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Treballs sobre el terreny per recuperar les dunes de la Pletera ■ EL PUNT AVUI

La restauració de
les dunes de la
Pletera, en marxa
a Els treballs comprenen una franja de 1.000 metres de
llargada a Hi creixerà vegetació i a l’estiu s’acordonaran
E. Agulló
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taurades siguin trepitjades o malmeses.
El consultori a l’Estartit
D’altra banda, la Generalitat ha iniciat els treballs de
construcció del nou consultori local de l’Estartit,
un equipament llargament reivindicat que entrarà en servei a finals del
2016. Tindrà 550 metres
quadrats, el doble del consultori actual situat al carrer de l’Església, i s’està
edificant en un solar del
carrer Eivissa, a tocar de la
futura llar d’infants. Salut
invertirà en aquesta obra,
comptant-hi
l’equipament, 1,4 milions. El projecte reserva una part dels
terrenys per si calgués fer
una ampliació. ■
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Els treballs per restaurar
les dunes litorals de la Pletera de l’Estartit han començat aquesta setmana,
amb la previsió d’actuar
en una franja d’un quilòmetre de longitud, aproximadament, amb una amplada variable d’entre 15 i
25 metres. Les accions estan incloses en el projecte
Life Pletera, per recuperar
un sistema d’altíssim valor ecològic que està desestructurat i malmès, i sense cobertura vegetal en
molts punts.
L’actuació va a càrrec
del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix
Ter. Al llarg del tram que

es restaura es clavaran
una vintena de tanques
d’interferència
eòlica,
amb estructures de canya
per retenir la sorra i permetre la formació de noves dunes i el reforç de les
ja existents.
Més endavant, els plans
preveuen que les dunes es
vagin cobrint, de forma
natural i espontània, amb
la vegetació pròpia dels
ecosistemes. Tot plegat és
clau per garantir l’estabilització futura de les dunes i protegir el sistema de
llacunes i maresma del rereduna. Als mesos d’estiu,
el perímetre serà acordonat per regular els accessos a les zones de bany a
través de passos orientats,
i evitar que les dunes res-
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