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La caseta del transformador es convertirà en mirador de la zona de llacunes ■ J. PUNTÍ

Els transformadors
de la Pletera seran
miradors de l’espai
a La restauració de la zona s’iniciarà el 15 de setembre

i es començarà per demolir el passeig de la urbanització
Joan Puntí
L’ESTARTIT

El 2016 es gastaran 1,3 milions
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El consell director del projecte Life Pletera ja ha
marcat les directrius d’acció del pròxim any durant
la
reunió
celebrada
abans-d’ahir amb la presència de tots els agents
protagonistes del projecte
d’enrunament dels passeig de la urbanització de
la Pletera i la posterior restauració de les llacunes
que van quedar enterrades ja fa més de 25 anys. La
demolició del paviment de
l’actual passeig està previst que comenci el 15 de
setembre, si els tràmits
administratius no ho impedeixen.
Està previst que, a banda de retirar la runa, també
es rebaixarà material de rebliment de les parcel·les adjacents al passeig en un volum calculat de 125.000
metres cúbics. Els treballs
consistiran en la rebaixa de
la cota topogràfica de manera que a la part on actualment s’hi situa el passeig hi
haurà un sistema de llacunes salobres, algunes de caràcter temporal i d’altres
permanents; al seu voltant,
s’hi trobarà l’actual maresma que es pot veure a la
part frontal del passeig ac-

Al llarg de l’any 2016 es preveu que es gastarà el 70% del
cost del projecte, ja que és la
creació de les llacunes el que
es preveu que comporti el
major cost econòmic: 1,3 milions d’euros, del total de
2.528.148 euros que es calcula que costarà el projecte. Del
total, el 75% està subvencionat per la Comissió Europea a
través del programa Life, i el

25% és d’aportació dels diferents socis que conformen el
partenariat Life Pletera:
l’Ajuntament de Torroella de
Montgrí, la Generalitat de Catalunya – Parc Natural del
Montgrí, Illes Medes, Baix ter,
Universitat de Girona – Càtedra d’Ecosistemes Litorals
Mediterranis, Tragsa, i la collaboració de la Diputació de
Girona. ■
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tual i, per l’altre costat, la
futura maresma que es restaurarà un cop s’hagi retornat l’espai a la cota que originalment li pertoca.
Un cop realitzada l’obra
d’excavació, s’hi farà un seguiment exhaustiu per determinar-ne l’evolució cap
al seu estat natural potencial i poder determinar les
solucions òptimes per a la

seva regeneració.
Finalment es preveu
també que durant aquest
any es començarà a treballar en el futur itinerari per
a vianants que hi haurà en
l’àmbit d’actuació, així com
també en l’habilitació de les
actuals edificacions de
transformació
elèctrica
com a futurs miradors de
l’espai. ■

milions. Aquest és el cost
dels treballs que està previst
que s’executin al llarg del pròxim any.

Projecte Life. El projecte
allarga el període d’execució
des del juliol del 2014 fins al
juliol del 2018.
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