dependències municipals amb un horari d’abast 
suficientment ampli.  
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Les xarxes socials 
 
L’empresa adjudicatària proposa la creació d’un perfil a les xarxes socials de Facebook 
i Twitter, que s’identifiquen amb l’usuari @ParticipaC32. 
 
Així mateix, es proposa la creació i l’ús d’un #hashtag que identifiqui el procés de 
participació ciutadana. Es considera utilitzar #ParticipaC32, juntament amb l’etiqueta 
#Blanes en totes les piulades a Twitter. 
 
Sobre els missatges, interaccions i/o consultes que es rebin a través de les aplicacions 
socials de Facebook i Twitter en relació amb el procés participatiu, seran contestats des 
del Grup Motor. Ara bé, aquells consultes que es rebin de caire tècnic o que requereixin 
algun tipus d’interpretació del projecte de la C-32, dels diferents estudis complementaris, 
de les al·legacions presentades o de les alternatives, es remetran a la Comissió de 
Seguiment per tal de consensuar-ne la resposta. 
  
La finalitat de presència i ús en aquestes dues xarxes socials ha estat per donar major 
visibilitat i continuïtat a totes les actuacions que s’han anat duent a terme durant el 
procés; és a dir, quan hi ha hagut informadors a peu de carrer, se n’ha fet ressò a les 
xarxes socials; quan s’ha imprès material informatiu, també; o, fins i tot, quan persones 
de l’Ajuntament de Blanes han participat en algun acte relacionat amb el procés.  
 
Cal tenir en compte, però, que la creació des de zero d’uns perfils a xarxes socials i que 
tenen una durada concreta en el temps i una finalitat molt definida, fan que el seu 
engagement sigui baix i, més si no es disposa de fluxos d’informació constants. 
 
A continuació es mostra un quadre resum amb les publicacions que s’han fet des 
d’aquests dos perfils durant tot el procés participatiu; és a dir, des del 18 de febrer fins 
el 18 d’abril. Així mateix, s’analitza l’impacte que s’ha generat arran de la presència a 
Facebook i Twitter.  
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Estadístiques de publicacions a xarxes socials 
 
 

XARXES / MESOS  Febrer  
 Març  Abril 

Facebook 6 (publicacions pròpies) 
7 (publicacions pròpies) 3 (comparticions) 

6  (publicacions pròpies) 4 (comparticions) 

Twitter 7 (piulades) 7 (re-piulades) 11 (piulades) 6 (re-piulades) 20 (piulades) 57 (re-piulades) 

 
 
L’abast de les publicacions de Facebook ha arribat fins a les 3.483 persones, sent la 
publicació sobre la posada en marxa del procés, la que ha generat el major impacte, 
amb 12 comparticions, 22 m’agrada i 2 interaccions. 
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Si s’observen les dades de trànsit i abast de les publicacions, al llarg del procés 
participatiu hi ha puntes de major interacció i abast, que es corresponen amb les 
diferents actuacions que es duen a terme. Així mateix, es constata que la jornada de 
consulta va ser la fita més important – punt àlgid – del procés. 
 

 
 
Quant a nombre de seguidors de la pàgina de Facebook “Participa-C32” creada 
expressament per al procés participatiu, s’han mantingut en una cinquantena al llarg de 
tot el procés.  
 
I, pel que fa a consultes i missatges rebuts via Facebook, se’n comptabilitzen dos, que 
fan referència a aspectes de la jornada de votació: qui podrà votar i on es podrà votar. 
En tots dos casos s’ha donat resposta segons la informació que es disposava. 
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Pel que fa Twitter, la publicació amb més repercussió durant el procés ha estat la que 
es va fer el dia 22 de març, la qual va obtenir 15 re-piulades, 5 m’agrada i 1 interacció 
directa.   

 
 
Així mateix, finalitzada la jornada de consulta, les dues rodes de premsa que van tenir 
lloc a l’Ajuntament de Blanes (equip de govern i plataforma Aturem la C-32) van assolir 
un impacte considerable en aquesta xarxa social, obtenint 23 re-piulades conjuntament.  
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Si s’observen les dades d’abast de les publicacions, al llarg del procés participatiu es 
constata certa uniformitat, amb algunes lleugeres puntes de major interacció, 
sobresortint la jornada de consulta, amb més de 3.000 persones d’abast.  
 

 
 
Sobre el nombre de seguidors del perfil de Twitter creat expressament per al procés 
participatiu s’ha arribat a un centenar. 
  
Quant a consultes i missatges rebudes via Twitter, se’n comptabilitzen dos, que fan 
referència a aspectes de la jornada de votació: qui podrà votar i on es podrà votar. Se’ls 
ha donat resposta en base a la informació que es disposava. 
 
 
La valoració global que es fa de les xarxes socials creades expressament per al procés 
participatiu és positiva. Si bé s’han utilitzat com a eines de difusió de les diferents 
actuacions del procés participatiu, no s’ha optat per divulgar publicacions d’altres actors 
implicats en el procés, per tal d’actuar de manera com més objectiva millor.  
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La línia de missatgeria mòbil 
 
L’empresa adjudicatària posa a disposició del procés participatiu una línia pròpia de 
missatgeria mòbil per a les aplicacions de WhatsApp i Telegram.  
 
Tots els missatges que es rebin sobre el procés participatiu, a través de les aplicacions 
de WhatsApp i Telegram habilitades per al procés, seran contestats des del Grup Motor. 
Ara bé, aquells consultes que es rebin de caire tècnic o que requereixin algun tipus 
d’interpretació del projecte de la C-32, dels diferents estudis complementaris, de les 
al·legacions presentades o de les alternatives, es remetran a la Comissió de Seguiment 
per tal de consensuar-ne la resposta. 
 
La finalitat d’ús d’aquests canals de comunicació ha estat per facilitar la interacció a 
possibles persones interessades sobre el projecte de la C-32 i sobre el propi procés 
participatiu, que volguessin disposar d’una línia directa per a realitzar qualsevol consulta 
o resoldre qualsevol dubte.  
 
A continuació es mostra un quadre resum del registre de consultes i interaccions 
rebudes a través d’aquestes dues línies de missatgeria mòbil durant tot el procés 
participatiu i s’analitza l’impacte generat. 
 
Registre de consultes rebudes durant el procés participatiu 
 
 

LÍNIA/ MESOS  Febrer  
 Març  Abril 

WhatsApp 0 1 3 

Telegram 0 1 0 
 
 
Tal i com s’observa en la taula de dades anterior, el nombre total de consultes 
efectuades mitjançant aquestes dues línies de missatgeria ha estat de cinc.  
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Pel que fa la temàtica de les consultes rebudes és 100% sobre la jornada de consulta, 
sol·licitant: 
- Si la consulta és només presencial o es pot votar per Internet. 
- Com votar si no es disposa de DNI però s’està empadronat a Blanes. 
- Quins són els punts de votació i quin és l’horari de la jornada.    
 
Tot i que el seu ús ha estat baix, es considera que és un valor afegit posar a disposició 
de la ciutadania un canal de missatgeria mòbil el qual permet que, de manera instantània 
es puguin resoldre dubtes.  
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El correu electrònic 
 
Durant tot el procés, es fomentarà la difusió i l’ús de l’adreça de correu electrònic 
participacio.ciutadana@blanes.cat -que és una adreça d’ús actual de l’Ajuntament de 
Blanes- la qual es gestionarà des de l’àrea de participació ciutadana del mateix 
consistori.  
 
Es considera adient que sigui una adreça pròpia de l’ens que organitza el procés 
participatiu, per tal de conscienciar la ciutadania de Blanes d’aquest canal de 
comunicació i participació, així com per a potenciar-ne el seu ús per a futures accions 
participatives. 
 
D’entrada, es preveu donar resposta directa des de l’àrea de participació ciutadana, a 
totes aquelles preguntes sobre el procés participatiu. Ara bé, aquells consultes que es 
rebin de caire tècnic o que requereixin algun tipus d’interpretació del projecte de la C-
32, dels diferents estudis complementaris, de les al·legacions presentades o de les 
alternatives, es remetran a la Comissió de Seguiment per tal de consensuar-ne la 
resposta. 
 
Per altra banda, en la reunió de la Comissió de Seguiment del dia 9 de febrer es demana 
que si algun/a regidor/a de l’Ajuntament de Blanes rep un correu de consulta a la seva 
bústia de correu electrònic, sobre el procés i/o el projecte, ho comuniqui o reenviï a 
l’adreça de participació del procés, per tal de centralitzar les consultes referents al 
procés participatiu. 
 
A continuació es mostra un quadre resum del registre de consultes rebudes a través del 
correu electrònic durant tot el procés participatiu i s’analitza l’impacte que ha generat 
aquest canal de comunicació. 
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Registre de consultes rebudes durant el procés participatiu 
 
 

CANAL/MESOS  Febrer  
 Març  Abril 

Correu de participació ciutadana de l’Ajuntament de Blanes 0 0 0 
 
 
Tal i com s’observa en la taula de dades anterior, el nombre total de consultes 
efectuades via correu electrònic ha estat de zero. 
 
Tot i que no se n’ha fet ús, posar a disposició de la ciutadania aquest canal també és un 
valor afegit, que permet fer-ne un ús personalitzat.  
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Les pancartes 
 
Durant la última setmana de la fase d’informació, l’Ajuntament va sol·licitar a l’empresa 
adjudicatària l’edició d’una pancarta, de mides 5m d’ample x 1m d’alt, amb la finalitat de 
fer difusió de la jornada de consulta del dia 17 d’abril. 
 
Es dissenyen seqüencialment, les propostes següents, fins que la segona és 
considerada vàlida l’Ajuntament. 
 
Proposta 1: 
 

 
 
Proposta 2: 
 

 
 
Proposta 3: 
 

 
 
Des del grup municipal d’IVC-EUiA es va dur a terme la realització de tres pancartes, 
que es van penjar per part de personal de l’Ajuntament en diferents indrets de Blanes 
(Pont Verd i a la plaça Catalunya), però al cap d’uns dies les del pont verd desapareixen 
i la de la plaça Catalunya acaba despenjada per una ventada.   
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Els flyers 
 
En la reunió de la Comissió de Seguiment del dia 22 de març es proposa l’edició d’un 
flyer informatiu sobre la jornada de consulta, que substituiria l’enviament de les cartes a 
totes les llars de Blanes. Es preveu la impressió de 10.000 flyers que es repartirien des 
de l’Ajuntament de Blanes durant la setmana de la jornada participativa (entre els dies 
11 i 15 d’abril).  
 
Així doncs, l’Ajuntament va sol·licitar a l’empresa adjudicatària l’edició d’un flyer en 
format A5, per fer difusió de la jornada de consulta del dia 17 d’abril. 
 
Es dissenya una primera proposta de flyer, només a una cara i una segona proposta a 
dues cares, la qual és considerada adient per part de l’Ajuntament. 
 
Proposta 1: 
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Proposta 2:   
Cara A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cara B 
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Tal i com s’informa en la reunió de la Comissió de Seguiment del dia 22 de març, 
l’Ajuntament de Blanes preveu la impressió de 10.000 flyers que es reparteixen finalment 
des del dia 8 fins al dia 15 d’abril per Blanes. No es fa cap segmentació per barris, tot i 
això, l’empresa distribuïdora del material gràfic admet que en alguns blocs de pisos no 
s’ha distribuït cap flyer, bé perquè ningú els ha obert la porta, bé perquè va ser 
impossible accedir a l’entrada o bústia per dipositar la publicitat de la jornada 
participativa. Per tant, mentre a alguns ciutadans els hi arriba el flyer sense problemes; 
d’altres es queixen que no l’han rebut. 
 
L’impacte que busca aquesta mesura addicional és el d’arribar a totes les llars de Blanes 
i apropar la informació de la jornada de consulta a la ciutadania, amb la finalitat que 
participin en la jornada del dia 17 d’abril. 
Si bé es constata que en alguns domicilis de Sa Massaneda, Mas Enlaire o Montferrant 
no hi ha arribat aquesta informació – així ho comuniquen alguns membres de la 
Comissió de Seguiment – es considera una distribució d’ampli abast per a la ciutadania 
de Blanes i, per tant, se’n fa una valoració positiva.     
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L’anunci per a la revista La Marina  
 
Durant la primera setmana d’abril, l’Ajuntament sol·licita a l’empresa adjudicatària 
l’adaptació del díptic per a fer un anunci / banner a la revista La Marina, de la següent 
mida: 259mm d’ample x 162,5mm d’alt. 
 
Proposta 1: 
 

 
   
 
Aquest disseny està pensat per a publicar en l’edició en paper del mes d’abril de La 
Marina, on ocuparà mitja pàgina. 
 
L’ANNEX 8 correspon a la còpia en format paper de la revista del mes d’abril de les 
pàgines que contenen informació sobre el procés participatiu.   
 
La valoració és positiva, tenint en compte que és una publicació mensual amb una tirada 
de 20.000 exemplars. 
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L’anunci per a la pantalla gegant de Plaça Catalunya  
 
Es proposa fer un anunci per a emetre a la pantalla gegant situada a la Plaça Catalunya 
de Blanes. Per això, l’empresa adjudicatària adapta el disseny del cartell amb aquesta 
finalitat. Es considera fer dues imatges; en una primera es mostra la informació sobre la 
celebració de la consulta del dia 17 d’abril, amb una durada de deu segons per projecció 
i, en una segona, es mostra la informació de qui pot votar i on es pot votar, amb una 
durada de vint segons de projecció. 
 
Aquesta publicitat es va començar a emetre el dia 21 de març, amb una freqüència 
mitjana d’emissió cada 7 minuts, ja que es va col·locar una reproducció dins de cada 
bloc d’anuncis. 
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Les falques de ràdio  
 
Durant el procés participatiu es considera fer emissions a Ràdio Blanes i a Ràdio Marina. 
Aquestes emissions s’estructuren en tres fases: 
 
Primera fase: falca informativa del procés participatiu 
Des del 14 de març fins al 31 de març, ambdós inclosos.  
Distribució horària de la falca: tres vegades al matí i tres a la tarda. 
Emissió a Ràdio Blanes. 
Contingut: 
L’Ajuntament de Blanes impulsa un procés participatiu perquè la ciutadania pugui 
informar-se i dir-hi la seva sobre el Projecte de Prolongació de l’Autopista C-32 entre 
Blanes i Lloret. 
El procés culminarà el diumenge 17 d’abril, amb una consulta popular oberta a tota la 
ciutadania, on podran votar totes les persones majors de 16 anys que estiguin 
empadronades a Blanes. 
Informa’t a la web de l’Ajuntament de Blanes: 
Participa 32 Punt Blanes Punt Cat 
 
Segona fase: falca de promoció del debat 
Des del 31 de març fins el 7 d’abril a les 20.00h. 
Distribució horària: quatre vegades al matí i quatre vegades a la tarda 
Emissió a Ràdio Blanes. 
Contingut: 
Coneixes el Projecte de Prolongació de la C-32 entre Blanes i Lloret? 
Hi estàs a favor o en contra? 
Si encara no ho tens prou clar i vols conèixer més detalls, vine al Debat del dijous 7 
d’abril al Teatre de Blanes. 
Participaran Manel Nadal, exsecretari de Mobilitat de la Generalitat, 
Salvador Milà, exconseller de Medi Ambient; 
Rafel Sardà, científic del Centre d’Estudis Avançats de Blanes 
i Pere Macías, exconseller de Medi Ambient, Política Territorial i Obres Públiques 
Moderarà la periodista Nuri Forns 
Vine i participa al Debat de la C-32: dijous 7 d’abril a les 8 del vespre al Teatre de Blanes 
 
 
Tercera fase: falca de promoció de la jornada participativa 
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Des del 4 d’abril al 17 d’abril. 
Distribució horària: dues vegades al matí i dues vegades a la tarda (Ràdio Blanes) i tress 
vegades al matí i tres vegades a la tarda (Ràdio Marina).  
Contingut: 
El diumenge 17 d’Abril, Consulta Popular de la C-32 a Blanes. 
Si ets major de 16 anys i estàs empadronat a Blanes, pots participar-hi des de les 10 del 
matí fins a les 8 de la tarda. 
Hi ha 8 llocs de votació: 
A l’Ajuntament, a l’Escola Pinya de Rosa i als locals socials de La Plantera, Quatre 
Vents, Mas Moixa, Mas Florit, Ca la Guidó, Mas Borinot i Mas Enlaire. 
Vine i digues la teva !! 
 
 
La valoració d’aquestes emissions és positiva, ja que s’ha dut a terme informació sobre 
diferents aspectes del procés (nivell generalista i concret) i s’han mantingut durant més 
d’un mes. 
  



Procés participatiu sobre la prolongació de la C-32  
 

66  

FASE DE DEBAT CIUTADÀ I APORTACIONS 
 
D’acord amb l’article 48 de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars 
no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana: 
 
 

Article 48 
Aportació de propostes 
1. La convocatòria dels processos de participació ciutadana ha d’establir un termini 
perquè les persones que hi poden participar puguin fer llurs aportacions i 
propostes. 
2. El termini a què fa referència l’apartat 1 no pot ésser inferior en cap cas a trenta 
dies. 
3. Les aportacions i propostes es poden presentar per qualsevol mitjà legalment 
establert i també per via electrònica, amb l’únic requisit d’identificació de la persona 
i sens perjudici de la verificació per part de l’administració del compte per mitjà del 
qual es participa. 
 

 
El procés de participació, en la seva fase de debat ciutadà i recollida d’aportacions i 
opinions, s’estructura entorn als següents eixos: 

» Enquestes. 
» Sessió de debat públic. 
» Jornada de participació 

 
Els quals garanteixen la participació de les persones interessades en fer-ho i recullen 
aportacions i propostes que es tenen en consideració per a la valoració i avaluació final 
del procés participatiu. 
 
Les enquestes 
 
L’enquesta sobre coneixement i percepció del projecte de la C-32 es dissenya per a ser 
realitzada de dues maneres: 

 Presencialment: amb personal fent treball de camp presencialment a Blanes, en 
diferents dies, assenyalats en el cronograma. Si bé aquesta enquesta està 
prevista per a dur a terme en la segona fase del procés participatiu, s’opta per 
començar-la en la fase prèvia, d’informació, per tal de valorar quin és l’estat 
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inicial de la qüestió i, és precisament gràcies a la realització de la primera jornada 
d’enquestes, que es detecta un elevat grau de desconeixement tant sobre el 
projecte de la C-32 com sobre el procés participatiu endegat per l’Ajuntament de 
Blanes; amb la qual cosa, es considera fer-les durant tot el procés participatiu i 
que la figura de l’enquestador respongui també a la figura de l’informador. 

 Online: des de l’inici del procés i, fins tres dies abans de la jornada de consulta, 
hi haurà la possibilitat de respondre l’enquesta de manera online, des de la 
pàgina web habilitada per al procés, com des de la inserció de l’enllaç de 
l’enquesta als perfils habilitats per a les xarxes socials. D’aquesta manera, serà 
possible avaluar l’impacte del projecte de la C-32 més enllà del municipi de 
Blanes.  

 
Metodologia de les enquestes 
 
Les enquestes presencials es duran a terme segons els paràmetres següents: 

 Mostra de 380 enquestes entre la població de Blanes. 
 Nivell de confiança: 99%. 
 Error mostral: +/-5%. 
 Distribució: aleatòria + estratificada intencional. 
 Recollida de dades: amb enquestadors propis, en diferents dies durant el procés 

de participació ciutadana i en diferents franges horàries. Per tal de facilitar la 
recollida de dades, es valora aprofitar esdeveniments públics, a l’aire lliure, on hi 
hagi concentració de persones.  

 Tècnica de recollida: presencial amb integració digital directa; és a dir, amb ús 
de dispositius electrònics tipus smartphone i/o tablets que disposen d’accés a 
Internet propi o que poden treballar offline, usant un programari professional per 
a la recollida i el posterior anàlisi de les dades. 

 Temàtica de l’enquesta: El projecte de perllongament de la C-32 al seu pas per 
Blanes: grau de coneixement i percepcions. 

 
L’enquesta que s’incrusta a la pàgina web del procés participatiu està dissenyada per 
tal que pugui ser resposta des de qualsevol ordinador o altres dispositius amb connexió 
a internet. Disposa d’un sistema de control per tal d’evitar la tramesa reiterada de 
l’enquesta des d’un mateix terminal.  
 
Disseny de les enquestes 
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Es dissenyen les enquestes amb una plataforma de treball professional, pròpia de 
l’empresa adjudicatària.  
 
