
A
l marge esquerra de la gola del riu Ter es
troba la maresma de la Pletera, uns 2km
de costa i de front dunar litoral darrera el
qual es troben unes 55ha de llacunes cos-

taneres i les seves zones inundables adjacents.
Aquesta zona d’aiguamolls té influència essencial-
ment marina ja que s’inunda principalment amb
aigua de mar quan es produeixen temporals de lle-
vant, tot i que també poden donar-se inundacions
amb aigua dolça. En períodes de pluja intensa els recs
i canals de la zona poden inundar la maresma, però
no hi ha cap curs d’aigua superficial que hi aporti
aigua dolça de manera continuada. El riu Ter tampoc
suposa una entrada d’aigua superficial a la Pletera des

de que a la dècada de 1970 es va construir la mota
que canalitza el riu pel seu actual traçat i n’evita el
desbordament. Es tracta, doncs, d’una maresma amb
salinitat elevada i molt variable, on la influència mari-
na resulta determinant. La salinitat sol variar entre 20
i 60‰, que representen la meitat i una mica més del
doble de la salinitat del mar.

La Pletera va patir a final de la dècada de 1980 un
procés inacabat d’urbanització. En mig de la maresma
es va construir un passeig amb escullera per protegir
la urbanització de la inundació marina, també es
varen asfaltar els accessos a les diferents parcel·les i es
va reblir la maresma a urbanitzar fins a una cota de
prop de 2m superior a la original. Posteriorment es
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varen edificar les cases de la primera parcel·la de les 4
que preveia la urbanització. El procés d’urbanització
es va abandonar a principi de la dècada de 1990
degut a la crisi econòmica d’aquells anys, que va afec-
tar notablement el sector turístic. Les parcel·les no
edificades varen quedar abandonades, amb només el
passeig, els accessos i el material de rebliment per
augmentar la cota. Pocs anys després, l’Ajuntament
de Torroella de Montgrí-l’Estartit va iniciar la revisió
del Pla General d’Urbanisme, aprovat definitivament
l’any 2001. En aquest pla s’apostava per reduir la
pressió d’urbanització, especialment en el litoral cos-
taner. L’objectiu era la posada en valor del patrimoni
natural del municipi com a element determinant d’a-
tracció turística. Es va canviar la qualificació urbanísti-
ca de les parcel·les encara no edificades de la Pletera
d’espai urbanitzable programat a espai natural.
Actualment, la Pletera s’inclou dins dels límits del Parc
Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter amb
qualificació de Reserva Natural Parcial, el major grau
de protecció que es troba a la zona continental del
parc, al marge de les Illes Medes. Posteriorment, la
Dirección General de Costas del Ministerio de Medio
Ambiente va incloure tota la finca de la Pletera dins
del Domini Públic Marítim Terrestre atesa la caracterís-
tica inundabilitat de tot l’espai. 

El funcionament ecològic de la Pletera està deter-
minat per la influència marina i la variabilitat en la sali-
nitat, que segueix el patró que es coneix com a “inun-
dació - confinament”, molt habitual en aiguamolls

costaners mediterranis. Les entrades d’aigua es donen
de manera puntual, coincidint amb temporals de mar
o aiguats, que causen pujades notables del nivell de
l’aigua a les llacunes (generalment entre octubre i
abril). Després d’aquestes entrades puntuals solen
seguir llargs períodes de confinament (principalment
a l’estiu), sense entrades d’aigua superficial, on el
nivell de l’aigua va disminuint paulatinament degut a
l’evaporació. Durant el confinament es produeix un
augment de la salinitat i una concentració de matèria
orgànica i dels organismes que s’hi troben. Tot i la
manca d’entrades superficials, la circulació de l’aigua
és força activa per via subterrània. Aquest patró hidro-
lògic determina la dinàmica de nutrients i la composi-
ció d’espècies que colonitzen aquestes aigües, espè-
cies molt ben adaptades als canvis constants de nivell
i salinitat de l’aigua i també a les condicions d’alta
concentració de matèria orgànica durant el confina-
ment. També apareixen espècies marines que entren a
la maresma coincidint amb els temporals de mar i
espècies d’aigua dolça que arriben a la maresma
durant els aiguats, però la major part d’unes i altres
no poden mantenir poblacions estables a la maresma
perquè no toleren les condicions fluctuants típiques
del patró inundació - confinament. 

