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Uns terrenys que
inicialment eren
urbanitzables i on
s’havien de
construir sis illes
de cases s’han
acabat convertint
en reserva
natural

● Acostumats a veure la línia de la costa
catalana com un espai continu urbanitzat, trobar indrets que s’hagin pogut salvar de la voracitat turística és un luxe. I si
aquests espais s’han pogut recuperar i
salvaguardar d’una urbanització que
semblava inevitable fa tan sols dues dècades, aquest luxe es converteix en un petit
miracle.
Això és precisament el que ha passat a
la maresma de la Pletera, a l’Estartit, al
cor de la Costa Brava, amb un projecte
innovador de desurbanització i renaturalització que ha tingut el suport de la Unió
Europea, a traves del programa Life. La

Pletera és una zona al marge esquerre de la
desembocadura del riu Ter, al terme de
Torroella de Montgrí. A finals dels anys
vuitanta s’hi va planificar una urbanització de cases a primera línia de mar. Sí, heu
llegit bé, s’hi va començar a construir fa
relativament poc, no estem parlant de la
febre constructora del franquisme i dels
primers anys de la transició. Per sort, la
crisi econòmica posterior als Jocs Olímpics del 1992 va aturar la promoció, i a la
llarga això ha permès recuperar l’espai tal
com era abans de la invasió del totxo.
Però tornem a l’inici. En el Pla Parcial
La Pletera aprovat el març de 1978, sota
les directrius del Pla General del 1967, es
preveia una ocupació del 97% del sòl, amb
una capacitat per a 12.700 habitants sota
un model mastodòntic de “ciutat jardí ex-

tensiu”. Amb l’arribada dels ajuntaments
democràtics l’any 1979, una de les primeres actuacions va ser revisar el Pla General,
que va ser aprovat definitivament l’any
1983. A la Pletera es reduïa la superfície
urbanitzable: s’edificarien solament set
illes on hi cabrien 655 habitatges unifamiliars, juntament amb equipaments i zones
verdes i que donarien cabuda a unes 3.000
persones aproximadament.

800 TONES DE RUNA CADA DIA

Per poder fer aquella urbanització, el 1986
van començar les obres de rebliment i dessecació de l’espai, amb l’abocament de 800
tones de runes diàries. Per lògica, la urbanització prevista no podia estar situada en
una zona que queda inundada quan hi ha
temporal, de manera que es va haver d’ai-

Foto: Un flamenc en una de les llacunes formades a la Pletera. MONTSERRAT JAHONER / AMICS DE LA FOTOGRAFIA DE TORROELLA DE MONTGRÍ (AFTM)
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El projecte Life Pletera ha recuperat a l’Estartit una zona de
maresma que havia estat a punt de ser urbanitzada durant els
anys noranta. És una actuació pionera de renaturalització d’un
litoral molt castigat per la pressió urbanística

xecar tot el terreny. La maresma existent va
quedar soterrada, es van fer carrers, serveis, esculleres i un passeig amb rotondes i
columnes que ara ens semblarien força
vulgars. L’empresa promotora era Kepro
Costa Brava SA. Formava part d’una multinacional que també es va encarregar de la
construcció del centre comercial de Diagonal Mar, a Barcelona, i que s’ha relacionat amb operacions de blanqueig de diners per part de Jordi Pujol Ferrusola.
En qualsevol cas, un cop feta la primera
illa de cases es va veure que el negoci no
funcionava, va costar vendre-les –el preu
exorbitant que es demanava inicialment
no corresponia a la valoració real dels habitatges– i només es va acabar consolidant
aquella primera illa. I amb el projecte aturat va passar el millor que podia passar.

D’una banda hi va haver un canvi de mentalitat per part dels responsables municipals, que van veure que s’havia de revalorar aquesta zona. I de l’altra la Direcció
General de Costes del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, va decidir, el
1998, fer retrocedir la línia de domini públic maritimoterrestre pel darrere de la
zona urbanitzable, aprofitant que es tracta
d’una zona de maresma i que els espais
d’aquestes característiques s’han de protegir segons la Llei de Costes del 1988. Com
era previsible, tot plegat va acabar als jutjats, amb Kepro demanant una indemnització milionària, que finalment el Tribunal Suprem va desestimar.
“Va ser molt important la nova visió
dels responsables municipals. Van veure la
necessitat de potenciar un nou tipus de

S’ha retirat tota
la runa que va
cobrir llacunes i
maresmes i s’ha
eliminat un
passeig marítim
de més d’un
quilòmetre de
llarg

26

PRESÈNCIA

04 - 03 - 2018

Amb la inclusió
de l’espai a la
zona de domini
públic maritimoterrestre es va
obrir la porta a la
seva recuperació

DOSSIER

turisme, que a Torroella té la base en
l’oferta cultural, i que a l’Estartit es pot
centrar més en valors relacionats amb la
natura”, explica Xavier Quintana, responsable de la Càtedra d’Ecosistemes Litorals
de la Universitat de Girona i director científic del projecte Life Pletera.
La modificació de la línia de la costa,
justificada per la importància de mantenir
maresmes i aiguamolls, va fer que els terrenys urbanitzables deixessin de ser-ho i la
Pletera es va incloure al Pla d’Espais d’Interès Natural. Posteriorment, el 2006, van
passar a formar part de la Xarxa Natura
2000, que és la xarxa d’espais naturals europeus. A més, el 2010 la Generalitat va
declarar Parc Natural la zona del Montgrí,
les Medes i el Baix Ter, i la Pletera –que es
troba inclosa en la zona d’aiguamolls del
Baix Ter– ha quedat finalment reconeguda amb un nivell de protecció de Reserva
Natural Parcial.
En aquest context, el 2014 es va posar
en marxa el projecte Life Pletera, amb un
pressupost de 2,5 milions d’euros. L’objectiu era pioner: desurbanitzar el litoral i
poder recuperar l’ecosistema que tenia un
gran valor i que havia quedat soterrat el
1987 sota dos metres i mig de runes. Les
excavadores van rebaixar el terreny per
tornar-lo al seu nivell natural, es van crear
llacunes –algunes de les quals mantenen la

Eliminar les barreres físiques
Tal i com es pot veure a
la foto grossa d’aquesta
pàgina, la Pletera s’havia convertit en un espai degradat, on hi havia vegetació de maresma però limitada per

les barreres físiques de
la urbanització. A la foto
inferior es pot veure les
obres per desmantellar
aquestes barreres, començant pel passeig
marítim, mentre que a

la foto de la pàgina següent es veuen les llacunes que s’han anat
formant després que es
rebaixés el terreny. Més
informació sobre el projecte: lifepletera.com
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L’espai de la Pletera
L’Estartit
Els Griells

El Ter

Els Griells

Punta
de les Salines

Illes Medes

La Pletera

Gola del Ter

El Ter

forma arrodonida dels llocs on abans hi
havia les rotondes del passeig– i la natura
va fent la seva feina, amb temporals que
van omplint aquestes llacunes. També es
va facilitar la revegetació de la maresma i
es va preveure planter de reforç de les espècies que normalment viuen en indrets
on hi ha molta salinitat per si, un cop enretirada tota la runa, el sòl resultava no ser
prou adequat. “Anem a bon ritme, només

