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Tres mesos després d’haver-se
iniciat les obres de desurbanitza-
ció i restauració ambiental, la Ple-
tera de l’Estartit presenta una imat-
ge completament diferent, que
permet fer-se una idea de com
serà el nou sistema de llacunes. Els
responsables del projecte van ex-
plicar ahir que fins al moment
s’han retirat més de 48.000 tones de
material i només resta en peu un
petit tram del passeig marítim i els
vials de les diferents illes urbanit-
zades. S’estima que a hores d’ara
s’ha executat un 40% dels treballs
de desurbanització, un percen-
tatge força elevat que s’ha assolit,
en bona mesura, perquè les con-
dicions climatològiques han estat
molt favorables per a l’execució de
l’obra. La manca de precipitacions
ha permès que la maquinària pe-
sada hagi pogut treballar sense
interrupcions, en un espai molt
sensible a les llevantades i a les plu-
ges. En aquests moments, el nivell
freàtic es troba a nivells similars al
d’un mes de juny ordinari. No
obstant això, l’aigua ja està ocupant
part dels espais on abans hi havia
el passeig marítim.

Els treballs realitzats durant
aquests tres mesos han creat tres de
les quatre llacunes que s’han de-
finit al llarg del recorregut de l’an-
tic passeig. Aquestes grans basses
estaran interconnectades, tot i que
el seu règim d’inundabilitat serà di-
ferent, ja que n’hi haurà de per-

manents i de temporals. També
tindran un grau diferent de salini-
tat. Aquesta tipologia varia en fun-
ció de la cota a què es troba la seva
base de la llacuna. 

Un cop finalitzi l’actuació en la
banda del passeig, es passarà a re-
tirar els vials i el material que es va
abocar a les parcel·les on s’havien
de fer els habitatges. En aquest sec-
tor també s’adequaran quatre lla-
cunes, que tindran un caràcter
més temporal, tot i que la seva
inundabilitat dependrà molt del rè-
gim de pluges. Fins aquest sector
es dirigiran, a través de dos punts,
les aigües d’escorrentia de la pla-
na agrícola.

Ahir, coincidint amb el  Dia
Mundial de les Zones Humides, els
responsables van fer un balanç

dels tres primer mesos d’obres.
Hi van assistir la regidora de Medi
Ambient de l’Ajuntament de Tor-
roella de Montgrí, Sandra Barto-
meus; el president i el director del
Parc Natural, Narcís Coll i Marc
Marí; i el director científic i la co-
ordinadora executiva del Life Ple-
tera, Xavier Quintana i Àgata Co-
lomer.

Bartomeus va valorar molt po-
sitivament el ritme d’obra i de la
qualitat amb què s’estan fent els
treballs, en un espai tan sensible i
fràgil. La regidora va  recordar que
la retirada del material acumulat en
el seu dia per poder cobrir l’antiga
maresma i fer el passeig i la urba-
nització a finals dels 80, s’està fent
amb molt cura per no malmetre el
substrat de l’antiga maresma.
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La desurbanització
de la Pletera ja ha tret
48.000 tones de material

En tres mesos de treball, s’han creat tres de les quatre llacunes que
hi ha d’haver en el traçat que ocupava fins ara el passeig del nucli


Imatge d’ahir de les obres de la Pletera.
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L’alcalde de Torroella de Montgrí,
Jordi Cordon (CiU), té previst enviar
avui als responsables de l’empresa
Mercadona una carta en què co-
munica el posicionament dels grups
municipals de l’Ajuntament a la
possible instal·lació d’un super-
mercat al sector del Mas Déu i tot el
que això implica: la venda de 20 par-
cel·les de patrimoni municipal i fer
un canvi d’ús residencial a comer-
cial. Cordon defensa l’actuació per-
què dotaria l’Ajuntament d’uns re-
cursos econòmics que permetrien
reduir el deute (una de les exigèn-
cies de l’oposició per al pressupost
municipal) i perquè l’ús comercial
aportaria un major rendiment que
l’ús residencial. El batlle està dis-
posat a organitzar el procés parti-
cipatiu per a la venda de les par-
cel·les que exigeixen tant ERC com
COET, i que CiU i LEST veuen bé.
UPM i la CUP s’oposen a l’operació. 