Així, el patró inundació - confinament determina
que les espècies aquàtiques que colonitzen la maresma
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Exemplars de mascle (baix) i femella (dalt) de fartet
capturats durant el seguiment de peixos a la Pletera.
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Calanipedaaquaedulcis, un copèpode característic
del plàncton de les llacunes costaneres mediterrànies.
Foto: J. Compte



siguin eurihalines, és a dir, que toleren canvis notables
de la salinitat. Són espècies singulars, abundants aquí
però limitades a aquests ambients de maresma, força
rares en altres hàbitats, que han vist molt reduïda la
seva distribució a causa de la dràstica reducció dels sis-
temes aquàtics costaners. N’és un exemple característic
el fartet (Aphaniusiberus), peix endèmic de la penínsu-
la Ibèrica que es troba a les llacunes costaneres des dels
Aiguamolls de l’Alt Empordà (límit nord de la seva dis-
tribució) fins al litoral mediterrani andalús. Les localitats
on aquesta espècie hi és present s’han reduït molt
com a conseqüència de la dessecació de les zones
humides del litoral i de la presència de la gambúsia
(Gambusiaholbrooki), peix introduït a principi del
segle XX per la seva eficàcia en el control de les larves
de mosquit. La gambúsia, considerada com una de les
100 especies invasores més perjudicials del món, ha
colonitzat gran part dels hàbitats característics del far-
tet, especialment els aiguamolls d’aigua dolça. En
aigües salobres no és tan bona competidora, de
manera que a la Pletera, tot i que hi és present, no ha
arribat a desplaçar el fartet. A la Pletera trobem espè-
cies de peixos característiques de les llacunes litorals
com les dues que hem comentat o el gòbit de sorra
(Pomatoschistusmicrops), però també espècies migra-
dores (viuen entre el mar i les aigües continentals) com
l’anguila (Anguilla anguilla), i fins i tot espècies marines
que entren esporàdicament a les llacunes litorals com el
joell (Atherinaboyeri), les llisses (Liza ramada,
Mugilcephaluso Chelonlabrosus) o fins i tot llenguados
(Solealascaris). Els amfibis hi són poc representats degut
a la salinitat de les aigües, si bé el gripau corredor
(Epidalea calamita) s’hi reprodueix quan el salicornar s’i-
nunda d’aigua dolça i queda ple de petits tolls. Pel que
fa als invertebrats aquàtics, si bé la salinitat de les aigü-
es disminueix el nombre d’espècies, les abundàncies
d’algunes espècies de mol·luscs, crustacis o insectes
poden ser molt nombroses. Dels primers, un petit car-
golet fosc, Hydrobiaacuta, assoleix abundàncies molt
altes. Entre els crustacis destaquen l’amfípode
Gammarusaequicauda o els copèpodes (crustacis de
mida petita presents al plàncton) Eurytemoravelox i
Calanipedaaquaedulcis. Els insectes més nombrosos
són escarabats, com ara l’hidrofílid Enochrus bicolor o
el distícid Nebrioporusceresyi, i els dípters (mosques i
mosquits). Dels mosquits que pessiguen, de la família
Culicidae, es troben Aedes caspius i A. detritus, que són
poc abundants gràcies a la feina que realitza el Servei
de Control de Mosquits, que els controla utilitzant
insecticides biològics com el Bacillusthuringiensis. Els
Aedes de la maresma estan també molt adaptats a les
condicions d’inundació: de larves aquàtiques, ponen els

ous sobre substrat sec esperant la inundació per a la
seva eclosió i ràpid desenvolupament fins a l’estadi
adult (menys d’una setmana si la temperatura és alta).
De la resta de dípters destaca l’abundància dels quiro-
nòmids, mosquits no picadors, com ara el
Chiromussalinarius, i algunes espècies adaptades a
aigües amb molt poca concentració d’oxigen com
Ephydramacellaria. Totes elles són espècies molt ben
adaptades a les condicions fluctuants de la maresma.
Entre els ocells són característics els limícoles, espè-
cies de cama i bec llarg, que s’alimenten en zones
inundades amb pocs centímetres d’aigua. Destaquen
el cames llargues (Himantopus i himantopus), la
gamba roja (Tringatotanus) o el corriol camanegre
(Charadriusalexandrinus), espècie molt escassa al litoral
català que nidifica sobre la sorra de la duna litoral.

