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Diversos tècnics inspeccionen la zona de les cates fetes a la Pletera. ■ EL PUNT AVUI

En bon estat, el
substrat argilós de
la Pletera a l’Estartit
a Els responsables del projecte ‘Life Pletera’ no han

detectat, de moment, runes fora de la zona dels passejos
Joan Puntí
L’ESTARTIT

Les disset prospeccions
geològiques fetes en la Pletera, a l’Estartit, han confirmat que el substrat argilós de l’antiga maresma
conserva en força bon estat l’estructura, segons els
tècnics que han realitzat
els sondejos en sectors que
seran desurbanitzats i
restaurats.
Els forats fets per màquines retroexcavadores
han permès als experts
veure en detall quina és la
capa de material amb què
van enterrar els aiguamolls i conèixer, així mateix, en quin estat es troba
la base original. Aquestes

prospeccions s’han fet fora de l’espai en què es van
mig construir els passejos,
zones on ja es coneix el
material que s’hi va abocar, runes i altres elements sobrants d’obres.
Dues conclusions dels
tècnics són valorades molt
positivament pels tècnics.
D’una banda, el material
de rebliment aportat es
composa majoritàriament
de còdols i de sorres i, per
tant, es confirma que no hi
ha runes, com es podia témer. Aquesta circumstància permet que el substrat
argilós de la maresma antiga quedi ben diferenciada del material abocat posteriorment en la zona, de
manera que sembli poc

complicada la retirada del
material sobreposat.
L’altra circumstància
deduïda que acompanya
l’optimisme dels responsables científics del projecte Life Pletera és que es
conserva en força bon estat l’estructura original de
llims, fet que facilitarà la
recolonització de la vegetació pròpia de la maresma. L’única circumstància que no es llegeix amb
optimisme és que hi ha zones en què està força compactat per la pressió mateixa del material sobreposat. Això podria dificultar la repoblació. Caldrà
veure com evolucionen les
proves pilot de replantació
que s’han efectuat. ■
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