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Una lliçó ben apresa

AVÍS · Els incendis al massís del Montgrí dels anys 2001 i 2004 van alertar sobre la necessitat de treballar amb la prevenció
CONTROL · Les cremes controlades, els desbrossaments i la pastura ajuden a mantenir nets els espais estratègics
Joan Puntí
TORROELLA DE MONTGRÍ

L

es cremes controlades de matolls al massís del Montgrí
són una constant en els darrers deu anys. Els incendis
del 2001 i del 2004, que van calcinar 300 i 571 hectàrees, van provocar el crit d’alerta sobre la necessitat de preservar l’espai natural prevenint i preveient actuacions futures en cas d’incendi. Per això, des
del 2005 s’han obert tres espais,
d’unes 25 hectàrees al centre de la
Muntanya Gran, llocs estratègics
per a l’atac al foc si arribés perillosament al centre del massís. La neteja d’aquests tres espais s’efectua
a través de tres mètodes: el desbrossament, els focs controlats i la
pastura, que manté el matoll sota
control. És una feina que, any rere
any, es fa a la zona central de la
Muntanya Gran.
Durant la setmana passada, hi
va haver cremes de matolls, unes
accions de les quals s’encarreguen
bombers que, en aquesta ocasió, venien dels parcs de Girona i de Roses. L’operatiu, encapçalat pel sotsinspector dels Bombers Edgar Nebot, cap del GRAF Girona, es serveix d’aquestes cremes per fer
pràctiques amb foc real. El cap de
crema, Joan Vilà, remarcava la ne-

Els GRAF de
Girona i Roses van
participar en les
cremes controlades
que es van fer
■ JOAN PUNTÍ

cessitat d’aquestes accions d’assaig, aprofitant finestres en què la
meteorologia ho permet. Aquests
espais de neteja recurrent permetrien, en cas d’incendi, disposar
d’una zona segura per desplaçar els

cotxes i estendre les mànegues cap
un vessant i l’altre de la muntanya.
La neteja efectuada a còpia de
focs controlats permet l’entrada de
la pastura, que facilita l’allargament de la periodicitat de les ac-

cions de crema, fins al punt que podrien arribar a espaiar-se una desena d’anys l’una de l’altra. “Fa quaranta anys, en aquesta part del
massís no hi havia arbres; però les
diferents plantacions que s’hi van
fer, i el fet que durant molt temps
no es va fer gestió forestal, fan que
hàgim d’actuar”, raonava l’expert.
“L’objectiu és recuperar la tipologia
d’abans i tenir més estrats herbacis
que no arbustius, perquè això el faria més resistent als incendis.”
El sotsinspector Edgar Nebot explicava que les cremes i les accions
de neteja sobre aquestes zones estratègiques beneficien, al seu parer, tres sectors que inicialment es
van confrontar i que, amb el temps,
han sabut trobar espais de confluència. Són les societats de caçadors, els conservacionistes de l’àliga quadribarrada i els mateixos
Bombers.
Des del 2005, l’any en què es van
desplegar els primers plans de prevenció forestal a la zona, el Montgrí
està especialment vigilat. Les accions de crema controlada, amb els
GRAF com a protagonistes, preparen el terreny perquè no passi res.
Bosc, matoll i vegetació, amb el foc,
els tractes justos. Sempre sense
oblidar que, probablement, el millor antídot contra el foc és foc. Sota control, és clar. ■

Vistiplau a la restauració
de la Pletera, a l’Estartit
a La Generalitat ha

aprovat l’informe
ambiental i ja es pot
desenrunar la zona

Joan Puntí
L’ESTARTIT

La direcció general de Polítiques Ambientals ha
emès un informe d’impacte ambiental favorable pel
que fa al projecte de restauració dels ecosistemes
costaners de la Pletera, a
l’Estartit. Aquest vistiplau
és el llum verd al projecte
que té com objectiu recuperar i restaurar l’espai de
la Pletera, que es va veure
afectat per un projecte
d’urbanització que va ar-

rencar a finals dels anys
80 i on es van construir
passejos, accessos i un
bloc d’habitatges però
que, finalment, no va desenvolupar-se en la seva totalitat. La direcció general
de Polítiques Ambientals
del Departament de Territori ha determinat que el
projecte no s’ha de sotmetre a avaluació d’impacte
ambiental ordinària perquè l’actuació prevista no
té efectes adversos significatius en el medi ambient
de la zona.
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’em-

presa Tragsa i tindran un
cost d’1.390.996 euros. El
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. Es-

Imatge d’aquesta setmana d’una zona de la Pletera per desenrunar ■ JOAN PUNTÍ

tà 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. ■