L’enquesta busca saber quin és el coneixement de la gent sobre el projecte de la C-32, 
així com les valoracions subjectives sobre diferents aspectes d’aquest i el posicionament 
en una jornada de consulta. 
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Resum de les enquestes realitzades durant el procés participatiu 
 

CANAL/MESOS  Febrer  
 Març  Abril 

ENQUESTES PRESENCIALS 0 303 84 

ENQUESTES ONLINE 208 77 23 
 
 
Com s’observa en la taula anterior, l’enquesta disponible online s’habilita el dia 18 de 
febrer amb l’inici del procés participatiu i, és durant aquest primer mes de febrer quan 
es registra el major nombre d’aportacions, amb 208. Durant el mes de març, les 
enquestes omplertes que a través de la pàgina web www.participac32.blanes.cat es 
redueixen de manera significativa, fins a les 77. I, per últim, durant la fase d’aportacions 
pròpiament dita (mes d’abril), la xifra d’enquestes realitzades online és de 23, obtenint 
un total de 308 enquestes durant tot el procés.   
 
Pel que fa les enquestes presencials, que es duen a terme a Blanes durant la fase 
d’informació i la fase de debat i aportacions, és al mes de març quan se’n realitza el 
volum més important, amb 303 enquestes, mentre que a l’abril se n’obtenen 84 més, 
sumant un total de 387 vàlides, nombre totalment representatiu, ja que s’havia estipulat 
la mostra en 380.  
 
A continuació es presenten els resultats gràfics obtinguts per a cada canal: enquesta 
presencial i enquesta online. I, en acabar, s’aporten unes conclusions globals.  
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Resultats de les enquestes presencials 
 
 

Metodologia: enquestes a peu de carrer 
 
Treball de camp:  
6 de març 2016 
14 de març de 2016 
21 de març de 2016 
11 d’abril de 2016 

 
387 respostes vàlides 

 
 
Gènere 
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Edat 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Procés participatiu sobre la prolongació de la C-32  
 

74  

Residència 
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Coneix el projecte de la C-32? 
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Quin és el seu grau de coneixement sobre el projecte de la C-32? 
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Motius pels quals se n’ha assabentat i/o documentat? (multirresposta) 
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En quins aspectes i com, considera que el traçat de la C-32 pot afectar Blanes?  
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Quines alternatives prefereix a la C-32? (multirresposta) 
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En una jornada de consulta, votaria a favor o en contra del perllongament de la C-32?  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Procés participatiu sobre la prolongació de la C-32  
 

83  

Resultats de les enquestes online 
 
 

Metodologia: enquestes online 
 
Treball de camp:  
19 de febrer – 17 d’abril 

 
308 respostes vàlides 

 
 
Gènere 
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Edat 
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Residència 
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Coneix el projecte de la C-32? 
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Quin és el seu grau de coneixement sobre el projecte de la C-32? 
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Motius pels quals se n’ha assabentat i/o documentat? (multirresposta) 
 

 

 



Procés participatiu sobre la prolongació de la C-32  
 

90  

En quins aspectes i com, considera que el traçat de la C-32 pot afectar Blanes?  
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Quines alternatives prefereix a la C-32? (multirresposta) 
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En una jornada de consulta, votaria a favor o en contra del perllongament de la C-32?  
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Conclusions de les enquestes  
 
Pel que fa a nombre d’enquestes obtingudes, en l’enquesta presencial es preveia 
inicialment un mínim a realitzar, per tal que els resultats fossin representatius de la vila 
de Blanes. En canvi, en l’enquesta online es deixava l’opció de resposta lliure durant tot 
el procés participatiu, sense necessitat d’obtenir un mínim o un màxim, ja que és un 
conjunt de dades addicionals que no gaudeixen de la representativitat poblacional de 
les enquestes presencials fetes a peu de carrer, però que ofereixen un canal de 
participació obert a tot aquell qui estigui interessat en opinar sobre el projecte de la C-
32.  
 
- Enquesta presencial: 387 respostes. 
- Enquesta online: 308 respostes. 
 
No obstant això, si comparem els resultats obtinguts per un i altre canal, observem les 
següents diferències i tendències: 
 
Gènere 
- Enquesta presencial: elevada paritat en les respostes, amb un lleuger predomini (tres 
punts percentuals) del gènere femení. 
- Enquesta online: Major presència d’homes que dones, sent el gènere masculí onze 
punts percentuals superior al femení (55,7% i 44,3% respectivament).  
 
Edat   
- Enquesta presencial: alta homogeneïtat i representativitat de totes les franges d’edat, 
amb percentatges de resposta d’entre el 15% i el 20%, excepte la franja d’edat més jove, 
de 16 a 24 anys, que només assoleix un 7,5%.  
- Enquesta online: la franja d’edat de 25 a 44 anys és la que predomina, amb un 27,6%. 
La resta es mouen entre un 13% i un 18%, excepte la franja d’edat més avançada, la 
que correspon als majors de 65 anys, que obté un 8,8%.  
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Residència 
- Enquesta presencial: les persones residents a Blanes representen el 90% i, d’entre 
aquestes, predominen els barris de Dintre Vila, La Plantera, Mas Enlaire-El Mercat, Els 
Pins i Sa Massaneda. Pel que fa les persones no residents a Blanes, el 10% restant, 
predominen les localitats de Barcelona, Lloret i Tordera.   
- Enquesta online: les persones residents a Blanes representen el 78% i, d’entre 
aquestes, predominen els barris de Mas Enlaire-El Mercat, Quatre Vents, Dintre Vila, Ca 
la Guidó i Can Borell. Pel que fa les persones no residents a Blanes, el 22% restant, 
predominen les localitats de Lloret, Malgrat i Barcelona.   
 
Coneix el projecte de la C-32? 
- Enquesta presencial: en general, es coneix el projecte de la C-32. Així ho manifesten 
el 78% de les persones enquestades. 
- Enquesta online: gairebé el 97% de les persones que han respost l’enquesta són 
coneixedores del projecte de la C-32. 
 
Grau de coneixement subjectiu del projecte de la C-32 
- Enquesta presencial: quant al grau de coneixement del projecte de la C-32, la mitjana 
ponderada és d’un 4,64/10; per tant, el coneixement subjectiu és baix (fa referència a 
què n’han sentit a parlar). 
- Enquesta online: la mitjana ponderada de coneixement del projecte de la C-32 és d’un  
6,92/10.  
 
Motius pels quals se n’ha assabentat i/o documentat 
- Enquesta presencial: el boca-orella és el canal que més funciona a l’hora d’assabentar-
se i/o documentar-se del projecte de la C-32. També es destaca el paper de la premsa 
escrita, la Plataforma Aturem la C-32 i les xarxes socials. 
- Enquesta online: les xarxes socials, la pròpia Plataforma Aturem la C-32 i la premsa 
escrita conformen els tres canals i/o mitjans més destacats a l’hora d’informar-se sobre 
el projecte de la C-32. 
 
En quins aspectes i com afecta la C-32 a Blanes? 
- Enquesta presencial: pel que fa el turisme i el comerç, majoritàriament es considera 
que no hi ha cap implicació; sobre l’impacte ambiental, majoritàriament es considera que 
l’afectació és molt negativa; pel que fa la mobilitat interna entre municipis, es considera 
que l’afectació és molt positiva i, respecte la mobilitat externa Barcelona-Girona, també 
es considera que l’afectació és molt positiva.   
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- Enquesta online: pel que fa el turisme i el comerç, majoritàriament es considera que hi 
ha una afectació molt positiva; sobre l’impacte ambiental, majoritàriament es considera 
que l’afectació és molt negativa; pel que fa la mobilitat interna entre municipis, es 
considera que l’afectació és molt positiva i, respecte la mobilitat externa Barcelona-
Girona, també es considera que l’afectació és molt positiva.   
 
Preferència d’alternatives a la C-32 
- Enquesta presencial: un 46% dels enquestats no opten per cap alternativa. D’entre els 
qui ho fan, l’alternativa més valorada és el desdoblament de la GI-682 i la GI-600 alhora.  
- Enquesta online: un 39% dels enquestats no opten per cap alternativa. D’entre els qui 
ho fan, l’alternativa més valorada és el desdoblament de la GI-682 i la GI-600 alhora.  
 
Votació en una jornada de consulta 
- Enquesta presencial: A favor de la C-32, 43.93%; en contra de la C-32, 42.12% i 
persones que no votarien en la consulta, 13.95%. 
- Enquesta online: A favor de la C-32, 36.36%; en contra de la C-32, 58.77% i persones 
que no votarien en la consulta, 4.87%. 
 
Observacions 
- Enquesta presencial:  

- Desdoblament de GI-600 i GI-682 + C-32. 
- Preocupació pel Vilar i la tala d’arbres. 
- C-32 com a via necessària de país (amb continuïtat fins a Tossa). 
- Per alguns la C-32 solucionarà problemes de mobilitat Blanes-Lloret, mentre 
que per d’altres no. 
- Poc interès sobre el tema.  
 

- Enquesta online: 
- El fet que la consulta no sigui vinculant és un motiu que desmobilitza la 
participació en el procés.  
- Sensació que Blanes és un dany colateral perquè la finalitat de la C-32 és 
arribar a Lloret de Mar.  
- Desdoblament de GI-600 i GI-682 + C-32. 
- Preocupació pel Vilar i la tala d’arbres. 
- C-32 com a via necessària de país (amb continuïtat fins a Tossa). 
- Per alguns la C-32 solucionarà problemes de mobilitat Blanes-Lloret, mentre 
que per d’altres no. 
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- Poc interès sobre el tema.  
 
Avantatges i inconvenients per Blanes (opció només per a enquesta online): 
- Millorarà la circulació interna de Blanes. 
- Millorarà els trajectes entre Blanes/Lloret i Blanes/Tordera quant a temps. 
- La C-32 serà positiva perquè reduirà el trànsit de Blanes, sobretot en caps de setmana 
i estiu. 
- Comportarà la pèrdua del poc bosc que té Blanes. 
- La C-32 no solucionarà problemes de mobilitat entre municipis, simplement els 
desplaçarà. 
- El comerç de Blanes es veurà afectat negativament perquè hi passaran menys turistes. 
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La sessió de debat públic 
 
L’empresa adjudicatària planteja la realització d’una sessió de focus grup, entesa com 
una tècnica qualitativa social, d’estudi de les opinions d’un públic concret. Aquesta 
sessió consisteix en la trobada d’un grup de persones (amb un màxim de 10) i un 
moderador o conductor –que és l’analista social, el qual és qui formula les preguntes i 
condueix la discussió sobre l’objecte d’estudi (en aquest cas, el projecte de la C-32, 
impactes i posicionaments)-. La dinàmica de desenvolupament de la sessió consisteix 
en que els membres participants responguin les preguntes sentint-se còmodes i lliures 
d’opinar i comentar les aportacions. Habitualment aquesta sessió té una durada d’entre 
una i dues hores.  
 
Tot i ser aquesta la metodologia plantejada inicialment, la Comissió de Seguiment opta 
per dur a terme un debat obert al públic enlloc d’una sessió de focus grup i fer-lo en un 
espai de Blanes com més gran millor, per tal de donar-li la màxima visibilitat; finalment, 
i per aconseguir aquests objectius, s’opta per fer-lo en el teatre de Blanes. El dia escollit 
per a celebrar la sessió de debat és el dijous 7 d’abril, ja que majoritàriament es 
considera que és una data propera a la celebració de la jornada de consulta i és la més 
adient. 
 
Es considera adient dur a terme un debat amb personalitats conegudes i mediàtiques, 
així com també amb la presència d’un moderador com més mediàtic, millor.  
 
Es demana a la Comissió de Seguiment que aportin noms per a actuar de ponents en 
el debat i des de la plataforma Aturem la C-32 es fa una primera proposta, amb les 
següents persones: el Dr. Rafel Sardà ( CEAB-CSIC), en Joan Mora ( Aturem la C-32) i 
el Dr. Francesc Magrinyà (UPC). Des del grup municipal d’ICV-EUiA es proposa 
l’assistència de Salvador Milà, exconseller de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Per part de l’equip de govern de l’Ajuntament de Blanes, es contacta amb Ricard Font 
qui declina participar a l’acte per motius d’agenda i es contacta amb Pere Macías, 
exconseller de Medi Ambient i Habitatge i exconseller de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, es contacta amb Mònica Terribas, 
Saül Gordillo i Fina Brunet per a conduir i moderar el debat, però tots tres declinen 
l’oferiment per motius laborals. Finalment, des de l’Ajuntament de Blanes s’opta per 
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comptar amb la presència d’una periodista de les comarques gironines, la qual és 
coneixedora del projecte de la C-32. 
 
L’Empresa adjudicatària proposa a Joaquim Nadal i s’ofereix a contactar personalment 
amb ell, qui finalment no pot participar per incompatibilitat d’horari amb un altre acte i 
així ho comunica el dia 29 de març. 
 
A una setmana i escaig pel dia del debat, l’Ajuntament va treballar per aconseguir un 
quart ponent. Aquest finalment és en Manel Nadal i Farreras, biòleg, exsecretari de 
Mobilitat de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Així 
mateix, pel que fa la moderadora, finalment seria la Nuri Forns, periodista d’El Punt Avui. 
 
 
Proposta de cartell per al debat: 
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Es dissenya el cartell per a poder ser imprès en els següents formats: DinA3, DinA4 i 
60cm x 80cm, aquesta última mida per tal de poder col·locar el cartell en els espais 
habilitats de la façana del Teatre de Blanes i els toblerones de la Plaça Solidaritat i 
Quatre Vents.  
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Es preveu la impressió de 13 cartells en format DinA3 i 22 cartells en format DinA4, que 
es penjaran en dependències municipals, així com un cartell de mida 60x80 per penjar 
a la cartellera del mateix teatre de Blanes i dos de mides 180x80 pels toblerones de 
Plaça Solidaritat i Quatre Vents.            
 
Pel que fa el desenvolupament definitiu de l’acte, s’informa el següent en nota de premsa 
emesa per l’Ajuntament de Blanes en data 4 d’abril: 
 
 
Pere Macias, Salvador Milà, Manel Nadal i el científic Rafel Sardà, ponents del Debat sobre la C-32 a Blanes 
 El debat tindrà lloc aquest dijous 7 d’abril al Teatre de Blanes al punt de les 8 del vespre, i planteja tractar tres eixos principals: model de país, el projecte de prolongació de la C-32i els impactes del mateix des de diversos punts de vista 
 Blanes, 04 abril 2016.- L’Ajuntament ha organitzat pel proper dijous 7 d’abril al punt de les 8 del vespre un debat monogràfic sobre el projecte de prolongació de la C-32. L’acte s’allotjarà al Teatre de Blanes perquè pugui participar-hi el major nombre possible de persones que estiguin interessades en el tema, i forma part del Procés Participatiu que va posar en marxa el desembre passat el consistori blanenc, i que culminarà el proper diumenge 17 d’abril amb la Consulta Popular. 
 
 El debat comptarà amb quatre ponents d’excepció, que han estat escollits pel seu coneixement del territori, així com per la seva expertesa en els diversos àmbits que afecta el projecte de prolongació de la C-32. Es tracta de Pere Macias, Salvador Milà, Manel Nadal i Rafel Sardà. D’altra banda, per moderar el debat es comptarà amb la participació de la periodista gironina Nuri Forns.  
 Dos exconsellers, un exsecretari de mobilitat i un científic com a ponents  
 Pere Macias i Arau (Olot, 1956) va ser conseller de Medi Ambient entre els anys 1996 i 1997, i conseller de Política Territorial i Obres Públiques entre el 1997 i el 2001. Salvador Milà i Solsona (Barcelona, 1953) va ser conseller de Medi Ambient des del desembre de 2003 fins l’abril de 2006 i, anecdòticament, va treballar com assessor urbanístic extern per a l’Ajuntament de Blanes durant els primers anys de la restaurada democràcia.   Manel Nadal i Farreras (Girona, 1953) va ser secretari per a la Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres Públiques del 2003 al 2010, i de 2009 a 2012 coordinador de la Sectorial de Mobilitat. L’únic ponent del debat que no és polític és Rafel Sardà i Borroy (1957), científic sènior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (CSIC) des de l’any 1991, i investigador la Unitat de Sistemes Socio-ecològics costers del CEAB el Centre d’Estudis Avançats de Blanes. 
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  Model de país, característiques del projecte i conseqüències 
 El debat comptarà amb tres grans parts. Un cop la periodista Nuri Forns hagi donat la benvinguda i presentat als ponents, aquests faran una breu intervenció inicial i posteriorment s’entrarà en la segona part, que és la què ha d’ocupar l’eix central de l’acte. Durant aquest segon bloc, es proposaran als ponents tres grans temàtiques perquè exposin què en pensen. 
  La primera gran temàtica serà situar dins el Model de País el projecte de prolongació de la C-32. És a dir, dins el marc de la xarxa d’infraestructures i la connectivitat entre municipis amb què compta Blanes; el tipus de mobilitat que hi ha (transport públic i privat); el desenvolupament econòmic de Blanes i el seu entorn; els peatges que han de pagar els veïns d’aquesta zona; i finalment la sostenibilitat a mig i llarg termini de l’actual model de mobilitat vigent al territori, la seva possible vigència o no en els propers anys.  
 El Projecte de prolongació de la C-32 pròpiament dit serà la segona gran temàtica al debat: els antecedents i l’evolució; el traçat i principals característiques del projecte en sí; i el pressupost d’execució, així com el finançament. Finalment, el tercer tema obert que es proposarà són els impactes que tindrà el projecte des dels diversos punts de vista a tenir en compte: medi ambient; mobilitat interna i externa de Blanes; els sectors econòmics, etc. 
  Per últim, el tercer bloc de tancament del debat inclourà les conclusions que vulguin aportar cadascun dels ponents sobre tot el què s’ha estat tractant i el torn obert perquè el públic assistent pugui fer preguntes. Es tracta que tothom qui hagi assistit pugui tenir la possibilitat d’intervenir i preguntar als ponents sobre temes que no els hagin quedat prou clars, o sobre qüestions que no s’hagin tractat durant el debat.   
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Preparació i desenvolupament del debat 
 
El contacte, organització i preparació del debat l’assumeix la responsable de 
comunicació de l’Ajuntament de Blanes, que l’estructura de la següent manera: 
 

Debat Projecte Prolongació C-32 
 
Dia:   dijous 7 d’abril de 2016 
Horari:   a les 20 h 
Lloc:   Teatre de Blanes 
    
 
Participants:  
 

 Pere Macias, exconseller de Medi Ambient i de Política Territorial i Obres Públiques 
 Salvador Milà, exconseller de Medi Ambient 
 Manel Nadal, exsecretari de Mobilitat de Política Territorial i Obres Públiques 
 Rafel Sardà, científic del Centre d’Estudis Avançats de Blanes i membre del Consell 

Nacional d’Investigacions Científiques (CSIC) 
 

 Moderadora: Nuri Forns, periodista 
 
 
Timming Dijous 7 d’Abril : 
 
18’30  Trobada ponents i moderadora a l’Ajuntament de Blanes  
   Benvinguda alcalde i regidor Participació Ciutadana 
    Reunió Preparació prèvia 
19’15  Trasllat al Teatre i darrers preparatius 
20’00  Inici del Debat  
21’30  Finalització del Debat 
L’Alcalde i regidor Participació Ciutadana lliuren obsequi detall als ponents i moderadora 
 
 
Regles del Debat : 
 

 Hi haurà tres grans blocs principals:  
1. Benvinguda, presentació i intervenció inicial de cada ponent 
2. Debat dels tres grans eixos de temàtica on cada ponent pot donar el seu punt de 

vista: model de país, projecte i impactes del projecte 
3. Conclusions, torn obert al públic i comiat. 

 
 Durant el tractament dels tres grans eixos de temàtica el torn d’intervencions és obert. 
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 No hi ha un minutatge assignat per a cada ponent. 
 

 És potestat de la moderadora administrar el torn de paraules sempre pensant en l’interès 
del què s’està tractant. 

 
Guió del Debat : 
 

1. Benvinguda i Presentació Moderadora (5 minuts) 
 
La moderadora dóna la benvinguda al debat i presenta als ponents.  
Breu introducció del tema que es tractarà, recordant que forma part del procés 
participatiu endegat per l’Ajuntament de Blanes, que culminarà el proper diumenge 17 
d’abril amb una Consulta Popular. 
Avança les parts que hi haurà, les regles d’intervenció i torn obert públic final. 
 

2. Intervenció Inicial dels Ponents (4 minuts) 
 
Cadascun dels ponents fa un torn inicial per exposar què en pensa del tema que es porta 
a debat. 
 

3. Model de País 
 - Xarxa d’Infraestructures i Connectivitat entre municipis - Tipus de Mobilitat (transport públic i privat) - Desenvolupament econòmic  - Peatges de l’autopista - Sostenibilitat a mig i llarg termini d’aquest model de mobilitat 

 
4. Projecte de Prolongació de la C-32 

 - Antecedents i evolució del projecte - Traçat i característiques - Pressupost i Finançament 
 

5. Impactes del Projecte 
 - Medi Ambient - Mobilitat interna i externa de Blanes - Econòmica: turisme, comerç, serveis, etc 

 
6. Conclusions 

 
La moderadora convida a cadascun dels ponents a fer una conclusió final del debat 
després de tot el què s’ha parlat. 