Gola del Ter

cal deixar que la natura segueixi el seu
curs”, explica Quintana. Ara que han passat gairebé quatre anys de l’inici del projecte de renaturalització ja hi ha una part
molt important de l’espai que ha recuperat la seva fesomia original.
Queden pendents algunes últimes feines, com retirar la línia elèctrica que travessa l’espai i que es desplaçarà cap a l’interior, fora de la zona protegida. “Confiem

que tot estigui llest el mes de juny, però estem pendents de fer proves, ja que no es
pot eliminar la línia vella fins que no estigui llesta l’alternativa, la que anirà soterrada”, explica Àgata Colomer, coordinadora
del projecte Life Pletera. Aquesta actuació,
amb un pressupost de 252.000 euros, no
estava prevista inicialment però ha estat
possible gràcies als estalvis aconseguits
durant la desurbanització i la creació de
les llacunes. Serà un valor afegit: traient les
torres elèctriques millorarà el paisatge i
també s’evitaran accidents amb les aus
que un cop consolidat aquest espai indubtablement tindran una major presència.
I mentre les salicòrnies, els joncs, el
margall, el donzell marí, el salat o la cirialera ocupen les antigues parcel·les, es van
dissenyant els itineraris que permetran als
visitants gaudir de la Pletera sense posar
en risc la seva riquesa natural. Així, una de
tres casetes dels transformadors elèctrics
que hi ha a la zona es convertirà en un mirador. Els accessos es limitaran i el carrer
asfaltat que queda a la maresma s’eliminarà. Es convertirà en camí de terra i el més
probable és que es deixi elevat, ja que
d’aquesta manera serà més difícil que els
visitants surtin del traçat previst. “Al final
s’haurà d’aconseguir l’equilibri entre l’ús
públic i la conservació”, resumeixen
Quintana i Colomer. Tot un repte.
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L’espai de la Pletera
ha recuperat les
llacunes salades
que es consideren
un hàbitat d’interès
comunitari de
caràcter prioritari. El
procés es pot seguir
a la seqüència
d’aquestes fotos
aèries. INGLOBA GROUP

Es busca
revalorar el
territori i
aconseguir
l’equilibri entre
la seva
preservació i l’ús
públic
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Per què cal
protegir les
maresmes?
Assecades durant anys per
fer conreus o per poder-les
urbanitzar, són espais amb
una funció ambiental molt
important, gran valor
paisatgístic i un recurs
contra el canvi climàtic
IRENE CASELLAS
● El vermell d’una llauna de Coca-Cola
punxada en una barra corrugada de metall rovellat destaca entre les tonalitats verdes i marrons dels matolls de la Pletera
com una metàfora de la ferida que l’activitat humana va deixar en aquest espai i que
mica en mica va cicatritzant. La immensitat del cel gris d’hivern, els tons gèlids d’un
mar revoltat i el perfil de les illes Medes al
fons emmarquen un paisatge solitari, on
només se sent la fressa de les màquines
que han començat les obres per treure la
línia elèctrica que travessa la maresma.
Però la veritat és que la sensació de solitud
és enganyosa, una qüestió només de calendari, perquè és molt diferent visitar
aquest lloc un matí d’hivern entre setmana que qualsevol dia festiu que faci bon
temps.

PRESSIÓ HUMANA

Les dunes, les
llacunes i les
zones de
salobrar són
l’hàbitat de
moltes espècies i
ajuden a mitigar
els efectes del
canvi climàtic

“La pressió humana és molt gran. Ens trobem gent que ha vingut a fer volts en moto, o veïns que passegen els gossos. La Pletera és un espai potencial per a la reproducció d’un tipus d’au que és típic de les
maresmes, el corriol camanegre, que posa
els ous a la sorra. Evidentment, davant
d’un gos aquest ocellet no té res a fer”, explica Xavier Quintana. “Un cop enllestit el
projecte, el que més ens preocupa és la
gent. Aquí poden fer molt més mal les
persones que un temporal”, afegeix Àgata
Colomer. Per això, els dos responsable del
projecte de recuperació insisteixen en la
importància que té la Pletera també des
del punt de vista pedagògic. “S’ha de reivindicar i ha de servir per fomentar l’edu-

Dibuix: Toni Llobet

cació ambiental”, remarquen. Fins fa relativament poc les maresmes i els aiguamolls es consideraven focus de malalties
per culpa de les picades dels mosquits i
durant molt de temps el més habitual era
dessecar-los per fer-los servir com a terres
de conreu. Per aquest motiu se n’han perdut grans extensions i ara es considera
prioritari protegir-los. En un sistema costaner de platges que encara fossin verges,
arran de mar trobaríem la banda de la sorra i mirant terra endins primer hi hauria
un sistema de dunes mòbils, després zones
salobres de maresmes i llacunes, i finalment, aiguamolls d’aigua dolça.
En el cas de la Pletera, un cop desurbanitzada s’hi han de consolidar dunes, llacunes i zones de salobrar. Aquests hàbi-

tats, que han anat en regressió arreu del
territori per la urbanització del litoral, són
molt importants per a la supervivència de
diverses espècies, tant vegetals com animals.
Una d’elles és el fartet (a la il·lustració),
un peixet endèmic de la península Ibèrica
que viu en aigües amb salinitat elevada. Es
troba en perill d’extinció i una de les seves
principals competidores és la gambúsia,
un altre peixet –aquest d’origen nordamericà– que és una espècie invasora i el
desplaça del seu hàbitat. A diferència dels
aiguamolls, on el fartet sol sortir més mal
parat d’aquesta competència, a les llacunes
de la Pletera la salinitat juga a favor seu i ja
s’està veient que aquesta espècie tira endavant. Però a part de l’interès ecològic no
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Aquesta imatge es va captar durant l’adequació de la peça Forma 26
Pletera, de l’artista torroellenc Esteve Subirah, on es pot veure com es va
cobrir la maresma amb runa per poder-la urbanitzar. Subirah ha conservat
un 1% (90 m2) de l’antic passeig, com a resta “arqueològica” in situ que
recorda allò que s’havia construït a l’espai recuperat. ESTEVE SUBIRAH
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És possible desurbanitzar
Al marge dels avantatges a nivell local que
suposa el projecte, la recuperació de la Pletera
també és molt important en l’àmbit conceptual, ja que obre la porta a la recuperació de
zones del litoral que estan degradades i demostra que amb voluntad és possible tornarles al seu estat natural.
La coordinació entre els

diferents organismes
que hi han treballat
(l’Ajuntament de Torroella de Montgrí; la Diputació de Girona; la Generalitat, el Ministeri de
Medi Ambient, a través
de la Fundación Biodiversitat; la Universitat
de Girona; l’empresa
pública Tragsa; i la Unió
Europea, a través del
programa Life) és sens
dubte un factor clau de

s’han d’oblidar altres factors que atorguen
a la Pletera un gran valor, començant pel
paisatgístic. De fet, protegir el paisatge i
tenir-ne cura és clau per captar turistes
preocupats pel medi ambient i sensibilitzats amb qüestions de sostenibilitat. Finalment, també és molt important la recuperació d’aquest espai com a resposta a les
previsions de canvi climàtic. Amb l’augment del nivell del mar, la major freqüència de pertorbacions meteorològiques in-

l’èxit del projecte, que
ha generat molt d’interès. De fet, hi ha diversos organismes, també
a escala internacional,
que el segueixen atentament. Un exemple
són alts càrrecs del Ministeri de Medi Ambient
francès que van visitar
l’any passat la zona per
veure sobre el terreny
les obres de desurbanització.

tenses i els temporals de mar més forts, la
consolidació de les maresmes pot ajudar a
prevenir les inundacions terra endins. A
més, aquests espais, com tots els aiguamolls, tenen un paper molt important en
la lluita contra l’escalfament global, ja que
absorbeixen molt de diòxid de carboni i
en canvi generen molt pocs gasos d’efecte
hivernacle. I això es podrà mesurar clarament comparant la situació de la Pletera
abans i després de la seva recuperació.

