
CRONOLOGIA DE FETS RECENTS. ANY 2015 

 

6/3/2015.- El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, juntament amb el 

director d’Abertis autopistes, Antoni Español, presenten a Lloret de Mar el 

projecte per a connectar l’autopista C-32 entre Blanes i Lloret 

 

17/3/2015.- Es publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’acord 

entre el Govern de la Generalitat i Invicat 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) 

 

27/3/2015.- El ple de l’Ajuntament de Blanes rebutja una moció presentada per 

EUiA-ICV en contra del projecte de prolongació de la C-32 

Abril-maig 2015.- La Generalitat de Catalunya inicia un tràmit d’audiència 

durant un termini de 15 dies hàbils (del 13 d’abril al 4 de maig) perquè es 

formulin les al·legacions i observacions al projecte que es considerin pertinents 

 

20/4/2015.- El ple de l’Ajuntament de Lloret aprova la convocatòria d’una 

consulta no referendària i no vinculant en relació a la prolongació de la C-32 

entre Blanes i Lloret 

 

27/5/2015.- Es celebren les eleccions municipals 

 

10/9/2015.- La Plataforma “Aturem la C-32” presenta un estudi de mobilitat 

realitzat a partir d’imatges de trànsit captades el 21 d’agost de 2015 

 

29/10/2015.- El ple de l’Ajuntament de Blanes aprova la celebració d’una 

consulta sobre el projecte de perllongament de la C32 entre Blanes i Lloret 

 

29/10/2015.- L’Empresa MCrit presenta els resultats d’un estudi encarregat per 

l’Ajuntament de Lloret basant-se en 4.000 enquestes a conductors (un dia de 

març de 2014 i dos dies a l’agost de 2015) 



 

2/12/2015.- Es convoca una roda de premsa amb els alcaldes de Blanes, 

Lloret, Tordera i Tossa en què es demana a la Generalitat l’ampliació del 

projecte de prolongació de la C32 fins a Canyelles, anomenant-lo “Ronda Costa 

Brava Sud” 

 

4/12/2015.- El Departament de Territori i Sostenibilitat treu a licitació el projecte 

constructiu del tram Lloret-Tossa de Mar de la nova Ronda Costa Brava Sud 

 

17/12/2015.- L’Ajuntament de Blanes aprova per Junta de Govern Local l’inici 

d’un procés participatiu sobre el projecte de perllongament de la C32 entre 

Blanes i Lloret, amb l’objecte de conèixer l’opinió dels veïns/es sobre aquesta 

actuació pública 

 

17/12/2015.- L’Ajuntament de Tossa de Mar aprova una moció en que insta a la 

Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat a donar inici immediat a 

la construcció de la Ronda Costa Brava Sud 

 

21/12/2015.- El ple de l’Ajuntament de Lloret revoca la consulta aprovada en el 

ple de 20 d’abril i insta a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat a donar inici immediat a la construcció de la Ronda Costa Brava 

Sud  

 

28/12/2015.- A Blanes s’inicien les reunions periòdiques entre grups 

municipals, plataforma “Aturem C32”, equip de govern i tècnics de l’Ajuntament 

per dissenyar i planificar el procés participatiu aprovat per Junta de Govern 

Local de 17/12/2015