 
7. Torn Obert al Públic 
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S’ofereix al públic la possibilitat d’intervenir per fer preguntes als ponents sobre temes 
que no els hagin quedat prou clars, o sobre qüestions que no s’hagin tractat. La 
moderadora s’encarrega d’atorgar paraules. 

 
8. Comiat Debat 

 
La moderadora agraeix l’assistència tant dels ponents com del públic assistent i emplaça 
a tothom a participar en la jornada de Consulta Popular que es farà a Blanes el diumenge 
17 d’abril, de 10 del matí a 8 del vespre en diversos locals habilitats per a la ocasió. 

 
 
Els ponents i la moderadora decideixen, hores abans del debat, modificar alguns 
aspectes puntuals d’aquesta estructura.  
Finalment el debat del dia 7 d’abril es desenvolupa amb plena normalitat i compta amb 
l’assistència d’unes 150 persones. 
 
S’aporta, un resum del debat: 
 
INTERVENCIÓ INICIAL 
 
Manel Nadal.- Presentarà la seva postura, està a favor del format actual del projecte; 
prolongació de la C32 entre Blanes i Lloret, fins a Canyelles, sempre i quan vagi 
acompanyat de la implantació del carril bus per la GI 682 i d’una millora de les 
infraestructures interiors existents.  
Amb aquestes actuacions es milloraria en seguretat i competitivitat alhora que es 
reduiria substancialment la contaminació. Posa l’exemple de municipis del voltant, com 
Palamós, que han millorat la seva accessibilitat gràcies a les infraestructures que s’han 
projectat en els darrers anys. 
 
Rafel Sardà.- Recorda que a l’octubre de 2003 es van reunir en un debat semblant i que 
es va acordar que la solució passaria per la construcció d’una autovia que fos el més 
pròxima als nuclis de població. 
 
Pere Macías.- Pensa que la Ronda de la Costa Brava Sud és una peça indispensable 
pel territori; perquè milloraria l’accessibilitat als municipis, perquè reduiria la mortalitat 
per accidents i perquè seria beneficiosa per la salut d’aquelles persones que viuen a 
prop de carreteres o vies de circulació, posa l’exemple dels veïns de Ca la Guidó. 
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Salvador Milà.- Diu que hi ha alternatives a canviar el trànsit d’un lloc a un altre; davant 
la problemàtica de l’ús intensiu del trànsit la solució passa pel transport públic. Avui més 
que a donar una opinió es remetrà a tot allò que ja està escrit sobre model urbà de 
transport, salut, mobilitat...  
Els impactes de la prolongació de la C32 incideix en altres llocs perquè les 
infraestructures estan connectades. 
 
MODEL DE PAÍS 
 
Rafel Sardà.- Parlarà de territori, de sostenibilitat, de Catalunya i dels catalans. 
El concepte de sostenibilitat de l’any 2016 no és el mateix que el que es tenia als anys 
80; els científics no estan per fer utopies sinó per donar visions globals que afecten i 
tenen una transcendència real. El progrés ha d’anar garantit de la sostenibilitat. Aquí es 
pot parlar d’autopista sí o no; però si ja està decidit que es farà el que s’ha de veure és 
com la volem i a on la volem perquè això sí que es pot pactar i negociar. Si s’ha de fer 
una autopista que es faci, però que no es faci una “xapusa” sinó una cosa de qualitat. 
Si s’han de fer túnels que es facin, però sense trinxar el territori i carregar-se els boscos. 
Diu que amb aquest ramal es guanyen cinc minuts i es pregunta si aquests cinc minuts 
ens faran més feliços. 
L’enfoc ecosistèmic no és una utopia, ja que la legislació europea i espanyola emana 
aquest enfocament. D’altra banda, la participació social en els projectes s’ha de fer 
abans de projectar-los perquè es tracta de qüestions i decisions col·lectives. 
 
Pere Macías.- Parla de “Blaret” com un conjunt de persones que comparteixen el mateix 
espai, 40.000 persones a Blanes i 40.000 a Lloret. Aquestes persones formen part 
d’aquest ecosistema perquè viuen aquí; el model de país seria que aquestes persones 
poguessin continuar vivint en aquest mateix espai, millor, d’aquí a uns anys. Per això, 
s’ha d’organitzar com aquestes persones han de treballar, s’han d’educar i quant menys 
necessitats de mobilitat tinguin, millor perquè s’emet menys CO2. La forma en què 
s’estructura tot això és a través del planejament territorial i aquesta infraestructura en 
forma part d’aquest planejament territorial. És per això, que pensa que està bé que se’n 
parli, que es discuteixi i que es modifiqui, si cal, però que això ha de tenir un punt i final. 
Ell va viure un projecte “traumàtic” amb el túnel de Barcons que enllaça la Garrotxa i 
Osona; però pensa que al final va ser positiu. 
 
Salvador Milà.- Aquest projecte que tenim davant la taula es basa en un informe 
d’impacte ambiental que data de l’any 2000 d’aleshores ençà ha canviat la normativa 
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supraestatal, estatal i autonòmica en matèria de medi ambient i, per tant, si som 
honestos, també s’hauria de canviar aquest informe per adaptar-lo a la normativa de 
referència.  
Parla del Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya de 2006, dels seus objectius 
i de les seves previsions pel territori per l’any 2016: comenta que preveia un increment 
de l’ús del transport públic, del número de kilòmetres de la xarxa ferroviària i del transport 
de mercaderies per aquest medi i, al mateix temps, reduir el número de cotxes; i ara ens 
trobem amb una carretera que al final acabarà generant una nova urbanització; perquè 
assegura que no hi ha carretera que al final no tingui una urbanització, en un país, a 
més, en què més de la meitat de persones no disposen de vehicle privat. 
Assegura que una major oferta indueix a més demanda; per tant, una ampliació de la 
xarxa de transport per carretera indueix a una major utilització d’aquest transport, cosa 
que també passaria si s’ampliés la xarxa ferroviària. El ferrocarril podria ajudar a resoldre 
els problemes de congestió; per tant, perquè no s’aposta per ampliar la xarxa ferroviària? 
Un model sostenible de territori és nodal, no el trinxa ni fomenta la construcció 
d’urbanitzacions com a conseqüència de l’ampliació d’autopistes que es financen amb 
peatges. 
 
Manel Nadal.- Considera que no és cert que aquests tipus de debats no serveixin per 
res. A l’any 2001 l’autopista havia d’arribar fins a Tossa, ara no arriba, es preveien 4 
carrils, dos per sentit de la circulació, i ara és de de 3 carrils. Per tant, sí que s’ha canviat 
el projecte i el debat de llavors va servir per alguna cosa, de la mateixa manera que 
aquest també pot servir per millorar el projecte. Hi ha una població de gairebé 100.000 
persones a la que se li ha de proporcionar serveis, això és el que preveia el  Pla 
d’Infraestructures del Transport de Catalunya; del que ha parlat l’ex-conseller Salvador 
Milà és de les al·legacions medi-ambientals perquè en el Pla d’Infraestructures es 
preveia prolongar la C32. 
 
PROJECTE, IMPACTE I FINANÇAMENT 
 
Pere Macías.- Ell és defensor del transport ferroviari, a la seva època de conseller es 
va rebutjar el traçat entre Blanes i Lloret per l’oposició ciutadana. Dintre del transport 
públic, també es pot utilitzar el transport terrestre; el problema de l’autobús és que passa 
per carrers i carreteres interurbanes i això no és senzill i quan aquest tipus de transport 
genera disfuncions (horaris, parades, temps...) hi ha la tendència a utilitzar el transport 
privat. Quan parlem de transport i, en concret de transport públic, parlem 
d’infraestructures i aquestes s’han de crear. 
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El projecte de prolongació de la C32 no comporta un allargament del peatge, com a 
França, en què es prorroga la concessió d’autopistes a canvi d’inversions i de millores 
ambientals, en aquest cas, s’ha fet una altra cosa que és finançar-la per l’augment de la 
demanda de vehicles durant el període de concessió; si es fa una alta cosa, ell no hi 
està d’acord. Amb la situació actual, ell prefereix invertir 80 milions d’euros en polítiques 
de benestar que no en infraestructures que es poden finançar; no es pot enganyar, si es 
treuen 80 milions d’euros dels pressupostos públics ha d’anar a costa de reestructurar 
la despesa d’altres partides.  
 
La Sra. Nuri Forns intervé preguntant que si no es poden finançar 80 milions d’euros 
de pressupostos públics per allargar l’autopista de Blanes fins a Lloret, com és possible 
que sí que es pugui finançar l’allargament de l’autopista fins a Canyelles. 
 
Salvador Milà.- Diu que és evident l’existència d’un problema de mobilitat i de congestió; 
però que s’ha de diferenciar entre el flux intern i l’extern de vehicles; en un dia laborable 
el 78% dels vehicles que passen per la GI 600 i 682 són per motius de mobilitat interna; 
per tant, l’allargament de l’autopista no serveix per millorar la mobilitat interna del territori 
i què per això està la utilització i foment del transport públic (bus i ferrocarril) amb la 
millora prèvia de les infraestructures existents (carril bus, xarxa ferroviària) i construcció 
de noves (rondes).  
 
En un dia laborable, la durada del trajecte GI 600- GI 682 en l’actual sortida de la C32 
és de 9,9 minuts; en hora punta; pot ser de 20,9 minuts i utilitzant l’autopista es redueix 
a 10,5 minuts, per tant, es guanyen 9,6 minuts; en el cas de construir una ronda, la 
durada del trajecte seria de 17,8 minuts, 2,3 minuts menys. Es pregunta si és necessari 
construir una autopista perquè un ciutadà de Barcelona s’estalviï 10 minuts, per anar a 
la platja o anar a dinar a un restaurant. 
 
Manel Nadal.- Li sembla substancial l’estalvi de 10 minuts perquè si s’anessin sumant 
els minuts que s’estalvien per cada tram i a cada municipi amb aquestes 
infraestructures, el temps per arribar des de Barcelona seria de més de dues hores i 
que, potser llavors, un barceloní perdria l’interès en visitar el municipi. També parla del 
volum de vehicles que passen per Palafolls, uns 22.000, que molts d’ells deixarien de 
passar.  
Defensa que les infraestructures en aquest país es construeixen bé, en Pere Macías ha 
citat com a exemple el túnel de Barcons, ell pot citar l’Eix Transversal com a exemple 
de bona infraestructura perquè millora la mobilitat i és respectuosa amb el medi ambient. 
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Ell és partidari de que, en aquest cas, no s’allargui la concessió encara que com a model, 
que creu que s’imposarà a Europa, defensa la nacionalització de les infraestructures i 
mantenir els peatges per invertir en transport públic. Aquest model, assegura, no es 
podria aplicar a casa nostra fins que no s’estableixi primer a Europa. 
 
Rafel Sardà.- Diu que molta de la congestió que pateix Blanes es deu a un problema de 
mobilitat i que la congestió també té a veure amb la capacitat que té una ciutat d’absorbir 
el tràfic que genera i, potser, a Blanes, ja li ha comentat a l’alcalde, hi ha un problema 
de tràfic i de mobilitat. Dit això, també s’ha de posar en valor el paisatge perquè hom 
podria imaginar què passaria si la C32 arribés fins a Tossa, possiblement perdria el seu 
encant; per això entén que si es fan infraestructures han d’estar ben fetes, la sortida 
actual de la C32 és una “xapusa” i el projecte actual de prolongació de la C32 és una 
“xapusa” perquè trinxa el territori i , potser, s’hauria de començar a parlar del “túnel del 
Vilar”. 
 
Creu que no s’hauria de malmetre la funcionalitat dels sistemes naturals, que aquest 
projecte trinxa el territori i que la visió i l’actuació que es faci ara sobre el territori, afectarà 
al nostre futur. 
 
Salvador Milà.- Ha escoltat al debat del Parlament que aquest projecte no suposarà 
cap allargament de la concessió; parla del conveni de la Generalitat amb Abertis a on 
s’estipula clarament que en cas que s’arribi l’any 2021 sense compensar la inversió hi 
ha dues opcions: finançament via pressupostos de la Generalitat o allargament de la 
concessió dels peatges d’altres trams de la C32. 
Pensa que els peatges afecten a determinats territoris més que a d’altes, que s’hauria 
de pagar per l´ús de la totalitat de la xarxa i que la captació de trànsit no és la solució. 
 
CONCLUSIONS  
  
Salvador Milà.- Diu que es farà un nou estudi d’impacte ambiental perquè l’anterior està 
caducat, que podem estar segurs que hi haurà un “partit de tornada”. 
 
Pere Macías.- Li preocupa que la gent pensi que no es pot participar; pensa que pel 
territori és positiva l’actuació, creu en els plans i en la planificació i que si es fan és 
perquè prèviament hi ha hagut un procés de concertació social i que s’ha tingut en 
compte l’opinió de la ciutadania. 
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Rafel Sardà.- Diu que si l’avaluació de l’impacte ambiental és de l’any 2000, està 
totalment desfasada perquè no inclou tota la normativa posterior. 
 
Manel Nadal.- Afirma que després de la consulta, seria el moment de començar a 
treballar per millorar el projecte. 
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La jornada participativa 
 
La data i la pregunta 
 
 
La Comissió de Seguiment va optar perquè la pregunta de la jornada participativa fos la 
següent: 
 
 
Vostè està a favor o en contra de la prolongació de la C-32 entre 
Blanes i Lloret? 
 
 A favor 
 En contra 

 
 
 
Pel que fa la data, si bé inicialment la previsió era realitzar la consulta durant la primera 
quinzena del mes de maig, en les primeres reunions de la Comissió de Seguiment es 
posa de manifest la necessitat de dur-la a terme quant abans millor, donada la 
possibilitat d’inici de les obres de construcció del perllongament de la C-32 el mateix 
mes de maig de 2016. Davant aquesta situació, s’opta per escurçar terminis i ubicar la 
data de la consulta el diumenge 17 d’abril, per disposar de temps suficient per a redactar 
la present memòria del procés participatiu i que es puguin valorar els resultats de la 
jornada de consulta en la sessió plenària de l’Ajuntament de Blanes que se celebra 
l’últim dijous d’abril.   
 
L’organització de la jornada participativa 
 
Després de vàries reunions amb la Comissió de Seguiment finalment s’opta per que es 
dugui a terme únicament la possibilitat de participació presencial el dia 17 d’abril i que 
s’habilitin locals de participació distribuïts per Blanes, en els quals qualsevol persona 
empadronada al municipi pogués participar, sense prèvia assignació. 
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Garanties de la jornada participativa 
 
Des del primer moment s’entén que la jornada participativa és un element clau dintre del 
procés participatiu; tant que l’èxit o fracàs o, més aviat, la valoració de tot el procés 
dependria en gran mesura del número de participants de la jornada. 
No obstant, des de l’Ajuntament es van valorar altres elements no relacionats tant amb 
la quantitat de participants sinó amb la qualitat i garanties del procés. 
 
En primer lloc, es va vetllar per garantir la confidencialitat de les dades dels participants 
i, donat que s’havien d’utilitzar necessàriament les dades del padró municipal per 
extreure la base de dades de la jornada participativa, es van fer servir només aquelles 
imprescindibles per identificar als participants (noms i cognoms, sexe, data de 
naixement, DNI/NIE o substitutori). L’accés a la base de dades, a més, requeria de la 
utilització d’un identificador personal i s’eliminaria un cop validats els resultats de la 
jornada. Per acabar de garantir les dades dels participants, a aquestes dades només hi 
tindrien accés empleats públics municipals. 
 
En segon lloc, es va dissenyar un programari en què diferents ordinadors estarien 
connectats en temps real i, per tant, compartirien les dades de participació; amb la qual 
cosa un cop el participant havia dipositat la papereta a la urna desapareixia de la llista 
de “pendents de participar” i apareixia en una altra que indicava les persones que havien 
participat en cadascuna de les taules i les hores en què ho havien fet. Paral·lelament es 
portava un registre manual que permetia una segona comprovació de les dades de les 
persones participants, aquest registre només contenia el nom i cognoms dels 
participants, l’hora de votació i el número d’ordre en la votació de la taula de participació. 
D’aquesta manera s’evitava la duplicitat de la participació en diferents taules. 
 
Per últim, per tal de garantir la correcta gestió de les incidències durant la jornada, es 
va preveure una taula de gestió i de seguiment les funcions de les quals eren: 
 

1. Rebre les dades de constitució de cadascuna de les taules, del recompte final i 
recollir la documentació de la jornada 

2. Recollir les incidències que es puguin produir durant la jornada participativa 
emetent posteriorment un informe, que s’adjuntarà a la memòria del procés 
participatiu 
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3. Prèvia sol·licitud expressa de la taula corresponent, resoldre els dubtes, 
diferències d’interpretació o conflictes que es puguin produir durant la jornada 
participativa  

4. En casos excepcionals, nomenar i destinar personal a les taules que així ho 
requereixin 

5. Proclamar els resultats oficials de la jornada participativa, un cop recollida la 
documentació de les taules i efectuat el recompte de tots els punts de 
participació.  

 
Infraestructura 
Es van habilitar 8 punts de votació en diferents indrets del municipi per tal de garantir 
l’exercici del dret de participació de tots els blanencs/es. A cada punt de votació hi havia 
una taula de votació; excepte a la planta baixa de l’Ajuntament en que s’hi van ubicar 
dues taules. En total 9 taules i 8 punts de votació distribuïts de la següent manera: 

- Planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament situada al passeig de Dintre núm. 29 (2 
taules) 

- Local social de la Plantera, situat a l’avinguda Catalunya núm.10 
- Local social de Mas Moixa, situat a la plaça Mas Moixa  
- Local social de Mas Enlaire, situat a la plaça 11 de setembre 
- Local social de Mas Florit, situat a la pista esportiva del barri de Mas Florit 
- Escola Pinya de Rosa, situada al carrer Ruben Darío núm. 12 
- Local social de Ca la Guidó, situat al carrer Joan Alcover núm. 20 
- Local social de Mas Borinot, situat al camí Sant Pere del Bosc núm. 2 

 
A cada punt de votació es va instal·lar un ordinador amb el programari corresponent, es 
van deixar sobres i paperetes suficients, una urna i la documentació per omplir. 
En total es va encarregar la producció de 17.000 sobres i paperetes per la jornada. 
 
Recursos Humans 
L’Ajuntament de Blanes va aportar un total de 26 empleats públics per la jornada 
participativa; diferents partits polítics i la plataforma van aportar uns quaranta voluntaris; 
les funcions dels quals eren bàsicament omplir la llista numerada de participants i donar 
suport a l’empleat municipal. 
 
Tant les garanties, com la infraestructura, com les funcions del personal, com el 
procediment i requisits per participar, així com la documentació de la jornada estaven 
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recollits/des en una normativa que es va elaborar expressament i que va ser aprovada 
per Junta de Govern Local de 14 d’abril de 2016 (ANNEX 9). 
 