Art, ciència i paisatge
Vincular la recuperació de la Pletera amb el seu entorn s’ha fet
de diverses maneres: amb projectes pedagògics als centres educatius, amb activitats de voluntariat per replantar espècies, i
també a través de l’art. Així, una de les casetes de la companyia
elèctrica que s’enderrocaran s’ha convertit en un espai d’art efímer on diversos artistes han deixat la seva petjada, com es pot
veure a les tres fotos superiors. També s’hi ha fet una proposta
d’intervencions comissariada pel professor i crític d’art Martí Pera, que porta per títol Lloc, memòria i salicòrnies. Una d’elles és
l’obra Columnes, de Joan Vinyes, a la foto inferior.
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L’experiència de
crear emocions
al cap de Creus
IRENE CASELLAS
● Tot i ser pionera en la desurbanització
d’una zona de maresmes, l’experiència de
la Pletera no és el primer cas de recuperació d’un entorn natural de la Costa Brava.
Entre el 2009 i el 2010 es van fer una sèrie
d’actuacions al paratge de Tudela i a la cala
Tulip, al cap de Creus, per enderrocar les
edificacions de l’antic Club Mediterranée.
Es tractava d’un complex turístic que es va
construir als anys seixanta en un paratge
privilegiat i que durant prop de quatre dècades va atraure milers de visitants. Tenia
capacitat per a unes 1.200 persones i estava format per petites casetes quadrades de
parets blanques que recordaven un poblet
de pescadors. De fet, tenint en compte els
disbarats que s’estaven fent en aquella època a la costa, el resultat final podria haver
estat molt pitjor.
En qualsevol cas, el recinte va continuar a mans privades –s’hi impedia l’accés
a tothom qui no en fos soci– fins que el
2005 els propietaris van arribar a un acord
amb el Ministeri de Medi Ambient, que el
va comprar per 4,4 milions d’euros. A partir de llavors van començar els tràmits per
poder refer aquell espai, un dels llocs més
peculiars de la costa catalana. El projecte
va anar a càrrec de l’Estudi Martí Franch
d’arquitectura del paisatge (EMF) i de J/T
Ardévol i Associats, que es van encarregar
d’eliminar 450 edificacions de manera selectiva, reciclant pràcticament el 100%
dels residus que es van generar.

Si visites un lloc
que t’emociona i
l’acabes
estimant és molt
més fàcil que
després et
preocupis per la
seva conservació

UN ESPAI D’ÚS PÚBLIC

“Va ser la primera vegada que es va fer
una intervenció d’aquestes característiques. Es va demanar que es descontruís
tot el complex i que es restaurés l’ecosistema del paratge, però nosaltres també vam
proposar fer un projecte d’ús públic a través del disseny. Es volia fer possible que la
gent conegués i utilitzés l’espai, i es va fer
una mena de coreografia a través d’itineraris i de miradors per crear emocions”,
explica la biòloga i paisatgista Gemma
Batllori, de l’estudi EMF. En definitiva, no
es va recuperar només un ecosistema, sinó

En la
restauració
de l’espai
del Club
Mediterrenée es va
afegir el
valor del
disseny a la
recuperació
dels
ecosistemes

Tres imatges que
capten la mateixa
perspectiva, abans
i després de la
recuperació de
l’espai. EMF

que es va fer possible que els visitants el
poguessin conèixer i valorar. “Si un lloc
t’emociona i l’acabes estimant és més fàcil
que et preocupis per la seva conservació”,
afegeix Batllori, mentre reconeix que l’espai en si del cap de Creus ja és prou espectacular per atraure els visitants. Això no
treu, però, que la intervenció que es va fer
al paratge de Tudela i la cala Culip no fos
molt ben planificada i dissenyada. Per exemple, es va fer una cartografia geològica
exhaustiva per poder destacar les zones
que són més interessants (hi ha estructures que són úniques a la península Ibèrica)
i es va organitzar tota una xarxa de mira-

dors i identificadors de les sorprenents roques que tenen formes d’animals i que van
inspirar artistes com Salvador Dalí. El resultat és d’una subtilesa i sensibilitat prou
grans perquè aquest projecte fos reconegut amb diversos premis internacional.
Ara bé, la intervenció paisatgística no
va oblidar en cap moment l’objectiu principal de recuperació dels ecosistemes de la
zona. Així, una de les feines més importants que es van fer va ser netejar prop de
20 hectàrees de terreny i extreure més de
3.000 tones de vegetació exòtica invasora.
Al llarg dels anys d’existència del Club Mediterranée es van crear moltes zones enjar-

INSTAGRAM ES
ALBADA A LA PLETERA

Sunrise at La Pletera
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#descobreixcatalunya #raconsde_catalunya #raconsde_girona #total_catalunya
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GENERALITAT DE CATALUNYA
ANUNCI PEL QUAL ES FA PÚBLICA LA LICITACIÓ D'UN CONTRACTE D'OBRES (EXP. PTOP201855).

