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L’antic passeig de la Pletera ja és història i la zona recupera les
maresmes i llacunes desaparegudes fa tres dècades
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ACN L’Estartit .-L’antic passeig de la Pletera, el cadàver urbanístic situat a primera
línia de mar de l’Estartit, ja és història. Tres mesos després que les excavadores
entressin sobre terreny, i que ja s’hagin extret més de 48.000 tones de runa, l’indret
està recuperant l’estampa de les maresmes i llacunes que va perdre ara fa tres
dècades. Aquest hivern atípic, amb poca pluja i temperatures suaus, ajuda a què les
obres avancin a bon ritme i ja s’hagi arribat pràcticament a l’equador dels treballs
(es calcula que ja s’està al voltant del 40%). A la zona de maresmes i llacunes, les
excavadores rebaixen fins a 3 metres el terreny per permetre que l’aigua del mar les
reompli i que, aprofitant els temporals de llevant, també arrossegui llavors de
salicòrnia (planta característica de l’ecosistema) que revegetin l’espai.

Comentaris dels lectors sobre aquesta notícia.
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