La jornada de consulta va transcórrer amb plena normalitat organitzativa, a les 10 hores 
estaven totes les taules constituïdes, a les 20 hores es va tancar la jornada i va 
començar el recompte, que va finalitzar al voltant de les 21 hores. Veure (ANNEX 10): 
nota de premsa sobre la jornada de participació.  
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Els resultats de la consulta 
 
A continuació es presenten els resultats de la consulta celebrada el 17 d’abril, a Blanes 
que, recordem, plantejava la següent pregunta: 
 

 
Estadístiques de la jornada de consulta 
 
 
 Participants consulta 
Persones amb dret a vot 32.825 100% 
Participació 2.391 7.28% 
Vots a favor 671 28.06% 
Vots en contra 1.706 71.35% 
Vots en blanc 8 0.33% 
Vots nuls 6 0.25% 

 
Sexe 
 
 Població dret a vot Blanes Participants consulta 
Homes 16.274 49.6% 1.228 51.4% 
Dones 16.551 50.4% 1.163 48.6% 
TOTAL 32.825 100% 2.391 7.28% (100%) 
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Participants consulta. Sexe 

 

51,4%

48,6%
Homes
Dones
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Edat 
 

 Edat 
Població dret a vot Blanes Participants consulta 

 
Freqüència Percentatge Freqüència Percentatge 

 16 391 1,2 15 ,6 
17 396 1,2 29 1,2 
18 377 1,1 16 ,7 
19 415 1,3 23 1,0 
20 393 1,2 22 ,9 
21 413 1,3 22 ,9 
22 413 1,3 34 1,4 
23 376 1,1 26 1,1 
24 377 1,1 27 1,1 
25 432 1,3 21 ,9 
26 403 1,2 20 ,8 
27 439 1,3 35 1,5 
28 430 1,3 34 1,4 
29 407 1,2 25 1,0 
30 436 1,3 23 1,0 
31 479 1,5 33 1,4 
32 462 1,4 29 1,2 
33 526 1,6 32 1,3 
34 545 1,7 34 1,4 
35 574 1,7 41 1,7 
36 632 1,9 53 2,2 
37 677 2,1 46 1,9 
38 646 2,0 62 2,6 
39 682 2,1 60 2,5 
40 716 2,2 61 2,6 
41 695 2,1 55 2,3 
42 631 1,9 40 1,7 
43 672 2,0 49 2,0 
44 696 2,1 45 1,9 
45 660 2,0 52 2,2 
46 666 2,0 50 2,1 
47 649 2,0 51 2,1 
48 613 1,9 49 2,0 
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49 631 1,9 68 2,8 
50 597 1,8 53 2,2 
51 690 2,1 58 2,4 
52 586 1,8 44 1,8 
53 567 1,7 48 2,0 
54 563 1,7 51 2,1 
55 567 1,7 42 1,8 
56 542 1,7 44 1,8 
57 508 1,5 50 2,1 
58 526 1,6 41 1,7 
59 441 1,3 38 1,6 
60 474 1,4 49 2,0 
61 421 1,3 39 1,6 
62 428 1,3 32 1,3 
63 463 1,4 39 1,6 
64 417 1,3 47 2,0 
65 382 1,2 36 1,5 
66 408 1,2 36 1,5 
67 438 1,3 23 1,0 
68 466 1,4 40 1,7 
69 335 1,0 24 1,0 
70 425 1,3 35 1,5 
71 335 1,0 30 1,3 
72 387 1,2 32 1,3 
73 326 1,0 18 ,8 
74 265 ,8 26 1,1 
75 296 ,9 16 ,7 
76 244 ,7 17 ,7 
77 185 ,6 7 ,3 
78 288 ,9 12 ,5 
79 253 ,8 16 ,7 
80 240 ,7 12 ,5 
81 211 ,6 10 ,4 
82 236 ,7 9 ,4 
83 177 ,5 5 ,2 
84 212 ,6 7 ,3 
85 181 ,6 6 ,3 
86 130 ,4 3 ,1 
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87 138 ,4 3 ,1 
88 97 ,3 1 ,0 
89 88 ,3 3 ,1 
90 90 ,3 2 ,1 
91 63 ,2 1 ,0 
92 49 ,1 1 ,0 
93 44 ,1 2 ,1 
94 36 ,1 0 ,0 
95 19 ,1 0 ,0 
96 12 ,0 0 ,0 
97 7 ,0 0 ,0 
98 2 ,0 0 ,0 
99 2 ,0 0 ,0 
100 8 ,0 1 ,0 
101 2 ,0 0 ,0 
102 3 ,0 0 ,0 
103 3 ,0 0 ,0 
106 1 ,0 0 ,0 
110 1 ,0 0 ,0 
Total 32825 100,0 2391  7,28 (100,0)

 
 
Edat mitjana de participació: 48 anys. 
Valor moda (edat amb major participació): 49 anys. 
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Participants consulta. Edat (agrupació en franges) 
 

 
 
 
Correspondència d’edats entre participants consulta i total cens per cada franja d’edat 
 
 Població dret a vot Blanes 

% franja d’edat sobre total 
Participants consulta  
Total       % franja edat   % total  

16-24 3551 10.9% 214 6.0%  0.6% 
25-34 4559 13.9% 286 6.3% 0.9% 
35-44 6621 20.2% 512 7.7% 1.6% 
45-54 6222 18.9% 524 8.4% 1.7% 
55-64 4787 14.9% 421 8.8% 1.3% 
65-74 3767 11.5% 300 8.0% 0.9% 
75-84 2342 7.1% 111 4.7% 0.3% 
85-94 916 2.7% 22 2.4% 0.07% 
95-110 60 0.2% 1 1.7% 0.003% 
TOTAL 32.825 100% 2.391 - 7.28% 

  

9,0%
12,0%

21,4% 21,9%

17,6%

12,5%

4,6%

0,9% 0,0%
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-94 95-110



Procés participatiu sobre la prolongació de la C-32  
 

121  

Districte 
 
 Població dret a vot Blanes Participants consulta 
Districte 1 7.304 22.3% 601 25.1% 
Districte 2 19.687 60.0% 1.356 56.7% 
Districte 3 5.834 17.8% 434 18.2% 
TOTAL 32.825 100% 2.391 7.28% (100%) 

 
Participants consulta. Districte 

 
 
  

25,1%

56,7%

18,2%

Districte 1
Districte 2
Districte 3
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Districte i Secció 
 
  Població dret a vot Blanes Participants consulta 
Districte 1 Secció 1 1154 3.5% 150 6.3% 
 Secció 2 1593 4.9% 199 8.3% 
 Secció 4 1732 5.3% 117 4.9% 
 Secció 6 1891 5.8% 45 1.9% 
 Secció 7 934 2.8% 90 3.8% 
Total Districte 1 7.304 22.2% 601 25.1% 
Districte 2 Secció 1 2009 6.1% 173 7.2% 
 Secció 2 1212 3.7% 89 3.7% 
 Secció 3 1712 5.2% 74 3.1% 
 Secció 4 1994 6.1% 137 5.7% 
 Secció 5  2046 6.2% 160 6.7% 
 Secció 6 1244 3.8% 122 5.1% 
 Secció 7 1942 5.9% 139 5.8% 
 Secció 8 967 2.9% 87 3.6% 
 Secció 9 766 2.3% 44 1.8% 
 Secció 10 2146 6.5% 75 3.1% 
 Secció 11 1900 5.8% 141 5.9% 
 Secció 12 860 2.6% 64 2.7% 
 Secció 13 889 2.7% 51 2.1% 
Total Districte 2 19.687 60% 1.356 56.7% 
Districte 3 Secció 1 1260 3.8% 82 3.4% 
 Secció 2 994 3.0% 98 4.1% 
 Secció 3 1739 5.3% 129 5.4% 
 Secció 4 1841 5.6% 125 5.2% 
Total Districte 3 5.834 17.8% 434 18.2% 
TOTAL BLANES 32.825 100% 2.391 7.28% 

(100%) 
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Participants consulta. Districte (D) i Secció (S) 
 

 

6,3%

8,3%

4,9%

1,9%

3,8%

7,2%

3,7%
3,1%

5,7%

6,7%

5,1%
5,8%

3,6%

1,8%

3,1%

5,9%

2,7%
2,1%

3,4%
4,1%

5,4% 5,2%
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Districte i Secció. Correspondència entre participació a consulta i població amb 
dret a vot per a cada districte i secció.   
 
  Població dret a vot Blanes 

- total- 
Participants consulta 
% sobre total 

Districte 1 Secció 1 1154 3.5% 150 13.0% 
 Secció 2 1593 4.9% 199 12.5% 
 Secció 4 1732 5.3% 117 6.8% 
 Secció 6 1891 5.8% 45 2.4% 
 Secció 7 934 2.8% 90 9.6% 
Total Districte 1 7.304 22.2% 601  
Districte 2 Secció 1 2009 6.1% 173 8.6% 
 Secció 2 1212 3.7% 89 7.3% 
 Secció 3 1712 5.2% 74 4.3% 
 Secció 4 1994 6.1% 137 6.9% 
 Secció 5  2046 6.2% 160 5.2% 
 Secció 6 1244 3.8% 122 9.8% 
 Secció 7 1942 5.9% 139 7.1% 
 Secció 8 967 2.9% 87 9.0% 
 Secció 9 766 2.3% 44 5.7% 
 Secció 10 2146 6.5% 75 3.5% 
 Secció 11 1900 5.8% 141 7.4% 
 Secció 12 860 2.6% 64 7.4% 
 Secció 13 889 2.7% 51 5.7% 
Total Districte 2 19.687 60% 1.356  
Districte 3 Secció 1 1260 3.8% 82 6.5% 
 Secció 2 994 3.0% 98 9.9% 
 Secció 3 1739 5.3% 129 7.4% 
 Secció 4 1841 5.6% 125 6.8% 
Total Districte 3 5.834 17.8% 434  
TOTAL BLANES 32.825  2.391  

 
 
  



Procés participatiu sobre la prolongació de la C-32  
 

125  

Districte, Secció i Mesa 
 
Ubicació de les meses de votació 
D1 S1 - Ajuntament (2) 
D2 S4 - Local social de Mas Enlaire  
D2 S5 - Local social de Mas Moixa  
D2 S10 - Local social de la Plantera  
D2 S11 - Escola Pinya de Rosa  
D3 S2 - Local social de Ca la Guidó  
D3 S3 - Local social de Mas Florit  
D3 S4 - Local social de Mas Borinot 
 
Participació consulta. Districte, Secció i Mesa 

 
 
Participació en els districtes i seccions amb mesa de votació: 
 
42.4% (sobre participació total – 2.391 persones). 
7.7% (sobre padró de Blanes en aquests districtes i seccions – 13.814 persones). 
3.2% (sobre padró global de Blanes  – 33.825 persones). 
 
 
  

6,3%
5,7%

6,7%

3,1%

5,9%

4,1%

5,4% 5,2%

D1S1 D2S4 D2S5 D2S10 D2S11 D3S2 D3S3 D3S4
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Mesa  
 
 Vots emesos    Percentatge 

sobre Blanes 
Percentatge  
sobre consulta 

T1 Ajuntament 622  1,9% 26% 
T2 Ajuntament 480  1,5% 20.1% 
T3 Plantera 206  ,6% 8.6% 
T4 Mas Moixa 109  ,3% 4.6% 
T5 Mas Enlaire 228  ,7% 9.5% 
T6 Mas Florit 117  ,4% 4.9% 
T7 Ca la Guidó 180  ,5% 7.5% 
T8 Mas Borinot 145  ,4% 6.1% 
T9 Pinya de Rosa 304  ,9% 12.7% 
TOTAL 2.391  7.28%  100% 

 
Participants consulta. Mesa  

 
 
 
 
  

26,0%

20,1%

8,6%
4,6%

9,5%

4,9%
7,5% 6,1%

12,7%
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Anàlisi dels resultats de la jornada participativa 
 
Es poden fer moltes lectures dels resultats de la jornada participativa. Aquí però, 
centrarem la nostra anàlisi en dos dimensions: població i territori, amb les variables que 
després assenyalarem. 
 
En quant a la població; si atenem al sexe dels participants el 49,6% de les persones 
legitimades per participar eren homes, mentre que el 50,4% eren dones. Tot i així, dels 
2.391 participants, un 51,4% van ser homes i un 48,6% eren dones; tot i aquesta lleugera 
descompensació, no es pot considerar significativa a efectes estadístics i, per tant, es 
pot considerar que la mostra és representativa de la població en la variable sexe.  
Per altra banda, si ens fixem en l’edat dels participants, observarem que les dues 
franges  d’edat majoritària dels participants és de 35 a 44 anys, un 21,4% del total dels 
participants, i els de 45 a 54 anys, amb un 21,9% dels participants; destacar que l’edat 
mitja dels participants és de 48 anys i que van ser les persones de 49 anys les que més 
van participar a la consulta, un total de 68 persones sobre un cens de 631 persones, un 
10,8% del total de la població amb dret a participar. També és superior la participació 
de la franja d’edat de 55 a 64 anys amb un 17,6% dels participants a la consulta. De fet, 
un 60,9% dels participants tenien una edat entre els 35 i 64 anys, mentre que aquestes 
tres franges d’edat sumaven un 54% de la població legitimada a participar en la jornada. 
Pel contrari, les dues franges de població més jove, de 16 a 24 anys i la de 25 a 34 anys; 
tenen nivells de participació inferiors sobre la població total amb dret a participar. Una 
participació del 21%, quan representaven un 24,8% de la població total amb dret a 
participar. 
Per últim, el/la participant més veterà/na de la jornada va ser una persona de 100 anys. 
 
L’anàlisi de la participació en el territori és important ja que, tot i que no hi havia 
separació per districtes i seccions alhora de participar, es van distribuir els punts de 
votació per afavorir en la mesura del possible la participació en els barris. Per les dades 
recollides, aquest objectiu s’ha aconseguit; així si del districte 1, representava un 22,2% 
de la població total amb dret a participar; el percentatge de participants a la jornada 
d’aquest districte és del 25,1%; al districte 2, sobre una població del 60% del total, la 
participació de les persones d’aquest districte sobre el total de la jornada participativa 
és del 56,7% i, per últim, el districte 3, el més allunyat del centre i separat per la carretera 
de Lloret (GI 682) que suposava un 17,8% de la població amb dret a participar, la 
participació de les persones d’aquest districte sobre el total de participants va ser del 
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18,2%. Per tant, aquestes dades demostren que s’ha garantit la participació als barris, 
almenys de la mateixa manera que a la resta del municipi. 
 
Pel que fa als districtes i seccions, van ser els del centre, en concret, el districte 1/ secció 
1 (Dintre Vila i S’Auguer) i el districte 1/ secció 2 (Sa Carbonera) els que presenten 
nivells de participació més elevats; de fet, en el primer va participar el 13% i en el segon 
el 12,5% del total de la població amb dret a participar; percentatges sensiblement 
superiors als del total de la jornada a tot el municipi, un 7,28%. Per tant, tot i la falta de 
cartells en les botigues del centre, la població d’aquesta zona va ser la que més va 
participar, comparativament a la resta, en la jornada. En l’aspecte negatiu, és destacable 
la poca participació del districte 1/ secció 7 (els Pins), amb un 2,4% sobre el total de la 
població amb dret a participar. Amb aquestes dades, segurament hagués estat 
recomanable instal·lar un punt de votació a la zona dels Pins. 
En l’extrem contrari però, el fet que hi hagi una taula no garanteix sempre la participació, 
almenys de les persones del barri a on està instal·lada; així al districte 2/ secció 10 (la 
Plantera) a on hi havia una taula de participació, només va participar el 3,5% de la seva 
població, 75 persones; tot i això, a la taula instal·lada al barri es va enregistrar un total 
de 206 participants. 
Per tant, amb aquestes dades, en general es pot afirmar que, excepte les dues 
esmentades en sentit positiu (Dintre Vila/ S’Auguer i Sa Carbonera) i les dues en sentit 
negatiu (els Pins i la Plantera), a la resta, no hi ha diferències significatives entre el 
percentatge població amb dret a participar per districtes i seccions i el percentatge de 
població que ha participat per districtes i seccions a la jornada participativa.  
 
 
En quant al sentit de la participació, tot i que en les nou taules guanya clarament 
l’opció contraria a la prolongació de l’autopista; sí que n’hi ha diferències entre les tres 
taules situades al districte 3 i la resta. Així, mentre que a les taules 6,7 i 8 guanya l’opció 
“en contra” amb un 61,27% a la resta de taules l’opció guanyadora ho fa amb el 73,62%; 
en particular, el cas de la taula 7 (Ca la Guidó) és significatiu; guanya l’opció “en contra” 
amb un 54,7% de les paperetes. 
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FASE DE DEVOLUCIÓ I RETIMENT DE COMPTES 
 
Valoració de les propostes 
 
D’acord amb l’article 49 de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars 
no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana: 
 
 

Article 49 
Valoració de les propostes 
1. L’administració que ha convocat el procés de participació ciutadana ha de 
considerar i valorar totes les aportacions i les propostes. 
2. En la fase de valoració s’ha de determinar quines aportacions i propostes es 
prenen en consideració i com això es concreta en l’actuació de l’administració. 
3. Es poden excloure de la fase de valoració les aportacions que no tinguin 
relació directa amb l’objecte del procés de participació ciutadana. 

 
 
 
Cal fer una valoració de les propostes aportades al llarg del procés participatiu, tot i que 
cal tenir en compte que la naturalesa d’aquest procés era copsar l’opinió de la ciutadania 
de Blanes sobre un projecte, en concret la infraestructura de la C-32, ja definit per 
l’administració de la Generalitat de Catalunya.  
 
No obstant això, en la fase d’aportació de propostes s’ha recollit la valoració sobre 
possibles alternatives al projecte de perllongament de la C-32, així com els impactes 
(tant positius com negatius) que pot tenir aquesta infraestructura sobre el territori. 
 
En aquesta línia, ens remetem als resultats de la pregunta “Quines alternatives prefereix 
a la C-32?” tant de l’enquesta a peu de carrer com de l’enquesta habilitada online, on 
s’observa que majoritàriament no es considera com a alternativa a la C-32 cap de les 
opcions que es proposaven en l’enquesta, tot i que aquelles persones que si que 
consideraven l’existència de vies alternatives a la C-32 apostaven pel desdoblament 
simultani de la GI-682 (entre Blanes i Lloret de Mar) i la GI-600 (entre Blanes i Tordera). 
També és destacable el desdoblament de la GI-63 entre Vidreres i Lloret de Mar o la 
xarxa ferroviària entre Blanes i Lloret o la circumval·lació de Blanes. 
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Per tant, cal tenir present que la ciutadania ha considerat que hi ha alternatives a la C-
32 entre Blanes i Lloret de Mar.     
 

 
Font: enquesta presencial 
   

 
Font: enquesta online 
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Per altra banda, remetent-nos a la pregunta de l’enquesta:  “En quins aspectes i com, 
considera que el traçat de la C-32 pot afectar Blanes?” es constata que la principal 
afectació negativa és l’impacte ambiental del perllongament de la C-32. Per tant, cal 
considerar que l’expressió ciutadana sobre la vessant mediambiental del projecte és la 
principal preocupació. 
 
Cal recordar que aquest aspecte també va centrar bona part del debat del dia 7 d’abril, 
en el qual es va subratllar la importància de revisar la memòria d’impacte ambiental del 
projecte de la C-32.  
 

Font: enquesta presencial 
 

 
Font: enquesta online 
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Avaluació del procés participatiu 
 
D’acord amb l’article 50 de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars 
no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana: 
 
 

Article 50 
Avaluació del procés de participació ciutadana 
1. L’avaluació dels resultats del procés de participació ciutadana s’ha de 
reflectir en una memòria final, que s’ha d’elaborar en el termini de dos mesos a 
comptar de la seva finalització i que ha de contenir com a mínim: 
a) La descripció del procés i les seves fases. 
b) Una informació quantitativa i qualitativa de la participació que hi ha hagut i 
de les aportacions que s’han rebut. 
c) La metodologia emprada en el procés de participació ciutadana i en la fase 
de valoració. 
d) Una valoració global del procés i dels seus resultats. 
2. La memòria final d’avaluació s’ha de fer pública al web institucional de 
l’administració convocant i s’ha de comunicar als participants. 
3. L’administració convocant ha de retre comptes sobre el procés de 
participació ciutadana. El retiment de comptes implica, en tot cas: 
a) Donar a conèixer els criteris utilitzats per a valorar les aportacions i propostes 
i els motius pels quals han estat acceptades o rebutjades. 
b) Acreditar el compliment dels compromisos assumits com a conseqüència del 
procés de participació ciutadana. 

 
 
Aquest document constitueix la memòria del procés participatiu, el qual conté els 
aspectes que s’enumeren en l’anterior article.  
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Efectes del procés participatiu 
 
D’acord amb l’article 51 de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars 
no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana: 
 
 

Article 51 
Efectes del procés de participació ciutadana 
Els processos de participació ciutadana no són vinculants per a l’administració 
convocant. Tanmateix, la memòria final a què fa referència l’article 50 ha 
d’incloure un apartat específic sobre els efectes que el procés de participació 
ha de tenir en l’actuació de l’administració convocant i sobre els compromisos 
derivats del procés que aquesta assumeix. 
 
 

 
Tot i que aquest procés participatiu no és vinculant per a l’administració convocant, 
Ajuntament de Blanes, que s’ha de recordar que tampoc és competent sobre l’objecte 
del procés participatiu; es va acordar en les diferents reunions amb la Comissió de 
Seguiment que el Ple de l’Ajuntament prendria en consideració els resultats del procés.  
No obstant, aquesta memòria contindrà una sèrie de recomanacions dirigides tant a 
l’administració convocant del procés, Ajuntament de Blanes, com a la competent en 
l’objecte del procés participatiu, Generalitat de Catalunya. 
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CONSIDERACIONS FINALS 
 
Finalitat dels processos participatius 
 
Sembla una obvietat, però cal recordar que un procés participatiu no és un referèndum, 
ni una consulta ni evidentment unes eleccions. 
No és un referèndum ni una consulta simplement perquè un procés participatiu no té per 
objecte decidir sobre una actuació pública, tampoc es tracta d’unes eleccions perquè no 
té per objecte escollir representants a les institucions. 
Dit això, una consulta o un referèndum només tenen sentit quan tenen un caràcter 
decisori, i aquesta dimensió en el nostre ordenament jurídic actual només es dóna quan 
l’òrgan amb competència sobre una matèria, li atorga aquesta dimensió i utilitza el 
corresponent instrument de democràcia directa. 
 