1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de Territori i Sostenibilitat.
b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació i
Subministraments.
c) Adreça: av. Josep Tarradellas, 246, 08029 Barcelona.
d) Telèfons 93.495.81.75, 93.495.81.93.
e) Fax 93.495.80.01.
f) Correu electrònic: contractacio.tes@gencat.cat.
g) Adreça d'internet del perfil del contractant:
http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/tes
h) Número d'expedient: PTOP201855.
2 Objecte del contracte:
a) Tipus de contracte: obres.
b) Descripció de l'objecte: Itineraris i ordenació d'accessos de l'espai recuperat
dins el projecte "Life Pletera".
c) Nomenclatura de vocabulari comú de contractes (CPV) de la Comissió Europea:
codi 452626409.
d) Lloc de lliurament: Catalunya.
e) Durada del contracte: 2 mesos.
f) Admissió de pròrrogues: no se'n preveu.
3 Tramitació i procediment d'adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert amb les mesures de gestió eficient en la tramitació
previstes a l'article 8 del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents
en matèria de contractació pública.
c) Criteris d'adjudicació: els criteris d'adjudicació i llur ponderació es troben
detallats a la clàusula onzena del Plec de clàusules administratives particulars i
són els següents:
1. Criteris valorables de forma automàtica: 50 punts, que es desglossen de la
forma següent:
1.1. Proposta econòmica: 50 punts.
4 Valor estimat del contracte: 74.073,00 euros.
5 Pressupost base de licitació: Import net: 74.073,00 euros. IVA: 21%. Import
total: 89.628,33 euros.
6 Garanties exigibles:
a) Garantia provisional: no se n'exigeix.
b) Garantia definitiva: 5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs.
7 Requisits específics del contractista
a) Classificació empresarial:
Categoria actual: Grup: CCC; subgrup: 389; categoria: 333.
Categoria RD 1098/2001: Grup: CCC; subgrup: 389; categoria: DDD.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: els
documents necessaris per acreditar la solvència econòmica i financera són els
enunciats a l'article 75.1.a) del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. L'empresa
licitadora ha d'acreditar un volum anual de negoci de l'empresa licitadora referit a
l'any de major volum de negoci dels darrers tres anys per un import mínim de
180.000,00 euros.
L'acreditació d'aquest import s'ha de fer mitjançant els comptes anuals aprovats i
dipositats al Registre Mercantil, si l'empresa està inscrita en aquest registre, i en
cas contrari pels dipositats al registre oficial en el qual estigui inscrit. Els
empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han d'acreditar el volum
anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil.
Els documents necessaris per acreditar la solvència tècnica o professional són els
enunciats a l'article 76.1.a) del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. L'empresa
ha de presentar relació de les principals obres realitzades durant els darrers 10
anys, avalada per certificats de bona execució per les obres més importants;
aquests certificats han d'indicar l'import, les dates i el lloc d'execució d'aquestes i
s'ha de precisar si es van realitzar d'acord les regles per les quals es regeix la
professió i es van portar a bon terme amb normalitat. L'import anual que
l'empresa ha d'acreditar com executat durant l'any de major execució dels últims
deu anys, en treballs d'igual o similar naturalesa que els de l'objecte del
contracte, és de 90.000,00 euros.
Les obres executades s'han d'acreditar mitjançant certificats expedits o visats
per l'òrgan competent. Quan la persona destinatària ha estat una entitat del
sector públic o quan la persona destinatària és un subjecte de dret privat s'ha
d'acreditar mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca de certificat,
mitjançant declaració de l'empresari.
c) Altres requisits específics: no se n'exigeixen.
d) Contractes reservats: no.
8 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Contractació i Subministraments.
b) Domicili: av. Josep Tarradellas, 246, 1a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08029.
d) Telèfons: 93.495.81.75, 93.495.81.93.
e) Fax: 93.495.80.01.
f) Data límit d'obtenció de documents i informació: la informació addicional que se
sol·liciti per part de les empreses licitadores sobre els plecs i documentació
complementària s'ha de facilitar, almenys, sis dies abans de la data límit fixada per
a la recepció d'ofertes, d'acord amb allò establert per l'article 158.2 del Text refós

a la recepció d'ofertes, d'acord amb allò establert per l'article 158.2 del Text refós
de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, sempre que hagi estat sol·licitada com a mínim deu
dies abans d'aquesta mateixa data, tal i com estableix el Plec de clàusules
administratives particulars.
g) Perfil del contractant:
http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/tes
h) Correu electrònic: contractacio.tes@gencat.cat.
9 Presentació d'ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: fins a les 13 hores del dia 3 d'abril de 2018.
b) Documentació a presentar: la que requereix el Plec de clàusules
administratives particulars.
c) Lloc de presentació: Servei de Contractació i Subministraments, av. Josep
Tarradellas, 246, 1a planta. 08029 Barcelona.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: dos
mesos, comptats des de la data d'obertura de les proposicions.
e) Admissió de variants: no s'admeten variants o alternatives dels licitadors
respecte de les condicions o dels termes d'execució de l'objecte del contracte.
10 Obertura de les ofertes valorables amb criteris automàtics
a) Entitat: Secretaria General del Departament de Territori i Sostenibilitat.
b) Domicili: av. Josep Tarradellas, 246.
c) Localitat: 08029 Barcelona.
d) Data: el dia 6 d'abril de 2018.
e) Hora: a les 10 hores.
11 Altres informacions
Només seran admeses les proposicions que vagin acompanyades del certificat
d'entrada corresponent d'un registre oficial de l'Administració pública on es faci
constar l'hora i la data d'entrada en el registre, que en cap cas pot ser posterior
a les 13 hores 00 minuts 00 segons de la data límit de presentació de
proposicions.
Les proposicions també es poden trametre per correu dins el termini d'admissió.
En aquest cas, cal justificar la data d'imposició de la tramesa a l'oficina de correus
com a màxim a les 13 hores 00 minuts 00 segons del mateix dia i anunciar a
l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant fax, telegrama o per
correu electrònic a l'adreça contractacio.tes@gencat.cat com a màxim a les 23
hores 59 minuts del mateix dia.
12 Despeses d'anuncis: les despeses de publicitat d'aquest Anunci són a càrrec
de l'adjudicatari.
13 Per obtenir més informació sobre les condicions d'execució del contracte, es
pot consultar el perfil del contractant.
Barcelona, 28 de febrer de 2018
Agustí París i Roig
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte d’obres (exp. PTOP-2018-55).
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de Territori i Sostenibilitat.
b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació i Subministraments.
c) Adreça: av. Josep Tarradellas, 2-4-6, 08029 Barcelona.
d) Telèfons 93.495.81.75, 93.495.81.93.
e) Fax 93.495.80.01.
f) Correu electrònic: contractacio.tes@gencat.cat.
g) Adreça d'internet del perfil del contractant:
http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/tes
h) Número d'expedient: PTOP-2018-55.

-2 Objecte del contracte:
a) Tipus de contracte: obres.
b) Descripció de l'objecte: Itineraris i ordenació d'accessos de l'espai recuperat dins el projecte “Life Pletera”.
c) Nomenclatura de vocabulari comú de contractes (CPV) de la Comissió Europea: codi 45262640-9.
d) Lloc de lliurament: Catalunya.
e) Durada del contracte: 2 mesos.
f) Admissió de pròrrogues: no se'n preveu.

-3 Tramitació i procediment d'adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert amb les mesures de gestió eficient en la tramitació previstes a l'article 8 del Decret llei
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
c) Criteris d'adjudicació: els criteris d'adjudicació i llur ponderació es troben detallats a la clàusula onzena del
Plec de clàusules administratives particulars i són els següents:
1. Criteris valorables de forma automàtica: 50 punts, que es desglossen de la forma següent:
1.1. Proposta econòmica: 50 punts.

-4 Valor estimat del contracte: 74.073,00 euros.

