
La retirada de la runa de la
urbanització de la Pletera
de l’Estartit, en la primera
línia del mar, va a tota
marxa. De fet, es calcula
que dues terceres parts
dels 130.000 m³ que s’han
d’enretirar ja són fora dels
espais que ocupaven des
de principis dels anys vui-
tanta amb la missió d’ei-
xugar els aiguamolls i per-
metre construir un pas-
seig que mai no es va arri-
bar a acabar.

Tot el material de re-
buig s’està reciclant al ma-
teix espai. Maquinària de
gran tonatge trinxa la ru-
na reciclable i la deixa a
punt per ser distribuïda a
qui la necessiti. A través
del Consorci Alba-Ter es
va convocar fa algunes set-
manes una reunió a la qual
es van convidar alcaldes
de pobles pròxims a l’Es-
tartit per informar-los que
hi havia la possibilitat de
rebre runa tractada i con-
vertida en subbase ade-
quada per reparar camins
rurals.

Aquesta oferta ha estat
acceptada per Verges, la
Tallada d’Empordà, Fon-
tanilles i Bellcaire, que, a
banda de Torroella ma-
teix, aprofitaran el mate-
rial reciclat procedent de
la retirada de runes de la
Pletera. També en farà ús
el Club Nàutic Estartit,
que està reformant la dàr-
sena esportiva.

El projecte Life Pletera
ofereix a aquests pobles el
transport i el material fins
al tram de camí que s’ha de
reparar i cadascun dels
ajuntaments es responsa-
bilitza de cobrir la despesa
de les màquines de com-
pactació i repartiment.

La regidora de Medi
Ambient i Urbanisme de
Torroella i l’Estartit, San-
dra Bartomeus (ERC-
Junts), destaca que amb
aquest material reciclat
s’obté un estalvi de diners
que es podran “destinar a
altres actuacions”, ja que
s’estalvien de portar la ru-
na a l’abocador i haver de
pagar la taxa per tona
d’abocament. No tot el
material que s’enretira es
pot reciclar, però sí una
bona part. Bartomeus re-
corda que aquest aprofita-
ment públic de materials
permet que “el cost d’abo-
cador sigui mínim”.

El 5 de novembre pas-

sat van començar els tre-
balls de retirada i restau-
ració del paratge de la Ple-
tera, una zona arran de
mar entre l’Estartit i Pals
que podrà conservar la pri-
mera línia sense edificar,
un cop s’hagin restituït els
aiguamolls que es van as-
secar fa més de trenta
anys.

La fase de més enverga-
dura del projecte Life Ple-
tera l’executa l’empresa
Tragsa i té un cost
d’1.390.996 euros. En la
primera part d’aquesta fa-
se s’enretira el passeig, es
demoleixen els diferents
paviments, el mur del pas-
seig i es desmunta i s’enre-
tira la base d’escullera del
vial del passeig. En la sego-
na part es crearan les lla-
cunes i es recuperaran les
comunitats de maresma.
Es vol crear un sistema
amb plena funcionalitat
ecològica, amb zones
d’inundació permanent,
interconnectades en pe-
ríodes d’avingudes, però
desconnectades en perío-
des secs, rodejades d’una
ampla banda d’inundació
temporal o efímera, amb
vegetació de maresma as-
sociada, i un front dunar
ben conservat, que ja s’ha
començat a restaurar. ■

La runa de la Pletera servirà
per compactar camins rurals
a S’ha ofert la subbase trinxada a diversos municipis empordanesos i al CN Estartit, que fa obres al
port, per estalviar així costos a Dues terceres parts dels 130.000 m³ de material ja s’han enretirat

Joan Puntí
L’ESTARTIT
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La xifra

5
municipis –Verges, la Tallada,
Fontanilles, Torroella i Bellcai-
re– aprofitaran la runa tracta-
da per compactar camins.
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Ref. 3392. Girona. C/ Riu Onyar.
Pis cèntric, reformat, assolellat i
amb bones vistes. Menjador amb
sortida balcó, cuina indep. equip.,
rebost i terrassa comunitària. 3
habitacions dobles, estudi, sala
menjador i habitació petita.
Preu lloguer: 650 €/mes
Certificat energètic lletra E

Ref. 3087. Figueres.
Pis cèntric, a prop de la presó.
2 hab.dobles, bany amb dutxa,
cuina-menj., balcó.Moblat i amb
electrodom.Seminou.Ascensor i
calef.Pàrquing i traster inclosos.
Preu lloguer: 480 €/mes
Certificat energètic lletra D

Ref. 801. Olot.
Pis cèntric i ben comunicat de
3 habitacions i amb calefacció.
Preu lloguer: 350 €/mes
Certificat energètic lletra E

Ref. 3431. Palafrugell.
Casa plta. baixa, 2 hab.
matrimoni, una de doble i una
d’ind. tipus despatx. 2 banys.
Menjador, 2 terrasses. Aire 
condicionat i radiadors de 
gasoil. Garatge particular.
Preu lloguer: 850 €/mes
Certificat energètic lletra E
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La fibra òptica s’està este-
nent pel nucli urbà de Tor-
roella de Montgrí des de fa
uns dies. L’empresa Tele-
fónica està fent ara el des-
plegament troncal de la fi-
bra òptica des de la central
del carrer Sant Agustí fins
a l’Estartit i Ullà aprofitant

les canalitzacions actuals
sense haver de fer obra ci-
vil per a la seva distribució.
Un cop feta aquesta ins-
tal·lació, es col·locaran les
caixes o armaris des d’on
posteriorment sortiran els
cables fins als clients que
ho sol·licitin. Les altes es
faran de manera progres-
siva, a mesura que vagi
avançant el cablejat, ja que

no cal que estigui tot estès
pel municipi. El desplega-
ment fins a les llars es durà
a terme pels passos exis-
tents del cablejat de telè-
fon de coure. La fibra òpti-
ca representa un pas enda-
vant en la millora de les te-
lecomunicacions, ja que,
respecte al cablejat con-
vencional, ofereix grans
avantatges. ■

Redacció
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Despleguen fibra òptica
pel centre de Torroella