L’objectiu dels processos participatius és un altre, simplement perquè s’enquadren 
dintre d’una dimensió diferent dels instruments de democràcia directa, els processos 
participatius són instruments de democràcia deliberativa o dialògica. És a dir, serveixen 
per escoltar diferents opinions, promoure el debat, intercanviar diferents punts de vista, 
relacionar-se, escoltar i sentir-se escoltat, apropar postures i opinions per, finalment, 
enriquir les actuacions públiques. En un procés participatiu no es busca un guanyador 
o un perdedor, perquè no és un contenciós, és més aviat un espai de trobada, 
d’interrelació i de construcció en comú. 
 
Dit això, i en el cas que ens ocupa, l’òrgan competent sobre el projecte de prolongació 
de la C32 no és l’Ajuntament de Blanes sinó la Generalitat de Catalunya; per tant, i 
encara que sigui la voluntat de l’Ajuntament donar un caràcter vinculant a qualsevol tipus 
de consulta sobre aquest projecte; és la Generalitat de Catalunya la competent per 
decidir sobre aquest afer. Per tant, quan hom decideix posar en marxa un procés 
participatiu i, més encara, quan hom decideix posar en marxa un procés participatiu per 
fer una consulta sobre una matèria que de la que no és competent; ha de ser honest en 
quant a les seves limitacions. 
 
Per tant, tot i que aquest procés participatiu, en certa manera, s’ha desnaturalitzat ja que 
se li ha donat prioritat a la papereta per sobre del debat; no és menys cert que també 
s’ha reconegut a l’altra part, s’ha interrelacionat, s’ha cooperat, s’ha après dels errors 
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propis i, fins tot, m’atreviria a dir que s’ha canviat la visió que es tenia del funcionament 
i personal de l’administració.  
 
Per últim, s’ha dit que s’ha de ser honest quant les limitacions d’un procés participatiu 
però, no menys cert és que també s’ha de ser conseqüent en quant als seus resultats. 
Uns resultats que, més enllà de percentatges, estadístiques i comparacions injustes amb 
d’altres consultes o processos anteriors, injustes perquè simplement les premisses 
d’aquest i d’altres processos són diferents i, per tant, no són comparables, indiquen que 
hi ha un número significatiu de persones preocupades al municipi per aquesta actuació 
pública i, d’aquestes, la majoria no accepta el projecte de prolongació de la C32 tal i 
com està plantejat actualment; tot això en un clima general de desinterès generat per 
l’acceptació del que ja ve fet o simplement pragmatisme, al tractar-se d’un procés no 
vinculant i no veure-hi la utilitat de la participació. 
 
Incidències  
 
Es fan constar com a incidències del procés:  
 
- La desaparició de 3 pancartes de 5x1 metres de l'Ajuntament que va cedir gratuïtament 
(EUiA-ICV).  
- La desaparició de cartells de la Plataforma Aturem la C-32.  
- Pancarta de la Plataforma Aturem la C-32 ubicada a la rotonda dels focs, malmesa. 
- Aparició de pintades a contenidors, façanes, mobiliari urbà i senyals de trànsit amb el 
logo o el missatge “Aturem la C-32” 
- Desaparició de 5 lones a les zones de Mas Borinot, Cinema, Ciutat Esportiva i Mas 
Enlaire. Aquestes amb el suport explícit de grups polítics i sense el logotip de la 
Plataforma. 
- Retirada de dos cartells de la Plataforma el dia 15/04 als locals de participació de la 
Plantera i Mas Moixa per personal de l’Ajuntament; també existia un altre cartell de la 
Plataforma en el local social de Mas Borinot que no es va poder retirar per no disposar 
de les claus per accedir al tauler. 
- Difusió de publicitat davant els locals de participació el mateix dia de la consulta i 
utilització d’un altaveu per invitar a “participar” en sentit contrari a la prolongació de la 
C32. 
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Costos 
El resum de costos imputables al procés participatiu són els següents: 
 
DESPESA EXTRAORDINÀRIA IMPUTABLE AL PROCÉS PARTICIPATIU SOBRE LA PROLONGACIÓ DE LA C32 
 

 
 

PROVEÏDOR 
 

CONCEPTE IMPORT 
Rosa Badia Viliella (The Whatsons) Treballs de suport i assessorament al procés participatiu, segons acord de 

Junta de Govern Local de data 8 de febrer de 2016 
 

5.683,00€ 

Gràfiques Cristina  Impressió de 2.000 díptics (primer disseny) 
 

216,83€ 
Gràfiques Cristina Impressió de 5.000 díptics i 600 cartells A3 (segon disseny) 

 
644,17€ 

Tompla, Indústria Internacional del sobre, SL Confecció de sobres i paperetes per la consulta (17.000 unitats de cadascun) 
 

781,47€ 
Tompla, Indústria Internacional del sobre, SL Impressió de 10.000 flyers informatius  338,80€ 
Dismofer, SL Distribució de 10.000 flyers informatius del 8 al 15 d’abril 

 
363,00€ 

Nord Produccions Events, SL Debat del dia 7 d’abril (micròfons i transport de material) 
 

435,60€ 
Ràdio Marina, SA Mitja pàgina a l’edició del mes d’abril de la revista La Marina i falques 

publicitàries 
 

787,35€ 

Ingeniería de Sistemas Aplicables 2005 SL Anàlisi, auditoria, disseny, seguiment, implementació i distribució de l’aplicació 
informàtica per la jornada participativa del 17 d’abril 
 

3.103,65€ 

Ajuntament de Blanes Despesa dels empleats municipals assignats a la jornada participativa del 17 
d’abril 

5.070,00€ 
  

 
 

17.423,87 euros* 
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CÀLCUL APROXIMAT DEL COST (NO EXTRAORDINARI) DEL PERSONAL ASSIGNAT AL PROCÉS PARTICIPATIU SOBRE LA C32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*En aquests costos no s’ha inclòs els 500 díptics, 122 cartells en DINA4 i 40 cartells en DINA3 impresos en fotocopiadores de l’Ajuntament, la impressió i 
enquadernació de les 2 còpies del resum executiu del projecte, les tres pancartes de 5x1 metres cedides pel grup municipal d’EUiA-ICV i la gravació de les 
falques publicitàries 
 
**Els costos de personal i dedicació són aproximats  
 
TOTAL DESPESA EXTRAORDINÀRIA I COST DE PERSONAL= 33.294,98 euros 

TREBALLADOR 
 

IMPUTACIÓ IMPORT 
Ivan del Río Sánchez 
 

70% de la jornada laboral (37,5 hores setmanals) de desembre de 2015 a abril 
de 2016 
 

10.088,75€ 

Carolina López Hernández  20% de la jornada laboral (18,75 hores setmanals) de febrer a abril de 2016  
 

1.323,27€ 
Eva Palau Pascual 15% de la jornada laboral (37,5 hores setmanals)  de desembre de 2015 a 

abril de 2016 
 

3.250,60€ 

Lluís Guixeras Pinsach 24 hores de jornada laboral  770,64€ 
Àlex Burcet Olivella 21 hores de jornada laboral 

 
 

437,85€ 

  15.871,11 ** 
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Recomanacions finals 
 
Tal i com es va posar de manifest en la última sessió de la Comissió de 
Seguiment del passat dia 19 d’abril, existeix voluntat majoritària dels 
representants polítics que conformen el consistori municipal de Blanes de donar 
trasllat dels resultats del procés participatiu i de la jornada participativa a 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
Com a prèvia, considerem necessari fer una valoració política del procés 
participatiu en què cada grup municipal es posicioni i s’apropin les diferents 
postures per tal d’intentar arribar al màxim consens possible. Considerem que, 
tant el debat, com el posicionament de cada partit polític sigui obert a la 
ciutadania amb torn de preguntes i rèpliques.  
 
Més enllà de les valoracions pròpies de cada grup polític, fent més o menys 
èmfasi en la implicació, en el posicionament vers el procés participatiu i en la 
capacitat mobilitzadora de la ciutadania, que poden comportar un procés 
d’autocrítica o de retrets, cal mostrar la capacitat institucional d’interioritzar 
l’expressió ciutadana i la voluntat d’apostar – i creure – en els processos de 
participació ciutadana. Igual d’important és el procés d’informació que el de 
deliberació, però també és cabdal el retorn a la ciutadania, més enllà dels 
resultats obtinguts; és a dir, explicar què se’n fa amb els resultats del procés. 
 
Cal tenir en compte que és un procés que necessita de cert temps per 
desenvolupar-se i creure-hi, ja que la ciutadania no està avesada a ser 
consultada de manera activa, ni la classe política està acostumada a obrir 
públicament els processos. És més, en aquest cas, qui organitza el procés 
participatiu i, òbviament, la jornada participativa és una administració no 
competent per a decidir l’objecte d’aquest. D’aquí que això requereixi uns 
esforços de motivació i convenciment participatiu encara més grans. 
 
Per això, considerem necessari continuar esmerçant els esforços en mantenir 
informats activament als ciutadans/nes del municipi sobre les diferents gestions, 
resultats i novetats que esdevinguin sobre el projecte. Per tant, les 
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recomanacions que formulem tant a l’Ajuntament de Blanes com a la Generalitat 
de Catalunya són: 
 
Recomanacions a l’Ajuntament de Blanes: 
 
• S’hauria de mantenir el diàleg i relació amb la “Plataforma aturem la C-32”, 
creant per exemple una comissió d’estudi i seguiment sobre el projecte, sempre 
i quan aquesta última accepti prèviament les “regles del joc”; és a dir, les 
limitacions competencials que té l’Ajuntament sobre aquesta matèria. 
 
• En el si del consistori, considerem convenient i necessari, que qualsevol mena 
d’acord en relació a aquest projecte sigui amb el màxim consens i transparència 
possibles, evitant al màxim l’adopció d’acords de forma unilateral o amb simples 
criteris d’oportunitat política o partidistes. Així mateix, acceptar el procés 
participatiu dut a terme, com un exercici de responsabilitat i compromís polític.    
 
• En relació a la ciutadania, seria interessant ser transparents en totes les 
actuacions que es desenvolupin en relació a aquest projecte; en aquest sentit 
fora convenient mantenir informació al web sobre les actuacions institucionals 
que es vagin desenvolupant i els seus resultats. També es poden utilitzar d’altres 
instruments de forma puntual per garantir el dret a la informació dels ciutadans/es 
sobre aquest tema: notes de premsa, audiències públiques, debats en mitjans 
de comunicació...  
 
• Donar trasllat o comunicar de manera formal a l’organisme competent, dels 
resultats del procés participatiu.   
 
Recomanacions al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya: 
 
• Escoltar i demostrar que es té en compte al territori i a la comunitat local; i no 
només a les institucions locals amb els seus alcaldes al capdavant, sinó també 
als ciutadans/es que han expressat el seu malestar pel projecte. Creiem que una 
bona manera de començar a fer-ho seria donant resposta a les al·legacions 
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presentades al projecte i pronunciant-se sobre el procés participatiu realitzat per 
l’Ajuntament de Blanes. 
 
• Incorporar a actors institucionals (ajuntaments) i no institucionals en el disseny 
i execució de la política proposada, establint prèviament els límits sobre el que 
es pot decidir i sobre el que no; però en qualsevol cas, permetent el diàleg i 
donant resposta a les demandes plantejades sigui en el sentit que sigui. Seria 
important mantenir un cert equilibri entre la quantitat i complexitat de la 
informació transmesa i el temps perquè aquests actors es puguin manifestar i/o 
posicionar-se al respecte. En aquest aspecte, es podria crear una Comissió de 
seguiment i avaluació de l’execució del projecte. 
 
• Informar a la ciutadania i ser transparent en tot moment sobre el projecte i les 
seves novetats al respecte, en aquest sentit es podria habilitar un espai web 
sobre el projecte al qual es pogués enllaçar des del web institucional de 
l’Ajuntament de Blanes. 
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ANNEXOS 
 
Documentació 
 
ANNEX 1 – Acord ple 29/10/2015 per la celebració d’una consulta popular sobre el 
projecte de perllongament de la C-32 entre Blanes i Lloret 
 
ANNEX 2 – Acord de Junta de Govern Local 17/12/2015 relatiu al procés participatiu 
sobre el projecte de perllongament de l’autopista C-32 entre Blanes i Lloret  
 
ANNEX 3 – Acord de Junta de Govern Local de 8/2/2016 per l’adjudicació dels treballs 
de suport i assessorament al procés participatiu sobre el perllongament de l’autopista 
C-32 entre Blanes i Lloret 
 
ANNEX 4 – Ofici Ajuntament de Blanes demanant moratòria a l’execució de les obres 
fins a l’aprovació de la memòria del procés participatiu  
 
ANNEX 5 – Plec de prescripcions tècniques adjudicació contracte de suport i 
assessorament pel procés participatiu 
 
ANNEX 6 – Nota de premsa tret de sortida del procés participatiu 
 
ANNEX 7 – Estadístiques del web www.participac3.blanes.cat  
 
ANNEX 8 – Informació publicada al Diari La Marina 
 
ANNEX 9 – Normes de la jornada de consulta 
 
ANNEX 10 – Notes de premsa jornada de consulta 
 
ANNEX 11– Recull de premsa sobre la prolongació de la C-32 durant el procés 
participatiu (19/02/2016 – 21/04/2016) 
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Tret de sortida del procés participatiu de la C-32 a Blanes, que culminarà amb una consulta el 
17 d’Abril 
Noticia publicada a la web el 18/02/2016 14:11:20 
ATENCIÓ: pot incloure informació no actualitzada ! 
 
Des d’aquest 19 de febrer estarà operativa una web amb tota la informació al voltant del 
projecte, material complementari, calendari de treball i altres detalls sobre el procés 
participatiu 
Coincidint amb la jornada del divendres 19 de febrer, l’Ajuntament de Blanes dóna el tret de 
sortida del procés participatiu sobre el projecte de perllongació de la C-32, que culminarà amb 
una consulta prevista pel 17 d’abril. Un dels canals d’informació que entra en funcionament 
coincidint amb la jornada del 19 de febrer és la web http://participac32.blanes.cat, a través de 
la qual tota la ciutadania que estigui interessada en seguir el procés participatiu tindrà tota la 
informació necessària sobre el tema a debat. 
La web compta amb un menú amb quatre blocs d’informació. En el primer es fa una presentació 
per saber en què consisteix el procés de participació ciutadana per la C-32 i al segon es tracta el 
propi procés en sí. Així, es parla sobre com participar-hi, el calendari previst, la normativa de 
participació, els llocs on físicament es podrà consultar la documentació si no es té accés a 
internet, i les preguntes més freqüents respecte el projecte que es portarà a votació al final del 
procés. 

 Tram final C-32 
El tercer apartat és el més extens, ja que inclou tots els detalls i documentació al voltant del 
projecte de perllongació de la C-32, començant pels antecedents cronològics i un resum executiu 
del projecte. També hi ha el vídeo de presentació institucional del projecte editat per la 
Generalitat amb una infografia amb el traçat superposat sobre imatges reals dels llocs per on 
passa, així com els estudis complementaris de mobilitat i les al·legacions de la Plataforma Contra 
la C-32. 
En aquest tercer bloc també s’hi inclou un altre apartat prou extens per completar altres 
vessants del projecte. Es tracta de documentació administrativa de diversos àmbits 



institucionals i administratius: el conveni amb Abertis -l’empresa concessionària de l’explotació 
de l’autopista C-32-, els acords plenaris; o bé el trasllat que l’Ajuntament de Blanes va fer a la 
Generalitat de Catalunya demanant la moratòria de les obres.  
 

 
 
Per últim, al quart bloc s’hi allotgen diferents propostes i projectes que es consideren 
alternatives a la perllongació de la C-32. En aquest sentit, hi ha el Desdoblament de la 
Carretera d’Accés a la Costa Brava, la GI-682; la Ronda de Circumval·lació Nord de Blanes des 
de Valldolig; el Desdoblament de Lloret a Vidreres per la C-63; el Carril-Bus entre Blanes i 
Lloret i el projecte de xarxa ferroviària entre aquests dos mateixos municipis. 
 
Calendari de Treball fins culminar amb un Ple Municipal 
 
A partir d’avui i durant les properes setmanes s’aniran succeint les diferents fases del procés 
participatiu amb diversos ingredients. Així, hi haurà una reunió informativa amb el personal de 
l’Ajuntament de Blanes, la impressió de díptics i cartells que inclouran la informació bàsica del 
projecte de perllongació de la C-32 i altres detalls importants al voltant del propi procés 
participatiu. 
 
El material informatiu es distribuirà a través dels equipaments municipals, així com en llocs de 
referència com l’Hospital Comarcal, els Instituts d’Ensenyament Secundari, el Casal La 
Cooperativa, l’Ateneu Sa Fera Ferotge, el Centre Cívic de Can Borell, etc. També es farà en 
botigues, bars, cartelleres i allí on es consideri que la ciutadania pot tenir-ho més accessible, 
perquè del què es tracta és que arribi al màxim nombre de persones. 



 Sortida C-32 en connexió amb GI-600 
Per complementar aquesta tasca, hi haurà informadors a peu de carrer que aprofitaran per fer 
igualment una enquesta entre la ciutadania al voltant del projecte de la C-32 i el mateix procés 
participatiu. La següent fase –durant la qual se seguirà informant a peu de carrer- serà la de 
debat i recollida de propostes, amb una previsió que es pugui fer entre mitjans de març i 
mitjans d’abril. 
 
Durant aquesta fase es dissenyarà el material específic per informar a la ciutadania sobre la 
jornada de consulta i es vol fer una Sessió de Debat obert a la participació de tothom, 
comptant amb ponents que ajudin a situar l’àmbit de discussió i intercanvi d’idees. Després 
que s’hagi fet la jornada de la consulta, prevista pel 17 d’abril, vindrà la tercera etapa de 
presentació de la memòria del procés a la ciutadania redactada pel Grup Motor, format 
exclusivament per tècnics i l’empresa contractada per l’Ajuntament de Blanes per assessorar 
en el procés: The Whatsons. 

 Reunió Grup de Seguiment 
El darrer tram que tancarà aquesta fase, així com tot el procés participatiu, tindrà lloc en una 
sessió plenària. Durant les reunions del Grup de Seguiment –on participen representants dels 



grups polítics, tècnics del consistori i membres de la Plataforma Aturem la C-32- s’ha concretat 
que, sigui quin sigui el resultat de la consulta, l’Ajuntament es compromet a valorar-ho en un 
ple on es decidiran les mesures a adoptar respecte la voluntat que haurà expressat la 
ciutadania. 
 
Jornada de la Consulta: Diumenge 17 d’Abril 
 
La pregunta que es posarà a consideració de la ciutadania el dia de la consulta, s’ha concretat 
que qüestionarà sobre si s’està a favor o en contra del projecte de perllongació de la C-32, amb 
dues úniques opcions de resposta: Si o No. El què encara no està acabat de definir és com es 
desenvoluparà la jornada de la consulta, prevista pel diumenge 17 d’abril. 

 
 
Un dels aspectes en què s’està treballant és quants punts de votació hi haurà distribuïts arreu 
del municipi per garantir la màxima participació, així com el sistema que s’utilitzarà per 
comprovar que aquella persona està inclosa dins el padró municipal. D’altra banda, s’han 
d’analitzar les especificacions tècniques necessàries per habilitar cada punt de votació, que 
haurà de ser presencial, i obert a la participació de majors de 16 anys. 



 
ANNEX 7 – Estadístiques del web www.participac3.blanes.cat  
 
  













































 
ANNEX 8 – Informació publicada al Diari La Marina 
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Tres alternatives per arribar a 
Lloret de Mar des d‘Europa

La Costa Brava sud està mal co-
municada. Aquest és un fet que 
reconeix tothom. On ja no hi ha 
unanimitat és en què s’ha de fer 
per millorar-la.

El diumenge 17 els ciutadans es-
tan cridats a opinar sobre el pro-
jecte de prolongació de la C-32. Es 
tracta d’un procés de participació 
ciutadana no vinculant que avala 
l’ajuntament de Blanes. La majoria 
de regidors del plenari de Lloret 
van descartar aquest procés quan 
van acceptar la prolongació si l’ob-
ra anava acompanyada de la ron-
da de Lloret.

El tema, però, és molt més ampli. 
Allargant l’autopista amb un vial 
2+1 milloren les comunicacions, 
bàsicament amb Barcelona. A Llo-
ret de Mar, però, arriben molts vi-
sitants procedents d’Europa. Per 
on han d’entrar? Hi ha tres opci-
ons: carretera de Vidreres, l’enllaç 
projectat fa anys de l’A-2 amb el 
nus viari de la carretera de Tordera 
a Blanes (connexió A-2 amb C-32) 
o utilitzar l’actual xarxa viària.