-5 Pressupost base de licitació: Import net: 74.073,00 euros. IVA: 21%. Import total: 89.628,33 euros.
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RÀDIO CAPITAL
ES DESENCALLA L'ÚLTIM PROJECTE DEL LIFE PLETERA, BLOQUEJAT PEL 155

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha anunciat la licitació del contracte
d'obres pels itineraris del Life Pletera. Construir aquests camins és el pas definitiu
per acabar de desurbanitzar i restaurar els sistemes litorals de l'antiga maresma
de la Pletera.
El projecte dels itineraris està dividit en dues parts, una que executa la
Generalitat i una altra de l'empresa Tragsa. L'ajuntament ja va aprovar inicialment
aquesta partida per un pressupost de 340.000 euros. Ara la Generalitat licita les
obres per un import total de 89.000 euros després d'uns mesos d'incògnita per
l'aplicació de l'article 155.
Es preveu que es puguin iniciar els treballs parcialment abans de l'estiu i que
finalitzin durant la tardor, segons calculen els mateixos promotors del projecte. El
traçat serà el màxim perifèric possible, de manera que els accessos a la platja es
canalitzaran pels dos extrems, al nord, per la urbanització, i al sud, per la Gola. Al
llarg del recorregut, s'ubicaran un observatori i un mirador. El recorregut es
podrà fer a peu i amb bicicleta i tindrà l'accés amb vehicle restringit.
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L’Ajuntament descarta refer la platja
dels Griells si es queda sense sorra
El govern local considera que invertir-hi més diners és inútil perquè pot desaparèixer de nou
CARLES TORRAMADÉ L’ESTARTIT

■La platja dels Griells, a l’Estartit,
una franja de sorra que els darrers
anys tendeix a desaparèixer per
l’acció del mar no es refarà abans
de l’estiu en cas que torni a ser esborrada. L’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha descartat fer la
inversió si desapareix, després
que la sorra dragada aquest hivern del port no reuneixi les característiques per regenerar la
platja dels Griells, com si va passar
l’any passat. La regidora de Gestió
Costanera i Platges, Sílvia Comas
(LEST), ha explicat que l’equip de
govern considera que destinar diners a aquesta intervenció és com
tirar els diners perquè l’endemà
pot ser que la platja regenerada ja
hagi tornat a desparèixer, com ha
passat en alguna ocasió. En tot
cas, ha concretat que, aquest hivern, la platja ha aguantat i que
pot ser que es mantingui, de manera que a l’estiu n’hi hagi –a diferència d’anys anteriors, que s’ha
regenerat a principi d’estiu–.
Comas ha explicat que aquest
any no es podrà aprofitar la sorra
dragada de les obres del Club
Nàutic al port perquè no reuneix
les característiques necessaris –
ha precisat que l’arena extreta és
correcta ambientalment– i que,
dels . metres cúbics extrets,
només  es podran reutilitzar
per arreglar l’aparcament de la
platja perquè no quedi inundat.

L’operació ha pujat 320.630
euros i són nou empreses
amb 223 treballadors
les que s’hi instal·laran
ACN/DdG VALL-LLOBREGA

Imatge de la platja dels Griells, ahir. JOAN NUGUÉ

Així, sense aquesta sorra, l’opció seria que l’Ajuntament fes la
inversió, però l’equip de govern
l’ha rebutjat. La regidora de Platges ha detallat que l’actuació mínima ja pujaria uns . euros,
però no hi ha cap garantia que la
sorra aguanti ni  hores. Davant
d’aquesta realitat, l’executiu local
ha valorat no gastar recursos econòmics aquest any a refer la platja
dels Griells en cas que desapare-

gui. Una decisió, exposa Comas,
que respon a una voluntat de gestionar el millor possible els recursos econòmics. A més, recorda, el
fet que no hi hagi platja no posa
en risc cap element ja que l’escullera del passeig dels Griells ja va
ser refeta per Costes. Sílvia Comas
ha afegit que aquest dilluns una
representació de l’Ajuntament i
l’EMD de l’Estartit va visitar el representant de Costes de l’Estat, al

qual van traslladar de nou aquest
assumpte i la prolongació del passeig fins a la Pletera.
El portaveu del PDeCAT, Jordi
Cordon, ha manifestat la seva sorpresa per la decisió del govern local perquè any rere any hi ha hagut inversió de l’Ajuntament per
regenerar la platja. També li ha
causat estranyesa la decisió quan
aquest govern té una delegació específica de Platges.

Cultura restaura el retaule barroc
de la Mare de Déu del Roser de Colomers
La intervenció ha buscat

assegurar l’estabilitat
estructural de totes les
peces de l’obra religiosa
DdG COLOMERS

■ El Departament de Cultura, a
través del Centre de Restauració
de Béns Mobles de Catalunya, ha
dut a terme, durant prop de quatre mesos, la conservació i restauració del retaule barroc de la Mare
de Déu del Roser, de l’església de
Santa Maria de Colomers. Els treballs s’han fet a la mateixa església, i amb aquesta intervenció
conclouen les actuacions de conservació i restauració del conjunt
de tres retaules d’època barroca –
retaule de la Mare de Déu del Carme, retaule del Sagrat Cor i,
aquest, del Roser– que es troben
aixoplugats a l’interior de l’església. Els treballs de conservació i
restauració han permès recuperar
la rica policromia, dauradures i la-

L’Incasòl ven
onze parcel·les
del polígon
industrial
de Vall-llobrega

Imatge doble del retaule abans (esquerra) i després de restaurar. CRBMC

ques del retaule, així com les formes originals del basament, molt
malmès per les greus pèrdues de
suport.
El retaule de la Mare de Déu del
Roser és una obra barroca de la
qual es desconeix el nom de l’escultor i del pintor. Es tracta d’un

moble dedicat a la Mare de Déu
del Roser, tot i que abans de la restauració hi havia col·locada, a la
fornícula central, la Mare de Déu
de Fàtima, ja que s’havien perdut
totes les escultures originals.
Al retaule hi apareixen dues dates: , sota una repintada al

medalló de la fornícula de la marededéu, i una segona, , enmig del plafó central del coronament. Possiblement, corresponen
a la data de la fabricació i a la data
de la policromia, respectivament.
La intervenció de conservació
i restauració s’ha encaminat a assegurar novament l’estabilitat estructural de totes les peces del retaule; i a recuperar la lectura estètica original de la superfície pictòrica, amb la neteja de la policromia, la dauradura i les laques, i
l’eliminació total de les repintades
planes i estridents que amagaven
policromia original.
Estructuralment, s’han reintegrat volumètricament, amb fusta
de cedre, els elements desapareguts del bancal. S’ha fet una reconstrucció dels volums perduts
sense reproduir decoracions. Tots
aquests nous elements s'han
tenyit per tal de crear un joc de diversos tons i evitar una gran superfície d’aspecte pla que restés
protagonisme a l’obra l'original.

■ L'Institut Català del Sòl (Incasòl) ha signat el contracte de compra-venda d'onze parcel·les del
polígon industrial de Vall-llobrega per un import de . euros.
Les nou empreses que s'instal·laran en aquest sector de Vall-llobrega s'han coordinat per contractar conjuntament la construcció d'una nau, amb una inversió
que superarà el milió d'euros, per
reduir costos.
Es tracta d'empreses de la zona
dedicades a la fusteria, la pintura,
la construcció, el transport, la indústria càrnica i la restauració que
volen ampliar les seves instal·lacions o bé que estan en règim de
lloguer. Sumen un total de  treballadors i la previsió és que generin  nous llocs de feina. Les
parcel·les sumen un total de .
metres quadrats i tenen una superfície que oscil·la entre els 
metres quadres la més petita i els
, la més gran. A més, n'hi ha
una altra d'aïllada de . metres
quadrats de sòl i . de sostre
que està pendent de signatura.
Càrnica Copal SL
El polígon està situat a la carretera
d'accés al municipi des de la C-.
Es tracta d’un sector ja consolidat,
comercialitzat per l'Incasòl, on ja
hi ha instal·lades diferents empreses (algunes de les quals vinculades al sector nàutic) com Veles
Depoorter, Winner Boats, Elita
Natural Fishers SL, Fribera SL i
Mata SL.
D’entre les empreses que ara
s’hi instal·laran destaca la càrnica
Copal SL, coneguda a la zona per
les carnisseries-xarcuteries Arnall.

