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La zona de la llacuna ha quedat plena d’aigua de la darrera llevantada ■ J. PUNTÍ

La retirada de runa
de la Pletera, en
marxa ben aviat
a La tramitació ha fet ajornar l’entrada de les màquines,
prevista pel 15 de setembre a Falta el permís ambiental
Joan Puntí
L’ESTARTIT

La retirada de la runa de la
urbanització de la Pletera
a l’Estartit està pendent
del permís ambiental de la
Generalitat. Es va haver
de modificar el projecte
inicial i, en adequar-lo, ha
fet endarrerir algunes setmanes els treballs, que inicialment es van anunciar
que es començarien a executar al voltant del 15 de
setembre.
La creació del sistema
de llacunes és l’acció principal del projecte i la motivació bàsica de l’ambiciós
Life Pletera. Aquests treballs els executarà l’empresa Tragsa i tindran un
cost d’1.390.996 euros. El

PALAFRUGELL

Instal·len una
nova càmera
de control
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L’accés al carrer Concòrdia
de Palafrugell està vigilat des
d’aquesta setmana per una
càmera de control de pas de
vehicles. El carrer és un dels
quatre espais d’accés restringit del municipi. La càmera de
control fotogràfic ja funciona,
però fins al 15 de novembre
no hi haurà sancions contra
qui infringeixi la indicació de
zona d’accés restringit. ■

que es farà d’aquí a poques
setmanes és la demolició
del mur del passeig, el desmuntatge i la retirada de
la base de l’escullera del
vial del mateix passeig i el
transport dels residus al
centre de reciclatge que
s’habiliti.
Posteriorment, ja en
una segona fase, es crearan les llacunes i es recuperaran les comunitats de
maresma. Es crearà un
nou sistema format per
tres llacunes d’inundació
temporal amb una cota
d’uns 0,30 metres, intercalades amb tres llacunes
d’inundació permanent
amb una cota variable. Està prevista també la creació d’una nova llacuna a
l’oest de la de Fra Ramon,

un espai ocupat ara mateix per tones de runa.
Es construiran, així
mateix, tres maresmes en
tres cotes diferents, la
nord, la central i la sud.
Aquest espai de maresma
ocuparà 10,9 hectàrees.
En el límit nord de tot el
conjunt es formaran tres
terrasses a diferents cotes
que permetran establir un
espai de transició escalonat entre la zona urbana i
el sistema de llacunes i
maresma. Paral·lelament,
es preveu la retirada d’una
de les motes existents que
confinen la bassa de Fra
Ramon, de manera que en
períodes d’inundació l’aigua desguassi cap a la zona de maresma i no quedi
estancada a la llacuna. ■