El tema és obert, però també s’ha 
de parlar del transport públic ja si-
gui per carretera o tren. En el què 
també hi ha coincidència és en el fet 
que tot el que es faci, ha de tirar en-
davant amb el màxim respecte per 
l’entorn encara que això suposi una 
inversió més important. Pàg 12 i 13

Turisme P. 4

La força dEL TurisME EsPorTiu 
FesTes P. 21

BLanEs rEcuPEra ELs 5 diEs dE focs
La 46a edició del Concurs Internacional de Focs de la Costa Brava es farà del 22 al 
26 de juliol amb un pressupost de 126.000 €

Les instal·lacions esportives de Blanes i Lloret de Mar pengen el cartell de 
complet per Setmana Santa amb milers d’usuaris
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LLoreT de mAr

Joaquim Teixidor va fer l’any 
passat 109 actuacions com a Síndic 
del Ciutadà de Lloret de Mar. L’any 
2014 havien estat 77. El 2015 hi va 
haver 26 consultes, 6 actuacions 
d’ofici i 77 queixes.

Joaquim Teixidor va rebre du-
rant l’any passat 14 denúncies sobre 
la qualitat del menjar de l’hospital 
Sociosanitari i l‘Asil de la població.

El Síndic va demanar al plenari, 
on va presentar el resum de la seva 
gestió, que actuïn per solucionar 
aquest tema que afecta el col·lectiu 
de la gent gran.

Els ciutadans també es queixen 
de la lentitud de l’Administració en 
contestar les instàncies, un tema 
que, segons Teixidor, és d’àmbit 
general. “Aquest és un problema de 
l’Ajuntament de Lloret, però també 
de molts ajuntaments catalans. Es 
triga massa a contestar i normal-
ment les respostes són molt tècni-
ques i poc a l’abast del ciutadà de 
carrer”.

Aquest és el tercer informe 
que presenta el síndic, una figu-
ra cada cop més coneguda. “Ara 
tenim les oficines al centre de la 
vila; estem molt més propers als 
veïns. La gent cada cop ens co-
neix més”.

De les 109 actuacions, 74 es 
van presentar de manera presen-
cial, 8 per telèfon, 20 per correu 
electrònic, 1 per correu o fax i 6 
es va actuar d’ofici.

Pel que fa a la temàtica, 18 
estan relacionades amb l’Ad-
ministració general (impostos, 
sancions, responsabilitats patri-
monials...), 38 sobre el territori 
(obres, manteniment i mobilitat 
via pública, seguretat ciutadana, 
habitatge...) i 22 amb els serveis 
a les persones (cultura, educació, 
esports, serveis socials...). 

El Síndic del Ciutadà té les se-
ves oficines a l’Antic Sindicat del 
carrer Sant Pere.

Com a conclusions del seu in-

forme 2015, Joaquim Teixidor ha 
presentat, entre d’altres, aquestes 
recomanacions al plenari:

• Millorar la comunicació 
amb la ciutadania, tot incremen-
tant al màxim la transparència i 
fent que les resolucions adminis-
tratives siguin amb un llenguatge 
normal, fàcilment comprensible.

• Que en els expedients re-
latius a reclamacions patrimo-
nials a l’Ajuntament no es limiti 
només a comprovar la presència 
de la Policia Local en el moment 
del fets, i que la no-presència de 
la corresponent acta de la Policia 
Local no condicioni el fets en el 
procés de reclamació per part de 
la persona afectada. 

• Agilitzar al màxim les pe-
ticions de responsabilitat patri-
monial contra l’Ajuntament que 
interposen els ciutadans. Una 
reclamació de responsabilitat pa-
trimonial no es pot eternitzar per 
qüestions de les quals en moltes 
ocasions ni l’Ajuntament no és 

responsable. Cal exigir celeritat a 
l’empresa de l’assegurança.

• Millorar els canals i els trà-
mits per revisar, valorar i, en el 

seu cas, estimar o rebutjar les re-
comanacions del Síndic, fer-ho 
en un període no superior als 30 
dies i executar la resolució amb la 
major brevetat possible. yy

Joaquim teixidor. Foto M.a. Comas

El síndic del ciutadà de Lloret de Mar presenta el 
balanç 2015
Va rebre 14 denúncies sobre la qualitat del menjar de l‘hospital sociosanitari i l’Asil
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17 d’abril: procés participatiu sobre la c-32
Les comunicacions entre Bla-

nes i Lloret no han evolucionat 
amb el pas dels anys i el creixe-
ment de la zona. Només hi ha 
una carretera que uneix els dos 
municipis, la mateixa que ja hi 
havia dècades enrere. Tothom 
està d’acord en què aquestes co-
municacions s’han de millorar. A 
l’hora de parlar de possibles solu-
cions hi ha diferència de criteris. 
Allargar la C-32 fins a Lloret s’ha 
plantejat en diverses ocasions ja 
sigui com a autopista, autovia o 
via segregada. També s’ha plan-
tejat desdoblar la GI-682 de Bla-
nes a Lloret i mirant una mica 
més enllà, també ha estat sobre 
la taula un enllaç amb la N-II i 
fer una connexió amb l’autopista 
AP-7. 

Lloret és l’únic gran munici-
pi de l’Estat que no té un accés 
directe des de l’autopista.

La Generalitat està dispo-
sada a allargar la C-32 fins a 
Lloret. Les discrepàncies han 
portat a un procés participatiu 
que el dia 17 viurà un dels dies 
centrals; a Blanes, s’organitza 
entre l’Ajuntament i la Platafor-
ma Aturem la C-32. A Lloret, la 
consulta ha sorgit per iniciativa 
de la Plataforma. Els ciutadans 
podran opinar sobre el projecte. 
En tot cas, la decisió final serà 
del plenari de Blanes. A Lloret ja 
es van manifestar en el seu dia.

Aquestes són algunes de les 
dades i claus d’aquest procés.

La Gi-682, única carretera entre Blanes i Lloret. Foto Yoyo

Màxima tensió al ple de Lloret. Foto M.a. Comas

Vista aèria del final de la C-32. Foto aeroproduccions

ProcÉs ParTiciPaTiu
PrEgunTa: 

Vostè està a favor o en contra de la 
prolongació  de la C-32 entre Blanes 
i Lloret?

rEsPosTEs:

- A favor /       - En contra

Qui Podrà voTar:

Totes aquelles persones empadro-
nades al municipi de Blanes o Lloret 
de Mar majors de 16 anys.

Caldrà presentar DNI/NIE, passaport 
o permís de conduir.
 
On voTar a BLanEs

- Ajuntament de Blanes, passeig de 
Dintre 29.

- Local Social de la Plantera, avingu-
da Catalunya 10.

- Local Social de Mas Moixa, plaça 
Mas Moixa.

- Local Social de Mas Enlaire, plaça 
11 de setembre.

- Local Social de Mas Florit, pista 
esportiva de Mas Florit.

- Local Social de Ca la Guidó, carrer 
Joan Alcover 20.

- Local Social de Mas Borinot, Camí 
Sant Pere del Bosc 2.

- Escola Pinya de Rosa, carrer Rubén 
Darío 12.

a LLorET dE Mar:

-El Puntet
-El Puntet de Fenals 
-El Centre Cívic El Rieral 
-Biblioteca Municipal
 
Horari dE voTació

De 10  a 20 h 

Els projectes
La prolongació de la C-32, que 

tindrà un traçat de 7’6 quilòmetres i 
passarà per Tordera, Blanes i Lloret, 
costarà 58’6 MEUR (sense IVA), es 
farà amb un sistema pioner a l‘Estat 
per evitar xocs frontals, l’anomenat 
2+1. Aquest model, que ja s‘ha im-
plantat a Europa, alterna dos carrils 
de circulació amb un de sol en sentit 
contrari i els separa amb barreres.

L‘allargament l’assumirà el grup 
Abertis i  forma part d’un conveni 
global per al Maresme-Selva i per 
al Garraf, amb un cost total de 100 
MEUR. La carretera serà lliure de 
peatge i s‘espera que hi circulin fins 
a 9.600 vehicles diaris.

El tronc principal de la nova 
carretera té una longitud de 6,5 
quilòmetres. A uns 4,5 quilòmetres 
de l’enllaç inicial amb la GI-600, es 
preveu un segon enllaç (de Fenals), 
des d’on un ramal d’1,1 quilòmetres 
i un carril per sentit permetrà la 
connexió amb la carretera GI-682, 
a la zona de Papalús. La carretera 
principal, al seu torn, continua el 
seu recorregut fins a enllaçar final-
ment amb la C-63.

 
La nova carretera salva la com-

plicada orografia de l’entorn mit-
jançant cinc viaductes i dos túnels. 
El primer túnel (Tres Turons) és 
artificial, té una longitud de 150 
metres de longitud i està format per 
dos tubs de dos carrils cadascun; el 
segon (de l’Àngel) té 335 metres de 
longitud i un sol tub. Entre les es-
tructures, cal remarcar una de 130 
metres sobre la riera Passapera i una 
de 125 metres sobre el torrent de les 
Ànimes.

La segona fase de la Ronda de 
Lloret, preveu la circumval·lació de 
Lloret de Mar, començant a l’enllaç 
amb la C-63 i finalitzant a la GI-
682, que connecta amb Tossa de 
Mar. També donarà accés a Cala 
Canyelles i les urbanitzacions cos-
taneres. El cost l’anunciarà la Gene-
ralitat.

 
Aquesta nova carretera tindrà 

una longitud de 2 quilòmetres, amb 
una successió de viaductes i un tú-
nel que creuarà la Muntanya del 
Morro Fred, de 1.525 metres. En 
concret, l’obra inclou les següents 
construccions singulars:

 
· Pas superior d’un camí mitjançant 
una estructura de 42 metres de lon-
gitud.

· Viaducte de la riera de Can Sota, 
de 100 m de longitud.

· Pas inferior per donar continuïtat 
al vial d’accés a l’abocador comar-
cal.

· Viaducte per salvar les instal·laci-
ons de l’abocador, amb una longi-
tud de 204 metres.

· Viaducte de 100 metres per no 
ocupar zones d’abocament.

· Túnel natural de 1.525 metres sota 
la muntanya del Morro Fred, més 
un perllongament a la boca sud de 
190 metres.

ALtrEs ALtErNAtivEs:
Des del territori es considera 

que hi ha diverses alternatives al 
projecte de la C-32.

 
-Desdoblament de la carretera GI-
600 entre Tordera i Blanes.
 
-Desdoblament de la carretera 
GI-682 entre Blanes i Lloret amb 
un carril bus. Projecte aprovat per 
la Generalitat de Catalunya, l‘any 
2012.  
 
-Circumval·lació / Ronda Nord de 
Blanes. 
 
-Xarxa ferroviària entre Blanes i 
Lloret.
 
-Desdoblament de la carretera GI-
63 entre Vidreres i Lloret. 

L’opinió dels ajuntaments de 
Blanes i Lloret abans i després de 
les eleccions municipals ha canviat. 
Abans del maig del 2015, el consis-

tori lloretenc defensava la consulta i 
la moratòria. Amb el canvi de plenari 
i l’ampliació del projecte, aquesta op-
ció es va descartar per 5 vots a favor 

de la consulta (En Lloret Sí Se Puede, 
C’s i ICV-EUiA) i 16 a favor de la pro-
longació i la ronda (CDC, ERC, PSC, 
PP i Millor). 

A Blanes, PSC i CIU van descar-
tar mesos abans de les eleccions una 
moció on es demanava la consulta i 
una moratòria. Després de les elecci-
ons, amb vuit grups al consistori, es 
tira endavant el procés participatiu 
amb les abstencions del PSC i CDC, 8 
dels 21 vots possibles. La resta, EUiA-
ICV, ERC, C’s, CUP, Batega per Bla-
nes i PP fomenten el procés de par-
ticipació ciutadana. Aquests darrers 
mesos, l’Ajuntament de Blanes ha 
demanat al de Lloret que la consulta 
o procés de participació ciutadana 
també es fes en aquest municipi.

canvis polítics
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veus favorables
Els hotelers de Lloret de Mar 

veuen “indispensable” la cons-
trucció del ramal de la C-32 i 
diuen que “ja no es pot postergar 
més“.

En un comunicat, l‘entitat as-
segura en resposta a les veus con-
tràries a aquesta infraestructura 
que “obrirà noves oportunitats 
d‘ampliar el ventall de propostes 
turístiques i avançar cap a un mo-
del de destinació que s‘afegeixi al 
de sol i platja“. 

El gremi ha recordat que 
aquesta obra és una “reivindicació 
històrica” i que ajudarà a “atraure 
inversions, crear llocs de treball i 
oferir noves propostes turístiques 
que s‘afegiran a les de sol i platja”. 

Sobre la inquietud mediam-
biental per aquesta obra, el Gre-
mi d‘Hostaleria de Lloret de Mar 

considera que el projecte definitiu 
recull mesures, esmenes i al·lega-
cions presentades en els darrers 
quinze anys i minimitza al mínim 
l‘impacte ambiental.

Les Cambres de Comerç de 
Girona, Palamós i sant Feliu de 
Guíxols, el grup Fòrum Carle-
many i PiMEC consideren es-
sencial l‘inici de les obres d‘allar-
gament de la C-32. 

 
En un comunicat, recorden 

que la prolongació de la C-32 en-
tre Blanes, Lloret de Mar i Tossa 
de Mar fa més d‘una dècada que 
espera concretar-se. És un pro-
posta que ha tingut un important 
procés de maduració, amb diver-
sos períodes d‘al·legacions.

 
Durant aquest dilatat procés 

de planejament i aprovació hi 
han treballat diversos governs de 

la Generalitat, de diferent signe 
polític, fet que constata la coin-
cidència en la prioritat d‘aquesta 
obra.

 
La Cambra de Comerç de 

Girona, en un ple de 1988, ja va 
aprovar una moció on reclamava 
a la Generalitat informació “so-
bre l‘estat del projecte i previsions 
d‘execució de l‘Autovia de la Cos-
ta Brava entre Malgrat i Figueres 
i especialment de la circumval·la-
ció de Lloret de Mar”.

El comunicat conclou que 
una de les zones turístiques costa-
neres amb més trànsit del país ha 
de disposar d‘una connexió viària 
adequada a les seves necessitats.

Els darrers mesos també ha 
sorgit el moviment C32 per Lloret 
favorable a l’obra amb l’obectiu de 
millorar les comunicacions. 

veus contràries

guerra de xifres
El darrer any s’han presentat 

dos estudis sobre el trànsit de la 
zona i la conveniència o no de fer 
el nou vial.

segons el treball d’Aturem la 
C-32, només un 14,41% dels cot-
xes que accedeixen a Lloret de Mar 
procedents de la GI-600 i la GI-682 
són potencials usuaris del tram que 
es vol ampliar de l‘autopista.

En un comunicat, la platafor-
ma ha considerat que els resultats 
d‘aquest estudi mostren que aquest 
projecte “no resoldrà els problemes 
de mobilitat de la zona i justifica 
l‘aturada del projecte i l‘estudi de 
les alternatives: el desdoblament de 
la carretera Blanes-Lloret i la cons-
trucció de les rondes de circumval-
lació d‘ambdós municipis”. 

segons l’estudi encarregat per 
l’Ajuntament de Lloret, el perllon-
gament de la C-32 (Blanes-Lloret) 
beneficiaria 10.872 vehicles al dia 

amb puntes de fins a 21.100 vehi-
cles el mes d‘agost. Entre les da-
des més rellevants, destaca que els 
32.000 vehicles diaris que transiten 
el mes d‘agost per la GI-682, la 
meitat podrien utilitzar el perllon-
gament i alliberar així el volum de 
vehicles del tram de Blanes a Llo-
ret. En temporada baixa, el nombre 
de vehicles que podrien utilitzar 
l‘autopista seria un 35% del total.

Pel que fa al temps de viatge, 
en volums de trànsit moderat és 
de 9-11 minuts, però pot arribar 
fins als 22 minuts. La major part 
del temps (entre 7-11 minuts) es 
concentra al tram urbà de Blanes. 
Amb la nova carretera, el trajecte 
duraria 5 minuts, segons el treball 
de MCrit. 

L‘estudi, descarta desdoblar la 
GI-600 i la GI-682 perquè les 12 
rotondes que hi ha impedeixen ab-
sorbir l‘excés de vehicles en hores 
punta. yy

Tres polítics i un científic de-
baten sobre la prolongació de la 
C-32 fins a Lloret de Mar.

Manel Nadal, exsecretari ge-
neral de Mobilitat pel PSC, va 
obrir el debat defensant l’obra i 
altres actuacions per millorar la 
mobilitat de la zona, “s’ha d’allar-
gar l’autopista però també fer la 
ronda de Lloret, el carril bus entre 
Blanes i Lloret i reformar la carre-
tera actual amb l’objectiu de millo-
rar la mobilitat. Es triga molt per 
arribar a Lloret. També es podrien 
reduir alguns punts perillosos a 
nivell d’accidents. Menys temps, 
menys contaminació”.

Després de dues hores de de-
bat, l’exconseller de Medi Ambient 

per ICV, Salvador Milà, va deixar 
la porta oberta a la via judicial al 
considerar que s’utilitza un estu-
di d’impacte ambiental de l’any 
2.000, “el projecte del 2000 és molt 
diferent a l’actual. S’haurà de fer 
un nou estudi d’impacte ambien-
tal. Hi haurà partit de tornada”.

Pere Macias, exconseller de 
Medi Ambient i Territori per CiU, 
defensa el projecte per afavorir 
el desenvolupament de la Costa 
Brava sud, reduir els accidents de 
trànsit i la contaminació.

Rafel Sardà, del CEAB-CSIC, 
considera que l’impacte ambien-
tal de l’obra és crític i defensa la 
ronda de Blanes com alternativa a 
allargar l’autopista.

El debat

acció reivindicativa coincidint amb la Marxa de les ermites. Foto aturem la C-32

Milà, Macias, Sardà i Nadal. Foto Yoyo

17 d’abril: procés participatiu sobre la c-32

Diverses entitats i grups tre-
ballen des de fa temps agrupades 
a la Plataforma Aturem la C-32. 
Defensen que l’obra malmetrà 
els boscos de Blanes i Lloret amb 
alguns llocs emblemàtics com El 
Vilar, Sant Pere del Bosc, l’Àngel 
o les Alegries. Consideren que el 
projecte es fa pels interessos que 
té Abertis per allargar el peatge 
de l’autopista del Maresme que 
finalitza el ja proper 2021. 

Com a alternatives, millorar 
les infraestructures actuals i re-

forçar el transport públic. En el 
cas de Blanes, es proposa acos-
tar la carretera al poble i fer la 
ronda prevista en el POUM per 
darrera de Ca la Guidó, Mas 
Guelo, Residencial Blanes i Mas 
Borinot.

Aturem la C-32 ha estat molt 
activa des de la seva constitució. 
Els darrers actes, una taula in-
formativa coincidint amb l’Aplec 
del Vilar de Blanes i campanya 
contra la C-32 a la Marxa de les 
Ermites de Lloret de Mar. Du-

rant tots els actes celebrats s’han 
recollit signatures contràries a la 
prolongació de l’autopista.

La Plataforma defensa que 
el projecte no està acabat, i per 
tant, la pressió ciutadana, ha 
de portar a reformar-lo i acon-
seguir que respecti molt més el 
medi ambient. Aturem la C-32 
lamenta que l’ajuntament de 
Lloret no hagi acceptat la con-
sulta que tiren ells endavant pel 
seu compte amb quatre punts de 
votació.
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Procés participatiu sobre la prolongació de la C-32 

Aquest recull no inclou totes les notícies que l’afer està generant. 

La data de cada notícia és orientativa. Cal tenir en compte que les notícies que es puguin 

generar després de tirar el recull a primera hora del matí, no és recolliran fins a l’endemà al 

matí, i que els reculls de premsa dels dilluns inclouen les notícies de tot el cap de setmana.  