La Bisbal aplica un
tractament al pont
Nou per no relliscar
DdG LA BISBAL D’EMPORDÀ

■L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà està aplicant un tractament
a les voreres del pont Nou per evitar les relliscades. L'actuació, que
va ser la tercera més votada per la
ciutadania durant el procés participatiu del desembre del 
amb un total de  vots, es fa per
trams i té un cost de . euros.
Se saneja a fons del paviment i s’hi
aplica un tractament líquid d'última generació que impedeix que
el terra sigui relliscós per un termini aproximat de quatre anys.

DIARI DE GIRONA
L'AJUNTAMENT DESCARTA REFER LA PLATJA DELS GRIELLS SI ES QUEDA SENSE SORRA

La platja dels Griells, a l'Estartit, una franja de sorra que els darrers anys tendeix
a desaparèixer per l'acció del mar no es refarà abans de l'estiu en cas que torni a
ser esborrada. L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha descartat fer la inversió si
desapareix, després que la sorra dragada aquest hivern del port no reuneixi les
característiques per regenerar la platja dels Griells, com si va passar l'any passat.
La regidora de Gestió Costanera i Platges, Sílvia Comas (LEST), ha explicat que
l'equip de govern considera que destinar diners a aquesta intervenció és com
tirar els diners perquè l'endemà pot ser que la platja regenerada ja hagi tornat a
desparèixer, com ha passat en alguna ocasió. En tot cas, ha concretat que,
aquest hivern, la platja ha aguantat i que pot ser que es mantingui, de manera
que a l'estiu n'hi hagi a diferència d'anys anteriors, que s'ha regenerat a principi
d'estiu.
Comas ha explicat que aquest any no es podrà aprofitar la sorra dragada de les
obres del Club Nàutic al port perquè no reuneix les característiques necessaris 
ha precisat que l'arena extreta és correcta ambientalment i que, dels 13.000
metres cúbics extrets, només 600 es podran reutilitzar per arreglar l'aparcament
de la platja perquè no quedi inundat.
Així, sense aquesta sorra, l'opció seria que l'Ajuntament fes la inversió, però
l'equip de govern l'ha rebutjat. La regidora de Platges ha detallat que l'actuació
mínima ja pujaria uns 30.000 euros, però no hi ha cap garantia que la sorra
aguanti ni 24 hores. Davant d'aquesta realitat, l'executiu local ha valorat no
gastar recursos econòmics aquest any a refer la platja dels Griells en cas que
desaparegui. Una decisió, exposa Comas, que respon a una voluntat de
gestionar el millor possible els recursos econòmics. A més, recorda, el fet que no
hi hagi platja no posa en risc cap element ja que l'escullera del passeig dels Griells
ja va ser refeta per Costes. Sílvia Comas ha afegit que aquest dilluns una
representació de l'Ajuntament i l'EMD de l'Estartit va visitar el representant de
Costes de l'Estat, al qual van traslladar de nou aquest assumpte i la prolongació
del passeig fins a la Pletera.
El portaveu del PDeCAT, Jordi Cordon, ha manifestat la seva sorpresa per la
decisió del govern local perquè any rere any hi ha hagut inversió de l'Ajuntament
per regenerar la platja. També li ha causat estranyesa la decisió quan aquest
govern té una delegació específica de Platges.
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Torroella es reforça liderant
el turisme més sostenible

L’Incasòl ven
onze parcel·les
al polígon de
Vall-llobrega

a Ha estat finalista dels premis World’s Best Sustainable Destinations del 2017 a El municipi ja va

VALL-LLOBREGA

ser escollit com una de les cent destinacions més sostenibles arreu del món per Green Destinations
de turisme líder al món.
ITB cedeix el seu auditori principal (Palais am
Funkturm) a un nou format de premis i dedicat
exclusivament a les destinacions: les top 100
destinacions
sostenibles. Aquesta és l’oportunitat més prestigiosa per
mostrar “destinacions
verdes” al món.

Joan Trillas
TORROELLA DE MONTGRÍ

El municipi de Torroella
de Montgrí-l’Estartit-illes
Medes ha estat escollit
com una de les destinacions finalistes dels premis World’s Best Sustainable Destinations del
2017. El municipi ha estat
escollit per un jurat que representa dotze organitzacions internacionals,
entre les cent destinacions més sostenibles
(100 top-sustainable destinations 2017). En concret, es troba entre els tres
finalistes de l’apartat terra, que analitza el medi
ambient i el clima. Les altres categories són ciutats, comunitats i cultural, natura i litoral. Les
destinacions
finalistes
també podran aspirar al
premi com a millor de cada part del món que ha
participat en el procés.
En el marc d’aquesta estratègia per vendre sostenibilitat com a marca turística, l’any passat Torroella de Montgrí-l’Estartit-illes Medes ja va ser escollida com una de les cent

La Pletera, un dels grans projectes de desurbanització i recuperació europeus ■ LIFE

La frase

—————————————————————————————————

“L’Ajuntament
treballa amb pas ferm
per apostar per la
preservació del nostre
territori”
Josep Maria Rufí
ALCALDE DE TORROELLA DE MONTGRÍL’ESTARTIT

destinacions més sostenibles d’arreu del món.
Aquest darrer rànquing
l’elabora l’associació internacional Green Destinations, conjuntament amb
una vintena d’organitzacions que treballen per fomentar el turisme sostenible.
L’alcalde de Torroella,

Josep Maria Rufí, explica
que els governs locals i les
àrees protegides tenen
mecanismes per assegurar la sostenibilitat turística, però “amb prou feines
tenien visibilitat en les
convocatòries de premis
del turisme, fins ara”.
Això ha canviat gràcies a ITB Berlín, la fira

Dossier de sostenibilitat
Recentment,
l’Ajuntament ha editat un exhaustiu dossier divulgatiu professional per donar a conèixer la feina que s’ha fet
i s’està fent al municipi en
l’àmbit de la sostenibilitat.
Aquest dossier recull l’evolució del planejament municipal, l’aplicació de les
diferents figures de protecció
mediambiental
(PEIN, Xarxa Natura
2000, parc natural), l’efecte de la protecció dels espais naturals, les distincions i acreditacions europees de què es disposa, el
pla de mobilitat, la gestió
de residus, el pacte per a la
sostenibilitat i l’estalvi
energètic, i els projectes
Life, entre altres. ■

Jornada sobre
l’autisme a
Platja d’Aro
a L’organitzen per

dissabte l’entitat Via
Autisme i la càtedra
d’autisme de la UdG

Joan Trillas
CASTELL-PLATJA D’ARO

L’entitat Via Autisme conjuntament amb la càtedra
d’autisme de la Universitat de Girona organitzen
per aquest dissabte la cinquena jornada Sóc Teactiu, Autisme i Trastorns
de la Conducta. La jornada
tindrà lloc a l’institut Ridaura.
La presidenta de Via

