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Monogràfic sobre
el Life Pletera
a S’ha editat a la col·lecció Recerca i Territori un treball

que dóna pautes sobre les restauracions dunars
Joan Trillas
TORROELLA DE MONTGRÍ

Àgata Colomer, coordinadora executiva, i Xavier Quintana,
director científic del Life Pletera ■ EPA

ca i Territori, el propòsit és
donar elements que serveixin d’exemples, que
permetin reflexionar sobre tot el que cal tenir en
compte per dur a terme
una restauració dunar
amb èxit i que ajudin els
gestors dels espais naturals en la presa de decisions i en el desenvolupament de bones pràctiques
de restauració dunar.
En aquest nou volum de

Torroella vol
facilitar les
obres menors
a També es vol fer

més simple i més
ràpid poder obrir
un establiment

Joan Trillas
TORROELLA DE MONTGRÍ

L’Ajuntament de Torroella de Montgrí aposta per
agilitzar els tràmits per fer
obres menors i obrir una
activitat (per exemple,
una botiga o un bar). Amb
aquesta iniciativa es vol
fer més simple i ràpid, ja
que en molts casos només
caldrà comunicar-ho prèviament a l’Ajuntament.

Jordi Colomí, tinent
d’alcalde i regidor
d’Urbanisme ■ M. LLADÓ

la col·lecció Recerca i Territori, s’hi recullen un seguit de casos d’estudi de
restauració dunar portats
a terme en diferents indrets de la costa atlàntica i
mediterrània, i en diversos països, con ara Espanya, Portugal, Itàlia i
França. S’ha treballat
aquesta monografia com
una guia útil per tal d’explicar com s’han abordat
èxits i fracassos. ■

En el cas de les obres menors, cal tramitar la llicència d’obres i esperar l’autorització municipal per poder-les iniciar. Actualment, però, n’hi ha prou
amb comunicar-ho per escrit a l’Ajuntament, i ja es
poden començar. Aquesta
modalitat inclou totes les
obres excepte les que requereixen un projecte tècnic, com són les de nova
construcció, una gran ampliació o reforma integral,
així com totes les que tinguin lloc en sòl no urbanitzable. En el cas que es vulgui posar en marxa una activitat o obrir un establiment de cara al públic, en
la majoria dels casos només caldrà formalitzar el
tràmit de declaració responsable del titular, o bé
de comunicació prèvia
d’obertura, annexant-hi el
projecte i el certificat tècnic necessaris, a efectes de
posar-ho en coneixement. ■

173092-1128550w

El projecte de restauració
dunar del Life Pletera de
l’Estartit ja disposa d’una
guia d’exemples en format
monogràfic. Aquesta és la
primera de les dues publicacions especialitzades
que s’ha programat publicar en el marc del projecte.
Aquest monogràfic correspon al vuitè volum de la
col·lecció Recerca i Territori, que editen el Museu
de la Mediterrània i la Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis de la
UdG, des del 2009. En
aquesta ocasió s’ha tingut
el suport econòmic del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
a través de la Fundación
Biodiversidad.
L’objectiu d’aquest volum no és tant fer una monografia científica sobre
sistemes dunars, ni tampoc és un manual de mètodes de restauració, ja que
hi ha publicacions importants que compleixen
aquestes funcions. En
aquest cas, com ja s’ha fet
en les monografies anteriors de la col·lecció Recer-
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