 

19/02/16  

Ajuntament de Blanes  

Tret de sortida del procés participatiu de la C-32 a Blanes, que culminarà amb una consulta el 

17 d’Abril  

http://www.blanes.cat/docweb/2016-02-18-inici  

19/02/16  

El Punt/Avui  

La consulta ciutadana sobre la C-32, el 17 d’abril  

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/10-administracions/942862-la-consulta-ciutadana-

sobre-la-c-32-el-17-d-abril.html?cca=1  

 

19/02/16  

Diari de Girona  

La consulta popular a Blanes sobre la nova C-32 es farà el 17 d’abril  

http://www.diaridegirona.cat/selva/2016/02/19/consulta-popular-blanes-sobre-

nova/768423.html  

 

19/02/16  

VilaWeb  

Comença el procés participatiu de la C-32 a Blanes que culminarà amb una consulta el 17 

d’abril  

http://www.vilaweb.cat/noticies/comenca-el-proces-participatiu-de-la-c-32-a-blanes-que-

culminara-amb-una-consulta-el-17-dabril/  

 

19/02/16  

Ràdio Marina  

Tret de sortida del procés participatiu de la C-32  

http://www.radiomarina.com/noticia.php?id=8743  

 

19/02/16  

Blanesaldia.com  

Tret de sortida del procés participatiu de la C-32 a Blanes, que culminarà amb una consulta el 

http://www.blanes.cat/docweb/2016-02-18-inici
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/10-administracions/942862-la-consulta-ciutadana-sobre-la-c-32-el-17-d-abril.html?cca=1
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/10-administracions/942862-la-consulta-ciutadana-sobre-la-c-32-el-17-d-abril.html?cca=1
http://www.diaridegirona.cat/selva/2016/02/19/consulta-popular-blanes-sobre-nova/768423.html
http://www.diaridegirona.cat/selva/2016/02/19/consulta-popular-blanes-sobre-nova/768423.html
http://www.vilaweb.cat/noticies/comenca-el-proces-participatiu-de-la-c-32-a-blanes-que-culminara-amb-una-consulta-el-17-dabril/
http://www.vilaweb.cat/noticies/comenca-el-proces-participatiu-de-la-c-32-a-blanes-que-culminara-amb-una-consulta-el-17-dabril/
http://www.radiomarina.com/noticia.php?id=8743


Procés participatiu sobre la prolongació de la C-32 

17 d’Abril  

http://www.blanesaldia.com/blanes/26046-tret-de-sortida-del-proces-participatiu-de-la-c-32-a-

blanes-que-culminara-amb-una-consulta-el-17-dabril/  

 

19/02/16  

Tribuna Selvatana  

Tret de sortida del procés participatiu de la C-32 a Blanes, que culminarà amb una consulta el 

17 d'abril  

http://www.tribunaselvatana.cat/CA/2731/noticies/tret-de-sortida-del-proces-participatiu-de-la-c-

32-a-blanes-que-culminara-amb-una-consulta-el-17-d-abril.html  

 

19/02/16  

aragirona.cat  

Comença el procés participatiu de la C-32 a Blanes  

http://www.aragirona.cat/noticia/2016/02/18/comenca-el-proces-participatiu-de-la-c-32-a-

blanes-que-culminara-amb-una-consulta-el-17-d-  

 

19/02/16  

Blanesaldia.com  

ICV-EUiA de Blanes farà demà un acte per explicar la seva oposició a la prolongació de la C-

32  

http://www.blanesaldia.com/blanes/26048-icv-euia-de-blanes-fara-dema-un-acte-per-explicar-

la-seva-oposicio-a-la-prolongacio-de-la-c-32/  

20-21-22/02/16  

La Vanguardia  

Comença el procés participatiu de la C-32 a Blanes que culminarà amb una consulta el 17 

d'abril  

http://www.lavanguardia.com/vida/20160218/302260840920/comenca-el-proces-participatiu-de-

la-c-32-a-blanes-que-culminara-amb-una-consulta-el-17-d-abril.html  

 

20-21-22/02/16  

ccma.cat  

Comença el procés participatiu de la C-32 a Blanes que culminarà amb una consulta el 17 

d'abril  

http://www.ccma.cat/324/comenca-el-proces-participatiu-de-la-c-32-a-blanes-que-culminara-

amb-una-consulta-el-17-dabril/noticia/2714252/  

 

20-21-22/02/16  

Ràdio Palafolls  

La consulta sobre la prolongació de l’autopista a Blanes es farà el 17 d’abril  

http://www.blanesaldia.com/blanes/26046-tret-de-sortida-del-proces-participatiu-de-la-c-32-a-blanes-que-culminara-amb-una-consulta-el-17-dabril/
http://www.blanesaldia.com/blanes/26046-tret-de-sortida-del-proces-participatiu-de-la-c-32-a-blanes-que-culminara-amb-una-consulta-el-17-dabril/
http://www.tribunaselvatana.cat/CA/2731/noticies/tret-de-sortida-del-proces-participatiu-de-la-c-32-a-blanes-que-culminara-amb-una-consulta-el-17-d-abril.html
http://www.tribunaselvatana.cat/CA/2731/noticies/tret-de-sortida-del-proces-participatiu-de-la-c-32-a-blanes-que-culminara-amb-una-consulta-el-17-d-abril.html
http://aragirona.cat/
http://www.aragirona.cat/noticia/2016/02/18/comenca-el-proces-participatiu-de-la-c-32-a-blanes-que-culminara-amb-una-consulta-el-17-d-
http://www.aragirona.cat/noticia/2016/02/18/comenca-el-proces-participatiu-de-la-c-32-a-blanes-que-culminara-amb-una-consulta-el-17-d-
http://www.blanesaldia.com/blanes/26048-icv-euia-de-blanes-fara-dema-un-acte-per-explicar-la-seva-oposicio-a-la-prolongacio-de-la-c-32/
http://www.blanesaldia.com/blanes/26048-icv-euia-de-blanes-fara-dema-un-acte-per-explicar-la-seva-oposicio-a-la-prolongacio-de-la-c-32/
http://www.lavanguardia.com/vida/20160218/302260840920/comenca-el-proces-participatiu-de-la-c-32-a-blanes-que-culminara-amb-una-consulta-el-17-d-abril.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160218/302260840920/comenca-el-proces-participatiu-de-la-c-32-a-blanes-que-culminara-amb-una-consulta-el-17-d-abril.html
http://ccma.cat/
http://www.ccma.cat/324/comenca-el-proces-participatiu-de-la-c-32-a-blanes-que-culminara-amb-una-consulta-el-17-dabril/noticia/2714252/
http://www.ccma.cat/324/comenca-el-proces-participatiu-de-la-c-32-a-blanes-que-culminara-amb-una-consulta-el-17-dabril/noticia/2714252/


Procés participatiu sobre la prolongació de la C-32 

http://www.radiopalafolls.cat/2016/02/19/la-consulta-sobre-la-prolongacio-de-lautopista-a-

blanes-es-fara-el-17-dabril/  

 

20-21-22/02/16  

El Digital de Girona.com  

Comença el procés participatiu de la C-32 a Blanes que culminarà amb una consulta  

http://www.eldigitaldegirona.com/comenca-el-proces-participatiu-de-la-c-32-a-blanes-que-

culminara-amb-una-consulta-el-17-dabril/  

 

20-21-22/02/16  

Blanesaldia.com  

ICV-EUiA de Blanes: Alternativa a la prolongació de la C-32  

http://www.blanesaldia.com/videos/26097-icv-euia-de-blanes-alternativa-a-la-prolongacio-de-la-

c-32/  

 

20-21-22/02/16  

Blanesaldia.com  

Proposta alternativa d’ICV-EUiA a la prolongació de la C-32  

http://www.blanesaldia.com/videos/26082-proposta-alternativa-dicv-euia-a-la-prolongacio-de-la-

c-32/  

 

23/02/16  

Diari de Girona  

La Plataforma Aturem la C-32 preveu noves accions durant la Setmana Santa  

http://www.diaridegirona.cat/selva/2016/02/23/plataforma-aturem-c-32-preveu/769076.html  

 

23/02/16  

Blanesaldia.com  

Organitzacions juvenils de l’esquerra independentista de Lloret i Blanes, contra la prolongació 

de la C-32  

http://www.blanesaldia.com/selva/26122-organitzacions-juvenils-de-lesquerra-independentista-

de-lloret-i-blanes-contra-la-prolongacio-de-la-c-32/  

 

01/03/16 

Diari ciutat de Blanes  

Els joves de Blanes contra la C32  

http://blogscat.com/diariciutatblanes/?p=926  

 

04/03/16 

http://www.radiopalafolls.cat/2016/02/19/la-consulta-sobre-la-prolongacio-de-lautopista-a-blanes-es-fara-el-17-dabril/
http://www.radiopalafolls.cat/2016/02/19/la-consulta-sobre-la-prolongacio-de-lautopista-a-blanes-es-fara-el-17-dabril/
http://www.eldigitaldegirona.com/comenca-el-proces-participatiu-de-la-c-32-a-blanes-que-culminara-amb-una-consulta-el-17-dabril/
http://www.eldigitaldegirona.com/comenca-el-proces-participatiu-de-la-c-32-a-blanes-que-culminara-amb-una-consulta-el-17-dabril/
http://www.blanesaldia.com/videos/26097-icv-euia-de-blanes-alternativa-a-la-prolongacio-de-la-c-32/
http://www.blanesaldia.com/videos/26097-icv-euia-de-blanes-alternativa-a-la-prolongacio-de-la-c-32/
http://www.blanesaldia.com/videos/26082-proposta-alternativa-dicv-euia-a-la-prolongacio-de-la-c-32/
http://www.blanesaldia.com/videos/26082-proposta-alternativa-dicv-euia-a-la-prolongacio-de-la-c-32/
http://www.diaridegirona.cat/selva/2016/02/23/plataforma-aturem-c-32-preveu/769076.html
http://www.blanesaldia.com/selva/26122-organitzacions-juvenils-de-lesquerra-independentista-de-lloret-i-blanes-contra-la-prolongacio-de-la-c-32/
http://www.blanesaldia.com/selva/26122-organitzacions-juvenils-de-lesquerra-independentista-de-lloret-i-blanes-contra-la-prolongacio-de-la-c-32/
http://blogscat.com/diariciutatblanes/?p=926


Procés participatiu sobre la prolongació de la C-32 

El Punt/Avui  

Aturem la C-32 vol fer a Lloret la consulta sobre el ramal  

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/12-infraestructures/946661-aturem-la-c-32-vol-fer-a-

lloret-la-consulta-sobre-el-ramal.html  

 

19-20-21/03/16  

Blanesaldia.com  

La Plataforma Aturem la C-32 es va reunir amb el conseller de Territori i Sostenibilitat i diputats 

de la CUP  

http://www.blanesaldia.com/blanes/26679-la-plataforma-aturem-la-c-32-es-va-reunir-amb-

diputats-de-la-cup-i-el-conseller-de-territori-i-sostenibilitat/  

 

19-20-21/03/16  

Diari ciutat de Blanes  

Aturem C32 li canta la canya al Conseller Rull  

http://blogscat.com/diariciutatblanes/?p=1125  

 

19-20-21/03/16  

Tribuna Selvatana  

El politòleg Quim Brugué parla de participació ciutadana a Blanes, amb el rerefons de la C-32  

http://www.tribunaselvatana.cat/CA/2910/noticies/el-politoleg-quim-brugue-parla-de-

participacio-ciutadana-a-blanes-amb-el-rerefons-de-la-c-32.html  

 

25-26-27-28-29-30/03/16  

Diari de Girona  

Tretze entitats de Lloret impulsen una consulta sobre la nova C-32  

http://www.diaridegirona.cat/selva/2016/03/30/tretze-entitats-lloret-impulsen-

consulta/775042.html  

 

25-26-27-28-29-30/03/16  

Blanesaldia.com  

Un grup d’entitats promouen a Lloret la consulta sobre la prolongació de la C-32  

http://www.blanesaldia.com/selva/26788-grup-entitats-promouen-a-lloret-la-consulta-

prolongacio-c-32/  

 

25-26-27-28-29-30/03/16  

Ràdio Palafolls  

Entitats de Lloret organitzen una consulta sobre l’autopista  

http://www.radiopalafolls.cat/2016/03/29/una-12a-dentitats-de-lloret-sorganitzen-per-fer-una-

consulta-sobre-el-perllongament-de-lautopista/  

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/12-infraestructures/946661-aturem-la-c-32-vol-fer-a-lloret-la-consulta-sobre-el-ramal.html
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/12-infraestructures/946661-aturem-la-c-32-vol-fer-a-lloret-la-consulta-sobre-el-ramal.html
http://www.blanesaldia.com/blanes/26679-la-plataforma-aturem-la-c-32-es-va-reunir-amb-diputats-de-la-cup-i-el-conseller-de-territori-i-sostenibilitat/
http://www.blanesaldia.com/blanes/26679-la-plataforma-aturem-la-c-32-es-va-reunir-amb-diputats-de-la-cup-i-el-conseller-de-territori-i-sostenibilitat/
http://blogscat.com/diariciutatblanes/?p=1125
http://www.tribunaselvatana.cat/CA/2910/noticies/el-politoleg-quim-brugue-parla-de-participacio-ciutadana-a-blanes-amb-el-rerefons-de-la-c-32.html
http://www.tribunaselvatana.cat/CA/2910/noticies/el-politoleg-quim-brugue-parla-de-participacio-ciutadana-a-blanes-amb-el-rerefons-de-la-c-32.html
http://www.diaridegirona.cat/selva/2016/03/30/tretze-entitats-lloret-impulsen-consulta/775042.html
http://www.diaridegirona.cat/selva/2016/03/30/tretze-entitats-lloret-impulsen-consulta/775042.html
http://www.blanesaldia.com/selva/26788-grup-entitats-promouen-a-lloret-la-consulta-prolongacio-c-32/
http://www.blanesaldia.com/selva/26788-grup-entitats-promouen-a-lloret-la-consulta-prolongacio-c-32/
http://www.radiopalafolls.cat/2016/03/29/una-12a-dentitats-de-lloret-sorganitzen-per-fer-una-consulta-sobre-el-perllongament-de-lautopista/
http://www.radiopalafolls.cat/2016/03/29/una-12a-dentitats-de-lloret-sorganitzen-per-fer-una-consulta-sobre-el-perllongament-de-lautopista/


Procés participatiu sobre la prolongació de la C-32 

 

25-26-27-28-29-30/03/16  

aragirona.cat  

Tretze entitats consultaran a Lloret de Mar sobre el perllongament de la C-32  

http://www.aragirona.cat/noticia/2016/03/29/tretze-entitats-impulsen-una-consulta-a-lloret-de-

mar-sobre-el-perllongament-de-la-c-32-el  

 

25-26-27-28-29-30/03/16  

El Punt/Avui  

Acció popular per fer la consulta de la C-32 a Lloret  

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/12-infraestructures/953893-moret-com-a-blanes-tenim-

dret-a-dir-hi-la-nostra.html?cca=1  

 

25-26-27-28-29-30/03/16  

El Punt/Avui  

El govern escolta, però no ajorna res  

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/12-infraestructures/953911-el-govern-escolta-pero-no-

ajorna-res.html?cca=1  

 

31/03/16  

Ràdio Marina  

Consulta alternativa sobre la C-32 a Lloret  

http://www.radiomarina.com/noticia.php?id=8819  

 

02-03-04/03/16  

Diari de Girona  

Acció a Lloret d´Aturem l´Autopista contra la prolongació de la C-32  

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2016/04/04/accio-lloret-daturem-lautopista-

contra/775835.html  

 

02-03-04/03/16  

Blanesaldia.com  

Campanya contra la prolongació de la C-32 durant la Marxa de les Ermites de Lloret  

http://www.blanesaldia.com/selva/26901-campanya-contra-la-prolongacio-de-la-c-32-durant-la-

marxa-de-les-ermites-de-lloret/  

 

05/04/16  

Ajuntament de Blanes  

Pere Macias, Salvador Milà, Manel Nadal i el científic Rafel Sardà, ponents del debat sobre la 

C-32 a Blanes  

http://aragirona.cat/
http://www.aragirona.cat/noticia/2016/03/29/tretze-entitats-impulsen-una-consulta-a-lloret-de-mar-sobre-el-perllongament-de-la-c-32-el
http://www.aragirona.cat/noticia/2016/03/29/tretze-entitats-impulsen-una-consulta-a-lloret-de-mar-sobre-el-perllongament-de-la-c-32-el
http://www.aragirona.cat/noticia/2016/03/29/tretze-entitats-impulsen-una-consulta-a-lloret-de-mar-sobre-el-perllongament-de-la-c-32-el
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/12-infraestructures/953893-moret-com-a-blanes-tenim-dret-a-dir-hi-la-nostra.html?cca=1
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/12-infraestructures/953893-moret-com-a-blanes-tenim-dret-a-dir-hi-la-nostra.html?cca=1
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/12-infraestructures/953911-el-govern-escolta-pero-no-ajorna-res.html?cca=1
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/12-infraestructures/953911-el-govern-escolta-pero-no-ajorna-res.html?cca=1
http://www.radiomarina.com/noticia.php?id=8819
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2016/04/04/accio-lloret-daturem-lautopista-contra/775835.html
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2016/04/04/accio-lloret-daturem-lautopista-contra/775835.html
http://www.blanesaldia.com/selva/26901-campanya-contra-la-prolongacio-de-la-c-32-durant-la-marxa-de-les-ermites-de-lloret/
http://www.blanesaldia.com/selva/26901-campanya-contra-la-prolongacio-de-la-c-32-durant-la-marxa-de-les-ermites-de-lloret/


Procés participatiu sobre la prolongació de la C-32 

http://www.blanes.cat/docweb/2016-04-04-debat  

 

05/04/16  

Blanesaldia.com  

Aquest dijous es farà un debat al Teatre de Blanes sobre el projecte de prolongació de la C-32  

http://www.blanesaldia.com/blanes/26909-aquest-dijous-es-fara-un-debat-al-teatre-de-blanes-

sobre-el-projecte-de-prolongacio-de-la-c-32/  

 

05/04/16  

Tribuna Selvatana  

Pere Macias, Salvador Milà, Manel Nadal i el científic Rafel Sardà, ponents del Debat sobre la 

C-32 a Blanes  

http://www.tribunaselvatana.cat/CA/2997/noticies/pere-macias-salvador-mila-manel-nadal-i-el-

cientific-rafel-sarda-ponents-del-debat-sobre-la-c-32-a-blanes.html  

 

06/04/16  

El Punt/Avui  

Debat a Blanes sobre la C-32, demà amb dos exconsellers  

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/12-infraestructures/955744-debat-a-blanes-sobre-la-c-

32-dema-amb-dos-exconsellers.html?cca=1  

 

07/04/16  

Ràdio Marina  

Debat sobre la C-32 a Blanes  

http://www.radiomarina.com/noticia.php?id=8837  

 

07/04/16  

Ràdio Palafolls  

Debat sobre la prolongació de l’autopista fins a Lloret  

http://www.radiopalafolls.cat/2016/04/06/debat-sobre-la-prolongacio-de-lautopista-fins-a-lloret/  

 

08/04/16  

Ajuntament de Blanes  

La mobilitat en el territori, element central del Debat sobre el projecte de prolongació de la C-

32  

http://www.blanes.cat/docweb/2016-04-08-debat  

 

08/04/16  

El Punt/Avui  

Discussió sobre si el govern acceptarà canvis en la C-32  

http://www.blanes.cat/docweb/2016-04-04-debat
http://www.blanesaldia.com/blanes/26909-aquest-dijous-es-fara-un-debat-al-teatre-de-blanes-sobre-el-projecte-de-prolongacio-de-la-c-32/
http://www.blanesaldia.com/blanes/26909-aquest-dijous-es-fara-un-debat-al-teatre-de-blanes-sobre-el-projecte-de-prolongacio-de-la-c-32/
http://www.tribunaselvatana.cat/CA/2997/noticies/pere-macias-salvador-mila-manel-nadal-i-el-cientific-rafel-sarda-ponents-del-debat-sobre-la-c-32-a-blanes.html
http://www.tribunaselvatana.cat/CA/2997/noticies/pere-macias-salvador-mila-manel-nadal-i-el-cientific-rafel-sarda-ponents-del-debat-sobre-la-c-32-a-blanes.html
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/12-infraestructures/955744-debat-a-blanes-sobre-la-c-32-dema-amb-dos-exconsellers.html?cca=1
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/12-infraestructures/955744-debat-a-blanes-sobre-la-c-32-dema-amb-dos-exconsellers.html?cca=1
http://www.radiomarina.com/noticia.php?id=8837
http://www.radiopalafolls.cat/2016/04/06/debat-sobre-la-prolongacio-de-lautopista-fins-a-lloret/
http://www.blanes.cat/docweb/2016-04-08-debat


Procés participatiu sobre la prolongació de la C-32 

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/12-infraestructures/956648-els-opositors-comencen-la-

campanya-pel-no.html?cca=1  

 

08/04/16  

Blanesaldia.com  

La mobilitat en el territori, element central del debat sobre el projecte de prolongació de la C-32 

a Blanes  

http://www.blanesaldia.com/blanes/27005-la-mobilitat-en-el-territori-element-central-del-debat-

sobre-el-projecte-de-prolongacio-de-la-c-32-a-blanes/  

 

08/04/16  

Tribuna Selvatana  

La mobilitat al territori, element central del debat sobre el projecte de prolongació de la C-32 a 