Autisme, Sara García, explica que hi haurà professionals i experts, fet que
permetrà als assistents de
poder recollir informació,
posar elements en comú i,
a la vegada, dotar-se d’un
espai de convivència.
Els ponents seran
Montserrat Pàmias, presidenta de la Societat Catalana de Psiquiatria Infantil i Juvenil, que parlarà
dels fàrmacs i el seu paper
en el tractament de l’autisme; Ignasi Puigdellívol,
professor de la Facultat
d’Educació de la Universitat de Barcelona, que analitzarà el paper de l’escola

Una de les primeres jornades, al Palau Firal de Platja d’Aro ■ J.T.

inclusiva i la regulació i autoregulació de la conducta, i Joan Canimas, expert
en ètica aplicada a l’acció
social, que farà un recorregut per les possibilitats, els
perills i els desafiaments
en l’itinerari que va del
trastorn a la diversitat. Fi-

nalment, Autisme Sevilla i
l’Associació de Familiars
de Persones amb Trastorn
de l’Espectre Autista
(TEA) han preparat dues
activitats: la primera, una
introducció al suport conductual i positiu, i, la segona, un taller sobre aquesta

temàtica. L’acte el tancarà
Raquel Montllor, psicopedagoga i dona amb autisme que aportarà l’experiència personal amb l’autisme.
Divulgació i estudi
L’entitat Via Autisme, la

ACN

L’Institut Català del Sòl
(Incasòl) ha signat el contracte de compravenda
d’onze parcel·les del polígon industrial de Vall-llobrega per un import de
320.630 euros. Les nou
empreses que s’instal·laran en aquest sector s’han
coordinat per contractar
conjuntament la construcció d’una nau, amb
una inversió que superarà
el milió d’euros, per reduir
costos. Es tracta d’empreses de la zona dedicades a
la fusteria, la pintura, la
construcció, el transport,
la indústria càrnia i la restauració que volen ampliar les instal·lacions o bé
que estan en règim de lloguer. Sumen un total de
223 treballadors i la previsió és que generin 25 nous
llocs de treball.
Les parcel·les sumen un
total de 3.895 metres quadrats i tenen una superfície que oscil·la entre els
316 metres quadrats la
més petita i els 461,70 la
més gran. A més, n’hi ha
una altra d’aïllada de
1.640 metres quadrats de
sòl i 2.262 de sostre que està pendent de signatura.
L’Ajuntament està negociant també per ampliar el
sòl industrial. ■

Universitat de Girona i
l’Ajuntament de CastellPlatja d’Aro van voler fer
un pas més en l’estudi i la
divulgació de l’autisme.
Un dels projectes més directes ha estat la creació
d’una càtedra. La preocupació bàsica de la càtedra
és divulgar i donar a conèixer el món de les persones
afectades pels TEA i col·laborar en la coordinació
dels processos d’intervenció educativa interdisciplinària amb la formació i la
recerca. La finalitat principal, a banda de la jornada, és impulsar l’atenció i
el desenvolupament d’activitats de formació, d’investigació científica i de
transferència de coneixement en què participin les
persones i els grups d’experts interessats en
aquest àmbit i centres especialitzats, tant de Girona com de la resta de Catalunya, l’Estat espanyol i altres països. ■

INSTAGRAM ES
ALBADA A LA PLETERA

Sunrise at La Pletera (1/2)
Feu una ullada a la meva galeria per veure la panoràmica completa, si us plau
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Sunrise at La Pletera (2/2)
Feu una ullada a la meva galeria per veure la panoràmica completa, si us plau
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Sunrise at La Pletera
#catalunya_fosca #quebonicaescatalunya #queboniceslemporda #ig_catalonia
#descobreixcatalunya #raconsde_catalunya #raconsde_girona #total_catalunya
#ok_catalunya #catalunya_llum #cat_imatges #cat_nits #world_g

GENERALITAT DE CATALUNYA
FRANÇA CITA LES POLÍTIQUES CATALANES DE PAISATGE COM A EXEMPLE A SEGUIR

12032018 10.55
França cita les polítiques catalanes de paisatge com a exemple a seguir
· Un informe del Consell General del Medi Ambient i el Desenvolupament
Sostenible estudia les iniciatives i les polítiques en matèria de paisatge de vuit
estats o regions europees
· La Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, la creació de
l'Observatori del Paisatge de Catalunya i el desplegament dels catàlegs dels
paisatge, algunes de les fites mencionades a l'informe
Un informe del Consell General de Medi Ambient i el Desenvolupament Sostenible
(CGEDD, per les sigles en francès), encarregat pel Ministeri de la Transició
Ecològica i Solidària de França, cita les polítiques catalanes del paisatge i la creació
de l'Observatori del Paisatge de Catalunya, dependent del Departament de
Territori i Sostenibilitat, com a exemple a seguir per a aquell país.
França té una llarga tradició en polítiques de protecció i gestió del que considera
paisatges naturals o urbans excepcionals. No obstant, el Conveni europeu del
paisatge, que l'estat francès va ratificar el 2006, aposta per una concepció molt
més àmplia del paisatge, entès com qualsevol espai del territori que sigui
percebut com a tal per la població, la caracterització del qual és fruit tant de
factors naturals com humans.
En aquest nou context, França vol endegar polítiques de millora d'aquests
entorns més quotidians, sovint en risc de degradació, impulsar la participació de
la població en aquesta matèria i incrementar la formació dels professionals que,
directa o indirectament, intervenen en el paisatge o en l'urbanisme. Per tot això,
busca com introduir la vessant paisatgística de manera transversal en totes les
actuacions públiques.
Finalment, tot i que compta amb un alt grau de coneixement dels seus paisatges,
no ha avançat tant en la introducció d'objectius de qualitat integrats en els
projectes locals o en les polítiques sectorials fora dels espais protegits.
És per això que el Consell General ha elaborat l'informe Intervencions
paisatgístiques a Europa. Elements de comparació per a les polítiques públiques
franceses. El document estudia les polítiques i actuacions de vuit estats i regions
europees en matèria de paisatge per identificar aquelles que es podrien
transposar a França: Irlanda, Regne Unit, Països Baixos, Bèlgica (regió de
Valònia), Alemanya, Suïssa, Itàlia i Catalunya.
Un "dispositiu coherent i complert"
En el cas català, l'informe francès posa de relleu que el compromís del Govern
amb la cura del paisatge es materialitza en la Llei de protecció, gestió i ordenació
del paisatge, aprovada el 2005. El fet de partir d'un text amb rang de llei
"anuncia una estratègia global i crea instruments de política de paisatge i un
sistema de seguiment col·legial i plural".
Es tracta d'un "dispositiu coherent i complert que ha estat institucionalitzat",
explica l'informe, que possibilita "el coneixement normalitzat del paisatge,
l'enquadrament dels instruments de planificació territorial, mapes per a la millora
qualitativa i tot acompanyat d'una política de formació, educació i sensibilització".
El conjunt es recolza en el treball de l'Observatori del Paisatge de Catalunya, un
organisme de col·laboració amb el Govern català, de composició publicoprivada,
que "garanteix la seva pluralitat i el seu anclatge social i territorial".
Objectius de qualitat i col·laboració ciutadana
El Consell General francès cita, entre les diverses iniciatives catalanes, els set
catàlegs del paisatge que ha redactat l'Observatori per encàrrec del Departament
de TES. Són instruments que han permès determinar la tipologia i estat de
conservació de 134 paisatges d'arreu de Catalunya, identificar els seus valors i,
especialment, "proposen objectius de qualitat a assolir" que s'han d'executar
mitjançant directrius. Així, "els objectius de qualitat es transcriuen directament",
ressalta l'informe.
En l'apartat d'iniciatives per estimular la participació de la població en la cura i
gestió dels paisatges, el Consell General del Medi Ambient cita la Wikipedra,
l'enciclopèdia online de les construccions en pedra seca. Gràcies a una xarxa de
300 de col·laboradors, s'han pogut identificar i catalogar més de 16.000
d'aquests elements del patrimoni agrari català.
Igualment, posa en valor les cartes del paisatge, que són compromisos del món
local d'un territori determinat per millorar i potenciar el seu entorn, per a les
quals l'Observatori ofereix assessorament tècnic. L'informe ressalta la Carta del
paisatge del Priorat com a "projecte impulsat i pilotat pels habitants" d'aquesta
comarca, "que han decidit agafar les regnes del futur del seu territori, recolzant
se en la renovació de l'economia vinícola local".
Pel que fa a iniciatives europees de sensibilització ciutadana, el Consell cita el
projecte de l'Observatori Ciutat, territori, paisatge, adreçat als escolars perquè
traballin la importància dels diferents paisatges que els envolten, més enllà del
patrimoni natural protegit, i també les seves diverses publicacions i jornades de
divulgació, "sobre temes sovint pioners", com ara el paisatge i la salut.
Altres projectes catalans
A més d'aquestes actuacions que formen part de la línia de treball de
l'Observatori, l'informe francès enumera altres accions de recuperació i millora del
paisatge que s'han dut a terme a Catalunya.
Així, explica el projecte Life Pletera de desurbanització i recuperació de la
funcionalitat dels sistemes costaners de Torroella de Montgrí, finançat en part pel
programa europeu LIFE. Finalment, detalla la deconstrucció de l'antic Club
Meditérranée al paratge de Tudela, al Cap de Creus, i la renaturalització de la
zona, finançada pel Departament de TES i el Ministeri d'Agricultura i Pesca,
Alimentació i Medi Ambient.
Polítiques públiques coherents