Cordon ha concretat que el pro-
cés participatiu es faria si l’empre-
sa Mercadona està disposada a es-
perar uns mesos més ja que s’ha de
recordar que aquesta operació ja es-
tava encaminada l’anterior man-
dat –s’havia acordat la venda per 2,9
milions d’euros a Iberfin Capital SA–,
però va quedar aturada la primavera
de 2014 quan l’oposició, que tenia
majoria, va tombar la modificació
dels usos al pla general. El super-
mercat que es projectava tenia una
superfície de 2.499 metres qua-
drats.

Malgrat aquest revés, Mercado-
na insisteix en tirar endavant el
projecte de Torroella i, com ja va in-
formar Diari de Girona el 19 de ge-
ner, va mantenir una reunió amb
tots els grups municipals per expo-
sar-los la iniciativa. Aleshores, el re-
gidor d’Hisenda, Josep Maria Rufí
(ERC-Junts), ja va manifestar que el

posicionament del seu partit és
condicionar la implantació a una
consulta ciutadana i destinar els be-
neficis de la venda de les parcel·les
al desenvolupament de la zona es-
portiva. Sílvia Comas (LEST, for-
mació que l’anterior mandat esta-
va al govern amb CiU i donava su-
port a la implantació) veu bé el
procés participatiu, però que el
destí dels diners es reparteixi. 

Pel COET, Gregori Sarquella ha
manifestat que no estan en contra
de l’obertura d’un Mercadona, però
rebutgen la venda de patrimoni
municipal perquè consideren que
no és necessari. Malgrat l’oposició,
defensa un procés de participació
ciutadana que determini si es venen
els terrenys, si s’hi ha de poder im-
plantar Mercadona i quin destí han
de tenir els diners de la venda.

Jordi Colomí (UPM) rebutja el
que entén que és «urbanisme a la
carta» per permetre l’obertura del
Mercadona. Colomí ha recordat
que fins ara els centres comercials
s’han instal·lat on «urbanística-
ment podien fer-ho» i que s’havia
pactat que en aquest espai no s’hi
instal·lessin grans naus. UPM con-
sidera que el canvi d’usos va contra
els interessos generals del poble, del
petit comerç i de les grans superfí-
cies que es van instal·lar on els to-
cava. Colomí ha afegit que no tin-
drien cap problema si el super-
mercat anés al polígon industrial i
retreu a ERC que el mandat anterior,
quan estava a l’oposició, repudiés el
projecte i, ara, al govern, li obri la
porta. Robert Huertas, de la CUP, re-
butja la instal·lació d’una gran su-
perfície per les conseqüències ne-
gatives que pot tenir en el comerç
petit. En aquest sentit, Cordon creu
que no tindria cap efecte perjudicial
en el comerç torroellenc ja que és es-
pecialitzat i de qualitat.
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Torroella planteja un
procés participatiu
per a la venda dels
terrenys del Mas Déu

UPM s’oposa al canvi d’usos i la CUP rebutja
la instal·lació d’un centre comercial a la vila


Begur bonifica 19 famílies
nombroses o monoparentals

Un total de 19 famílies nom-
broses o monoparentals de Begur
es beneficien enguany de la boni-
ficació de l’impost de béns im-
mobles (IBI) de naturalesa urba-
na. La concessió de la bonificació,
amb una mitjana de quasi el 50%,
ha estat acordada per la junta de
govern de l’Ajuntament de Begur.

Del total que haurien de pagar

aquest any aquestes famílies, que
puja a 7.844,76 euros, n’hauran d’a-
bonar 4.371,76 euros. Aquesta xi-
fra significa un estalvi general de
3.473 euros, que representa el
44,27% del total.

El que té la quota íntegra més
baixa d’IBI, que puja a 197,05, té
una rebaixa de 98,53 euros, que re-
presenta el 50% del total, per ex-
emple.
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Els alumnes del cicle formatiu de grau superior de Guia, Informació i Assistència Turística de l’institut Baix Empordà
de Palafrugell van visitar l’Hotel Carlemany de Girona el passat 27 de gener. El director de l’establiment hoteler, Jordi
Mias, va explicar als alumnes com va néixer la fórmula del Girona 10, que es va celebrar aquest passat cap de
setmana. La xerrada que van rebre els alumnes els va servir per veure com es pot confiar en l’èxit del bé comú, la
fórmula que ha permès tirar endavant el Girona 10, i que hagi esdevingut un encert.



Alumnes de l’IES Baix Empordà visiten l’Hotel Carlemany
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