Blanes  

http://www.tribunaselvatana.cat/CA/3015/noticies/la-mobilitat-al-territori-element-central-del-

debat-sobre-el-projecte-de-prolongacio-de-la-c-32-a-blanes.html  

 

08/04/16  

Ràdio Marina  

Blanes debat sobre la C-32  

http://www.radiomarina.com/noticia.php?id=8843  

 

09-10-11/04/16  

Ajuntament de Blanes  

Debat Públic Projecte Prolongació C-32 a Blanes - 7 Abril 2016 -video-  

https://www.youtube.com/watch?v=7j5uKI-L9PI  

 

09-10-11/04/16  

Diari de Girona  

Debat sobre la prolongació de la C-32, a Blanes  

[adjunt "Debat sobre la prlongació de la C-32, a Blanes.pdf" eliminat per Ivan del Rio 

Sánchez/Blanes]  

 

09-10-11/04/16  

Ràdio Marina  

Arguments a favor i en contra de prolongar la C-32  

http://www.radiomarina.com/noticia.php?id=8846  

 

09-10-11/04/16  

Blanesaldia.com  

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/12-infraestructures/956648-els-opositors-comencen-la-campanya-pel-no.html?cca=1
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/12-infraestructures/956648-els-opositors-comencen-la-campanya-pel-no.html?cca=1
http://www.blanesaldia.com/blanes/27005-la-mobilitat-en-el-territori-element-central-del-debat-sobre-el-projecte-de-prolongacio-de-la-c-32-a-blanes/
http://www.blanesaldia.com/blanes/27005-la-mobilitat-en-el-territori-element-central-del-debat-sobre-el-projecte-de-prolongacio-de-la-c-32-a-blanes/
http://www.tribunaselvatana.cat/CA/3015/noticies/la-mobilitat-al-territori-element-central-del-debat-sobre-el-projecte-de-prolongacio-de-la-c-32-a-blanes.html
http://www.tribunaselvatana.cat/CA/3015/noticies/la-mobilitat-al-territori-element-central-del-debat-sobre-el-projecte-de-prolongacio-de-la-c-32-a-blanes.html
http://www.radiomarina.com/noticia.php?id=8843
https://www.youtube.com/watch?v=7j5uKI-L9PI
http://www.radiomarina.com/noticia.php?id=8846


Procés participatiu sobre la prolongació de la C-32 

Acció contra la prolongació de l’autopista C-32  

http://www.blanesaldia.com/blanes/27064-accio-contra-la-prolongacio-de-lautopista-c-32/  

 

09-10-11/04/16  

Tribuna Selvatana  

Acció reivindicativa de la Plataforma Aturem la C-32 a una setmana de la consulta  

http://www.tribunaselvatana.cat/CA/3026/noticies/accio-reivindicativa-de-la-plataforma-aturem-

la-c-32-a-una-setmana-de-la-consulta.html  

 

09-10-11/04/16  

Diari de Girona  

Els efectes de la prolongació de la C-32 – Jordi Fabrellas i Payret  

http://www.diaridegirona.cat/opinio/2016/04/10/efectes-prolongacio-c-32/776963.html  

 

13/04/16  

Ràdio Palafolls  

Blanes debat sobre la prolongació de l’autopista  

http://www.radiopalafolls.cat/2016/04/12/blanes-debat-sobre-la-prolongacio-de-lautopista/  

 

13/04/16  

Diari de Girona  

Qui ens ha pintat la tanca? La plataforma C-32 - M. Mercè Torruella, directora de l’institut 

Serrallarga (Blanes)  

[adjunt "Qui ens ha pintat la tanca  La plataforma C-32 - M Mercè Torruella, directora de l'institut 

Serrallarga (Blanes).pdf" eliminat per Ivan del Rio Sánchez/Blanes]  

 

14/04/16  

Ajuntament de Blanes  

Darrers preparatius per a la Consulta Popular de la C-32 del diumenge 17 d’Abril  

http://www.blanes.cat/docweb/2016-04-13-consulta  

 

14/04/16  

Blanesaldia.com  

Darrers preparatius per a la Consulta Popular de la C-32 a Blanes el diumenge 17 d’Abril  

http://www.blanesaldia.com/blanes/27111-darrers-preparatius-per-a-la-consulta-popular-de-la-

c-32-a-blanes-del-diumenge-17-dabril/  

 

14/04/16  

Diari de Girona  

Uns 33.000 blanencs podran votar en la consulta sobre la C-32  

http://www.blanesaldia.com/blanes/27064-accio-contra-la-prolongacio-de-lautopista-c-32/
http://www.tribunaselvatana.cat/CA/3026/noticies/accio-reivindicativa-de-la-plataforma-aturem-la-c-32-a-una-setmana-de-la-consulta.html
http://www.tribunaselvatana.cat/CA/3026/noticies/accio-reivindicativa-de-la-plataforma-aturem-la-c-32-a-una-setmana-de-la-consulta.html
http://www.diaridegirona.cat/opinio/2016/04/10/efectes-prolongacio-c-32/776963.html
http://www.radiopalafolls.cat/2016/04/12/blanes-debat-sobre-la-prolongacio-de-lautopista/
http://www.blanes.cat/docweb/2016-04-13-consulta
http://www.blanesaldia.com/blanes/27111-darrers-preparatius-per-a-la-consulta-popular-de-la-c-32-a-blanes-del-diumenge-17-dabril/
http://www.blanesaldia.com/blanes/27111-darrers-preparatius-per-a-la-consulta-popular-de-la-c-32-a-blanes-del-diumenge-17-dabril/


Procés participatiu sobre la prolongació de la C-32 

http://www.diaridegirona.cat/selva/2016/04/14/33000-blanencs-podran-votar-

consulta/777739.html  

 

14/04/16  

La Vanguardia  

Más de 60.000 vecinos de Blanes y Lloret llamados a consulta por la C-32  

http://www.lavanguardia.com/local/girona/20160413/401077726737/blanes-lloret-consulta-

popular-prolongacion-c-32.html  

 

14/04/16  

El Punt/Avui  

Acte central de la plataforma contra la C-32 a Lloret de Mar  

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/12-infraestructures/958211-acte-central-de-la-

plataforma-contra-la-c-32-a-lloret-de-mar.html?cca=1  

 

14/04/16  

Blanesaldia.com  

Acte central a Lloret contra la prolongació de la C-32  

http://www.blanesaldia.com/selva/27099-acte-central-a-lloret-contra-la-prolongacio-de-la-c-32/  

 

16-17-18/04/16  

Ajuntament de Blanes  

Tot a punt per la Consulta Popular de la C-32 a Blanes del diumenge 17 d’Abril  

http://www.blanes.cat/docweb/2016-04-15-consulta  

 

16-17-18/04/16  

El Punt/Avui  

Carretera a l'urna  

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/12-infraestructures/958829-carretera-a-l-

urna.html?cca=1  

 

16-17-18/04/16  

Diari de Girona  

Blanes ja té a punt la consulta de la C-32  

http://www.diaridegirona.cat/selva/2016/04/16/blanes-ja-punt-consulta-c/778068.html  

 

16-17-18/04/16  

Ràdio Palafolls  

Blanes enllesteix la Consulta Popular sobre el Projecte de Prolongació de la C-32  

http://www.radiopalafolls.cat/2016/04/15/blanes-enllesteix-la-consulta-popular-sobre-el-projecte-

http://www.diaridegirona.cat/selva/2016/04/14/33000-blanencs-podran-votar-consulta/777739.html
http://www.diaridegirona.cat/selva/2016/04/14/33000-blanencs-podran-votar-consulta/777739.html
http://www.lavanguardia.com/local/girona/20160413/401077726737/blanes-lloret-consulta-popular-prolongacion-c-32.html
http://www.lavanguardia.com/local/girona/20160413/401077726737/blanes-lloret-consulta-popular-prolongacion-c-32.html
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/12-infraestructures/958211-acte-central-de-la-plataforma-contra-la-c-32-a-lloret-de-mar.html?cca=1
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/12-infraestructures/958211-acte-central-de-la-plataforma-contra-la-c-32-a-lloret-de-mar.html?cca=1
http://www.blanesaldia.com/selva/27099-acte-central-a-lloret-contra-la-prolongacio-de-la-c-32/
http://www.blanes.cat/docweb/2016-04-15-consulta
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/12-infraestructures/958829-carretera-a-l-urna.html?cca=1
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/12-infraestructures/958829-carretera-a-l-urna.html?cca=1
http://www.diaridegirona.cat/selva/2016/04/16/blanes-ja-punt-consulta-c/778068.html
http://www.radiopalafolls.cat/2016/04/15/blanes-enllesteix-la-consulta-popular-sobre-el-projecte-de-prolongacio-de-la-c-32/


Procés participatiu sobre la prolongació de la C-32 

de-prolongacio-de-la-c-32/  

 

16-17-18/04/16  

Tribuna Selvatana  

Tot a punt per la Consulta Popular de la C-32 a Blanes  

http://www.tribunaselvatana.cat/CA/3056/noticies/tot-a-punt-per-la-consulta-popular-de-la-c-32-

a-blanes.html  

 

16-17-18/04/16  

Blanesaldia.com  

Entitats ecologistes de Catalunya demanen aturar la prolongació de la C-32 Blanes – Lloret  

http://www.blanesaldia.com/blanes/27132-entitats-ecologistes-de-catalunya-demanen-aturar-la-

prolongacio-de-la-c-32-blanes-lloret/  

 

16-17-18/04/16  

Ajuntament de Blanes  

Fins a les 14 h ja han votat 1.238 persones a la Consulta Popular de la C-32 a Blanes  

http://www.blanes.cat/docweb/2016-04-17-consulta1  

 

16-17-18/04/16  

Blanesaldia.com  

Fins a les 14 hores havien votat a Blanes 1.238 persones a la consulta popular sobre la C-32  

http://www.blanesaldia.com/blanes/27157-fins-a-les-14-h-ja-han-votat-1-238-persones-a-la-

consulta-popular-de-la-c-32-a-blanes/  

 

16-17-18/04/16  

Tribuna Selvatana  

Fins a les 14h han votat 1.238 persones a la Consulta Popular de la C-32 de Blanes  

http://www.tribunaselvatana.cat/CA/3066/noticies/fins-a-les-14h-han-votat-1-238-persones-a-la-

consulta-popular-de-la-c-32-de-blanes.html  

 

16-17-18/04/16  

Ajuntament de Blanes  

1.706 persones voten en contra i 671 a favor del Projecte de la C-32 a Blanes en la Consulta 

Popular  

http://www.blanes.cat/docweb/2016-04-17-consulta2  

 

16-17-18/04/16  

El Punt/Avui  

El no a l'autopista guanya clarament a Blanes i Lloret  

http://www.radiopalafolls.cat/2016/04/15/blanes-enllesteix-la-consulta-popular-sobre-el-projecte-de-prolongacio-de-la-c-32/
http://www.tribunaselvatana.cat/CA/3056/noticies/tot-a-punt-per-la-consulta-popular-de-la-c-32-a-blanes.html
http://www.tribunaselvatana.cat/CA/3056/noticies/tot-a-punt-per-la-consulta-popular-de-la-c-32-a-blanes.html
http://www.blanesaldia.com/blanes/27132-entitats-ecologistes-de-catalunya-demanen-aturar-la-prolongacio-de-la-c-32-blanes-lloret/
http://www.blanesaldia.com/blanes/27132-entitats-ecologistes-de-catalunya-demanen-aturar-la-prolongacio-de-la-c-32-blanes-lloret/
http://www.blanes.cat/docweb/2016-04-17-consulta1
http://www.blanesaldia.com/blanes/27157-fins-a-les-14-h-ja-han-votat-1-238-persones-a-la-consulta-popular-de-la-c-32-a-blanes/
http://www.blanesaldia.com/blanes/27157-fins-a-les-14-h-ja-han-votat-1-238-persones-a-la-consulta-popular-de-la-c-32-a-blanes/
http://www.tribunaselvatana.cat/CA/3066/noticies/fins-a-les-14h-han-votat-1-238-persones-a-la-consulta-popular-de-la-c-32-de-blanes.html
http://www.tribunaselvatana.cat/CA/3066/noticies/fins-a-les-14h-han-votat-1-238-persones-a-la-consulta-popular-de-la-c-32-de-blanes.html
http://www.blanes.cat/docweb/2016-04-17-consulta2


Procés participatiu sobre la prolongació de la C-32 

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/12-infraestructures/959366-el-no-a-l-autopista-guanya-

clarament-a-blanes-i-lloret.html?cca=1  

 

16-17-18/04/16  

Diari de Girona  

«No» ampli a la C-32, però amb poca participació  

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2016/04/18/no-ampli-c-32-poca/778272.html  

 

16-17-18/04/16  

Ràdio Marina  

2.391 votants Blanes i 1.269 a Lloret de Mar  

http://www.radiomarina.com/noticia.php?id=8862  

 

19/04/16  

Ajuntament de Blanes  

Consulta Popular Projecte Prolongació C-32 a Blanes -video-  

https://www.youtube.com/watch?v=G8ApGGUODZ0  

 

19/04/16  

Blanesaldia.com  

El ‘no’ a la prolongació de la C-32 s’imposa amb claredat en la consulta popular a Blanes i 

Lloret  

http://www.blanesaldia.com/blanes/27170-el-no-a-la-prolongacio-de-la-c-32-simposa-amb-

claredat-en-la-consulta-popular-a-blanes-i-lloret/  

 

19/04/16  

La Vanguardia  

El ‘no’ a la prolongació de l’autopista C-32 s’imposa a la consulta popular de Blanes i Lloret de 

Mar  

http://www.lavanguardia.com/vida/20160418/401181362834/el-no-a-la-prolongacio-de-l-

autopista-c-32-s-imposa-a-la-consulta-popular-de-blanes-i-lloret-de-mar.html  

 

19/04/16  

VilaWeb  

El ‘no’ a la prolongació de l’autopista C-32 s’imposa a la consulta popular de Blanes i Lloret de 

Mar  

http://www.vilaweb.cat/noticies/el-no-a-la-prolongacio-de-lautopista-c-32-simposa-a-la-consulta-

popular-de-blanes-i-lloret-de-mar/  

 

19/04/16  

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/12-infraestructures/959366-el-no-a-l-autopista-guanya-clarament-a-blanes-i-lloret.html?cca=1
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/12-infraestructures/959366-el-no-a-l-autopista-guanya-clarament-a-blanes-i-lloret.html?cca=1
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2016/04/18/no-ampli-c-32-poca/778272.html
http://www.radiomarina.com/noticia.php?id=8862
https://www.youtube.com/watch?v=G8ApGGUODZ0
http://www.blanesaldia.com/blanes/27170-el-no-a-la-prolongacio-de-la-c-32-simposa-amb-claredat-en-la-consulta-popular-a-blanes-i-lloret/
http://www.blanesaldia.com/blanes/27170-el-no-a-la-prolongacio-de-la-c-32-simposa-amb-claredat-en-la-consulta-popular-a-blanes-i-lloret/
http://www.lavanguardia.com/vida/20160418/401181362834/el-no-a-la-prolongacio-de-l-autopista-c-32-s-imposa-a-la-consulta-popular-de-blanes-i-lloret-de-mar.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160418/401181362834/el-no-a-la-prolongacio-de-l-autopista-c-32-s-imposa-a-la-consulta-popular-de-blanes-i-lloret-de-mar.html
http://www.vilaweb.cat/noticies/el-no-a-la-prolongacio-de-lautopista-c-32-simposa-a-la-consulta-popular-de-blanes-i-lloret-de-mar/
http://www.vilaweb.cat/noticies/el-no-a-la-prolongacio-de-lautopista-c-32-simposa-a-la-consulta-popular-de-blanes-i-lloret-de-mar/


Procés participatiu sobre la prolongació de la C-32 

Tribuna Selvatana  

El No a la prolongació de la C-32 guanya amb rotunditat a les consultes de Blanes i Lloret  

http://www.tribunaselvatana.cat/CA/3068/noticies/el-no-a-la-prolongacio-de-la-c-32-guanya-

amb-rotunditat-a-les-consultes-de-blanes-i-lloret.html  

 

19/04/16  

aragirona.cat  

El ‘no’ a la prolongació de l’autopista C-32 s’imposa  

http://www.aragirona.cat/noticia/2016/04/17/el-no-a-la-prolongacio-de-lautopista-c-32-simposa-

en-la-consulta-popular-de-blanes-i-llore  

 

19/04/16  

Diari ciutat de Blanes  

No a la prologació de l’autopista C32  

http://blogscat.com/diariciutatblanes/?p=1304  

 

19/04/16  

Ràdio Marina  

'No hi ha demanda per aturar la C-32'  

http://www.radiomarina.com/noticia.php?id=8864  

 

19/04/16  

Ràdio Palafolls  

Blanes i Lloret refusen l’ampliació de l’autopista  

http://www.radiopalafolls.cat/2016/04/18/blanes-i-lloret-refusen-lampliacio-de-lautopista/  

 

19/04/16  

Blanesaldia.com  

ERC Blanes considera ‘plenament satisfactoris’ els resultats de la consulta sobre la prolongació 

de la C-32  

http://www.blanesaldia.com/blanes/27186-erc-blanes-considera-plenament-satisfactoris-els-

resultats-de-la-consulta-sobre-la-prolongacio-de-la-c-32/  

 

19/04/16  

Diari de Girona  

Els alcaldes diuen que la consulta no permet exigir l´aturada de la C-32  

http://www.diaridegirona.cat/selva/2016/04/19/alcaldes-diuen-que-consulta-no/778544.html  

 

19/04/16  

aragirona.cat  

http://www.tribunaselvatana.cat/CA/3068/noticies/el-no-a-la-prolongacio-de-la-c-32-guanya-amb-rotunditat-a-les-consultes-de-blanes-i-lloret.html
http://www.tribunaselvatana.cat/CA/3068/noticies/el-no-a-la-prolongacio-de-la-c-32-guanya-amb-rotunditat-a-les-consultes-de-blanes-i-lloret.html
http://aragirona.cat/
http://www.aragirona.cat/noticia/2016/04/17/el-no-a-la-prolongacio-de-lautopista-c-32-simposa-en-la-consulta-popular-de-blanes-i-llore
http://www.aragirona.cat/noticia/2016/04/17/el-no-a-la-prolongacio-de-lautopista-c-32-simposa-en-la-consulta-popular-de-blanes-i-llore
http://www.aragirona.cat/noticia/2016/04/17/el-no-a-la-prolongacio-de-lautopista-c-32-simposa-en-la-consulta-popular-de-blanes-i-llore
http://blogscat.com/diariciutatblanes/?p=1304
http://www.radiomarina.com/noticia.php?id=8864
http://www.radiopalafolls.cat/2016/04/18/blanes-i-lloret-refusen-lampliacio-de-lautopista/
http://www.blanesaldia.com/blanes/27186-erc-blanes-considera-plenament-satisfactoris-els-resultats-de-la-consulta-sobre-la-prolongacio-de-la-c-32/
http://www.blanesaldia.com/blanes/27186-erc-blanes-considera-plenament-satisfactoris-els-resultats-de-la-consulta-sobre-la-prolongacio-de-la-c-32/
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Procés participatiu sobre la prolongació de la C-32 

Els alcaldes de Lloret i Blanes diuen que la consulta de la C-32 no aturarà el projecte  

http://www.aragirona.cat/noticia/2016/04/18/els-alcaldes-de-lloret-i-blanes-diuen-que-la-

consulta-de-la-c-32-no-permet-exigir-que-s-at  

 

19/04/16  

El Punt/Avui  

Dulsat demana l'inici de les obres de la C-32 fins a Lloret  

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/12-infraestructures/959563-dulsat-demana-l-inici-de-

les-obres-de-la-c-32-fins-a-lloret.html?cca=1  

 

19/04/16  

Blanesaldia.com  

Quatre partits polítics de Lloret demanen que comencin les obres de prolongació de la C-32  

http://www.blanesaldia.com/selva/27192-quatre-partits-politics-de-lloret-demanen-que-

comencin-les-obres-de-prolongacio-de-la-c-32/  

 

20/04/16  

Diari de Girona  

Els empresaris de Lloret i Blanes, satisfets amb la poca participació en la consulta  

http://www.diaridegirona.cat/selva/2016/04/20/empresaris-lloret-blanes-satisfets-

poca/778743.html  

 

21/04/16  

Blanesaldia.com  

La CUP de Blanes critica que PSC i CiU es desentenguessin de la consulta popular sobre la C-

32  

http://www.blanesaldia.com/blanes/27215-la-cup-de-blanes-critica-que-psc-i-ciu-es-

desentenguessin-de-la-consulta-popular-sobre-la-c-32/  

 

21/04/16  

Diari ciutat de Blanes  

Per la CUP els resultats de la Consulta C32 són molt satisfactoris  

http://blogscat.com/diariciutatblanes/?p=1315 
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