
MANIFEST DELS BOSCOS DE ST. PERE I EL VILAR

Les entitats signants MANIFESTEN;

Que el Projecte de Prolongació de l’autopista C-32 fins a Lloret de Mar impulsat per la Generalitat de

Catalunya, amb el suport de l’equip de Govern dels Ajuntaments de Blanes i Lloret de Mar, suposa una

agressió irreparable al Patrimoni Natural dels  BOSCOS DE SANT PERE I EL VILAR,  la part més

meridional de la SERRALADA LITORAL GIRONINA..

Els Boscos de St. Pere del Bosc i el Vilar, ocupen la part selvatana de la Serralada Litoral catalana, a

l’extrem sud del Massís de l’Ardenya - Cadiretes i és un espai que actua com a connector biològic

entre aquest Massís i el Corredor del Montnegre, a través de la plana al·luvial de la Tordera.

Durant  molts  anys,  per  falta  d’una  ordenació  supramunicipal  d’aquest  territori,  els  diferents

Planejaments Urbanístics Municipals de la zona han permès l’edificació de la vessant de la Serralada

Litoral Selvatana més exposada al mar, amb la proliferació d’urbanitzacions que han suposat un greu

impacte visual i ambiental per aquesta zona. Malgrat tot, els Boscos de les Alegries, Sant Pere del

Bosc, els Tres Turons, Mont Barbat, i el Vilar, que formen part d’aquesta Serralada, conserven encara

un important interès botànic, faunístic i paisatgístic de la zona.

El projecte de prolongació de l’autopista C-32 fins a Lloret compta amb un traçat pel bell mig dels

Boscos de St. Pere i del Vilar, fragmentant aquest espai en dues parts i afectant irreparablement el seu

valor ambiental i paisatgístic i la connectivitat biològica amb els espais naturals propers

Les organitzacions i entitats signants manifestem el nostre rebuig a l’actual projecte de traçat d’aquesta

infraestructura,  més quan existeixen alternatives  per  la  millora  de  la  mobilitat  de  la  zona amb un

impacte ambiental molt menor. No entenem com aquest projecte que des de l’any 1994, va acumulant

informes ambientals desfavorables, pugui tenir el vist-i-plau de l’administració en l’actualitat, quan els

requisits ambientals són i han de ser més estrictes que mai.


