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Els lloretencs portem dos anys intentant que se’ns escolti.

Ens han tancat l’última porta, no atenen les nostres raons.

Fins ara hem intentat parlar amb paraules.

Avui, les paraules s’han convertit en crit. 

Quan es vol intervenir, sense escoltar, pot passar això.

Ens sentim ferits i ens volem defensar. Vosaltres ho heu demostrat.

Heu demostrat que Santa Cristina NO és només un nom o una ermita. Que 
Santa Cristina és capaç de fer-nos aixecar per defensar aquest paratge i tot el 
que comporta.

És la nostra identitat, la nostra història: els lloretencs no PODEM cedir 
l’autonomia en les decisions que l’afectin.

A contracor, hem de dir noms propis, perquè són els responsables d’aquest 
aixecament:

El Sr. Ramón Luque, EX-director general de Medi Natural: impulsor del Decret, 
que va mentir per justificar els seus límits territorials.

El Sr. Salvador Milà, EX-conseller responsable polític de la seva aprovació.

El Sr. Ricard Fernández Ontiveros, EX-secretari general de Medi Ambient, que 
ens va prometre coses que no ha complert.

I el Sr. Joan Boada, que des de la seva capacitat de decisió, tampoc va complir 
amb la seva paraula.

Demanem que això canviï a partir d’ara. Demanem UNA SOLA COSA molt 
concreta, definida en tres punts:

1.- VOLEM QUE ES RECTIFIQUI LA DELIMITACIÓ DEL PEIN PINYA DE 
ROSA, COM VA APROVAR PER UNANIMITAT L’AJUNTAMENT DE 
LLORET EL 26 D’OCTUBRE. NOMÉS DEMANEM QUE EL PEIN PINYA DE 
ROSA, ES QUEDI A PINYA DE ROSA.

2.- NO ENS SERVEIX UN PLA D’USOS QUE ENS PROMETI UNA CERTA 
AUTONOMIA: SEMPRE SERÀ DISCRECIONAL SEGONS ELS CRITERIS 
DE CADA MOMENT.

3.- NO VOLEM ESTAR INCLOSOS EN CAP PEIN, QUE SEMPRE 
DEPENDRÀ DE BARCELONA.



Finalment, dirigit a dos polítics en concret:

Al Conseller Baltasar:
El seu predecessor va ser el responsable d’un error que ens ha portat fins aquí. 
Li demanem la sensibilitat que no hem trobat abans al seu departament.

Al President Montilla:
El govern Tripartit de Maragall, va portar molt malament aquest tema.
Ell té l’oportunitat de rectificar, que diuen que és de savis. Lloret li ho demana.

LLORETENCS: Avui, tenim la sensació d’haver fet un bon servei al nostre poble.
En nom de l’Obreria de Santa Cristina, moltes gràcies a tots els que heu tornat 
a demostrar que esteu disposats a lluitar per aconseguir els nostres objectius. 
Ens han portat a aquest camí. Tenim prevista una nova mobilització; però 
volem esperar els efectes d’aquesta. Anem a celebrar, un any més, la nostra 
FESTA DELS PERDONS.
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