Polítiques públiques coherents
L'estudi del cas català i dels altres set països i regions europees serveix als
autors de l'informe per concloure que "França corre el risc d'impulsar polítiques
públiques que subestimin la necessària coherència, atès que l'absència de visió de
conjunt de l'espai condueix a una degradació progressiva de la qualitat de vida".
Per evitarho, el Consell General del Medi Ambient i el Desenvolupament
Sostenible recomana al govern francès "definir una autèntica estratègia global,
establint les prioritats en funció dels actors i dels territoris implicats". També
aposta per "introduir una visió paisatgística en les polítiques sectorials i impulsar
la cultura del paisatge entre la ciutadania".
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INSTAGRAM ES
AL LABORATORI DE GEOGRAFIA FÍSICA SE SEGUEIX TREBALLANT EN ELS TFG. DANIEL ESCRIG,
TUTORITZAT PER JOAN MANUEL SORIANO, FA UN ESTUDI DE LES DUNES LITORALS DE LA PLETERA A
L'ESTARTIT. #GEOGRAFIA #GEOGRAFIAONLINE #GIOT #GEOGRAFIAUAB #UAB #UABBARCELONA #UNIA

geografia_uab: Al Laboratori de Geografia Física se segueix treballant en els TFG.
Daniel Escrig, tutoritzat per Joan Manuel Soriano, fa un estudi de les dunes
litorals de la Pletera a l'Estartit.
#geografia #geografiaonline #GiOT #geografiauab #uab #uabbarcelona
#uniautonomabarcelona #geografs #geografes #geography #geographer #tfg
#estartit #costabrava #costa_brava #emporda #duna #dunes

YOUTUBE ES
VÍDEO LIFE PLETERA (NOVEMBRE 2015NOVEMBRE 2017)

AjuntamentTorroella: Reportatge audiovisual que mostra la transformació de la
maresma de la Pletera, a l'Estartit, entre el novembre de 2015 i el novembre de
2017, gràcies al projecte de desurbanització i restauració ambiental Life Pletera.
El vídeo ha estat realitzat per Ingloba Group.
Life Pletera és l'acrònim del projecte «Desurbanització y recuperació de la
funcionalitat ecològica en els sistemes costaners de la Pletera (LIFE13
NAT/ES/001001»). És un projecte subvencionat pel programa Life, l’instrument
financer de la Comissió Europea per a la preservació del medi ambient a Europa.
El Life Pletera té un pressupost de 2.528.148 euros, el 75% dels quals
(1.896.111) estan aportats pel programa Life. La resta l’aporten l’Ajuntament de
Torroella de Montgrí, com a beneficiari del projecte; el Parc Natural del Montgrí, les
Illes Medes i el Baix Ter, la Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis de la
Universitat de Girona (UdG) i l’empresa pública Tragsa, com a socis. També
compta amb el suport, com a cofinançadors, de la Diputació de Girona, i del
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a través de la Fundación
Biodiversidad.

LA VANGUARDIA
LOS PARQUES DEL MONTGRÍ Y DELTA DE L'EBRE SE UNEN PARA SALVAR EL FARTET

Torroella de Montgrí. (EFE). Los Parques Naturales del Montgrí, Illes Medes i Baix
Ter y el del Delta de l'Ebre se han unido para salvar la población de fartet, un pez
endémico de la Península Ibérica en peligro de extinción. El fartet (aphanius
iberus) se encuentra en las marismas de la Pletera, un área de Torroella de
Montgrí integrada en un proyecto europeo Life, informa el ayuntamiento de esta
localidad.
Esta especie se desarrolla en aguas con altos índices de salinidad y su regresión
está relacionada con la pérdida de su hábitat, secado para dar lugar a usos
urbanísticos, como sucedió en este espacio gerundense. El fartet se distribuye
por todo el litoral mediterráneo y una parte del atlántico andaluz hasta llegar a las
marismas del Guadalquivir.
En Catalunya, este pez ha quedado arrinconado en los dos extremos de esta
comunidad autónoma, el Empordà y el Delta del Ebro, aunque se ha
reintroducido recientemente en la desembocadura del Llobregat, de donde había
desaparecido.
Presencia en la Pletera
Un de las poblaciones de fartet mejor constituidas se encuentra en las marismas
de la Pletera, un conjunto de balsas salinas, algunas de inundación permanente y
otras temporales, que forma parte del proyecto Life Pletera, que pretende crear
un sistema de lagunas con plena funcionalidad ecológica en este área. Este
programa contempla un seguimiento de los ejemplares de esta especie que
incluirá capturas con trampas una vez al año para recoger datos biométricos.
El acuerdo de los dos parques naturales responde a una acción para conservar el
fartet en La Pletera una vez se complete la recuperación de las marismas en
2018.
En el marco de esta colaboración, el pasado 21 de mayo se trasladaron
doscientos ejemplares de Girona a dos balsas controladas y diferenciadas del
Delta de l'Ebre para reducir riesgos de enfermedades o infecciones.
Imagen de las marismas de la Pletera
(Propias)
El delta del Ebro visto desde la Estación Espacial Internacional
(Propias)

