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I N F O R M A C I Ó

Comunica als seus clients i al públic
en general que, amb la finalitat de
continuar invertint i de millorar la
qualitat del servei elèctric, caldrà
interrompre el subministrament d’e-
nergia als clients següents:

CD02 PINSOS LLÉMENA
CM03 FRILLÉMENA 

TM  DE GINESTAR – ST. GREGORI

Ref. D5520817
16 de maig 2015, de 9 a 12 h  

Preguem que disculpin les molèsties
que els puguem ocasionar.

Per a qualsevol aclariment, 
poden trucar al 972 20 69 44

Distribuidora de Energía
Eléctrica del Bages SA
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Les disset prospeccions
geològiques fetes en la Ple-
tera, a l’Estartit, han con-
firmat que el substrat argi-
lós de l’antiga maresma
conserva en força bon es-
tat l’estructura, segons els
tècnics que han realitzat
els sondejos en sectors que
seran desurbanitzats i
restaurats.

Els forats fets per mà-
quines retroexcavadores
han permès als experts
veure en detall quina és la
capa de material amb què
van enterrar els aigua-
molls i conèixer, així ma-
teix, en quin estat es troba
la base original. Aquestes

prospeccions s’han fet fo-
ra de l’espai en què es van
mig construir els passejos,
zones on ja es coneix el
material que s’hi va abo-
car, runes i altres ele-
ments 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 té-
mer. Aquesta circumstàn-
cia permet que el substrat
argilós de la maresma an-
tiga quedi ben diferencia-
da del material abocat pos-
teriorment en la zona, de
manera que sembli poc

complicada la retirada del
material sobreposat.

L’altra circumstància
deduïda que acompanya
l’optimisme dels respon-
sables científics del projec-
te Life Pletera és que es
conserva en força bon es-
tat l’estructura original de
llims, fet que facilitarà la
recolonització de la vege-
tació pròpia de la mares-
ma. L’única circumstàn-
cia que no es llegeix amb
optimisme és que hi ha zo-
nes en què està força com-
pactat per la pressió ma-
teixa del material sobre-
posat. Això podria dificul-
tar la repoblació. Caldrà
veure com evolucionen les
proves pilot de replantació
que s’han efectuat. ■

a Els responsables del projecte ‘Life Pletera’ no han
detectat, de moment, runes fora de la zona dels passejos

En bon estat, el
substrat argilós de
la Pletera a l’Estartit

Joan Puntí
L’ESTARTIT

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