La vegetació està formada per plantes de fulles car-
noses o cilíndriques, molt ben adaptades a la inundació
i a l’elevada salinitat de l’aigua i del substrat. La dispo-
sició de les comunitats vegetals està determinada per la
cota topogràfica del terreny, perquè pocs centímetres
de diferència de nivell solen representar diferències en
mesos en la durada de la inundació. Prop del límit de la
inundació permanent es troben els salicornars anuals
de salicòrnia herbàcia (Salicorniapatula), substituïts, a
mesura que va pujant la cota del terreny, pels salicor-
nars arbustius de cirialera (Arthrocnemumfruticosum),
els joncs (Juncusmaritimus i J. acutus) i, finalment, la
verdolaga marina (Haliminoneportulacoides). Tota
aquesta gradació es dóna en menys d’1m de diferència
de cota. Les aigües permanents estan colonitzades
per macròfits submergits, on domina la Ruppia
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Niu de corriol camanegre a les zones protegides
pel balissament a la duna litoral. Foto: S. Ramos



(Ruppiacirrhosa), que completen tot el seu cicle biolò-
gic sota aigua. En l’estrat arbori domina el tamariu
(Tamarixcanariensis). Altres espècies típiques del bosc
de ribera no toleren tan bé la salinitat i estan limitades
a les vores del riu, al límit sud de la Pletera. Totes aques-
tes comunitats presents a la Pletera estan incloses a la
Directiva Hàbitats, on la Unió Europea reconeix l’estat
precari i en franca regressió de diferents hàbitats arreu
d’Europa i anima a la protecció i conservació dels espais
naturals on hi són presents. Les llacunes costaneres i els
seus hàbitats associats estan considerades com a hàbi-
tats prioritaris en aquesta Directiva, es a dir, hàbitats
amenaçats de desaparició, per a la conservació dels
quals tenim una especial responsabilitat.

L’any 2014 es va iniciar el projecte life Pletera
(LIFE13NAT/ES/001001), de quatre anys de duració,

coordinat per l’Ajuntament de Torroella de Montgrí-
l’Estartit, amb participació de la Universitat de Girona,
la Generalitat de Catalunya, el Parc Natural del
Montgrí les Illes Medes i el Baix Ter, l’empresa TRAG-
SA, la Diputació de Girona i la Fundación
Biodiversidad, amb un cost total de 2,5 milions d’eu-
ros, amb 75% de contribució de la Unió Europea.
L’objectiu del projecte és la restauració integral de la
maresma de la Pletera i la recuperació de la seva fun-
cionalitat ecològica, alterada com a conseqüència de
la urbanització parcial de l’espai. El projecte inclou la
retirada de les esculleres, carrers, accessos en desús,
runes i material de rebliment i la seva substitució per
un sistema de llacunes costaneres voltades d’una
ampla banda de zones d’inundació temporal i separa-
des del mar per un front dunar ben conservat. El con-
junt té un disseny espacial en bandes ordenades de
forma paral·lela a la línia de costa d’acord amb l’es-
tructura típica de la maresma costanera en condicions
naturals: una banda de duna litoral, una banda de
gradient, formada por una barreja de materials sor-
rencs alternats amb substrats argilosos típics de
maresma, una banda de llacunes i una banda de
maresma, que permeti el desbordament de l’aigua de
les llacunes en moments d’inundació. El disseny està
pensat per a què el sistema funcioni per sí mateix,
sense necessitat d’intervenció humana, més enllà del
manteniment dels equipaments instal·lats durant el
projecte per millorar les visites a l’espai com ara els
miradors i els itineraris d’accés.

La nova maresma ofereix millors serveis ecosistè-
mics que la original abans de la restauració. Uns d’ells
es refereixen a la conservació de la biodiversitat: ha
incrementat la superfície i ha millorat l’estat ecològic
de les llacunes, gràcies a l’increment en la seva capa-
citat de desbordament que ara tenen. La restauració
del front dunar fa que no es mobilitzi tanta sorra
durant els temporals de mar, evitant que es desplaci i
cobreixi de sorra la maresma adjacent. També han
incrementat els nuclis de població de fartet, perquè
l’existència de moltes més masses d’aigua, amb nivell
d’aigua i salinitat variable, fan més factible la conser-
vació del fartet a la zona. Els itineraris s’han dissenyat
de manera perifèrica, fet que, juntament amb l’incre-
ment de la superfície de maresma, fa que la zona sigui
més atractiva per a l’aturada d’ocells durant la migra-
ció o a la nidificació de les espècies característiques.
D’altres serveis ecosistèmics tenen a veure amb els
avantatges que l’home pot gaudir del bon estat de
conservació d’aquests ecosistemes, més enllà dels
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Salicornar de cirialera on s’observa la forma cilíndrica de
les fulles. Foto: X. Quintana



beneficis econòmics que pot generar l’increment de
visitants a la zona que volen gaudir del paisatge i de
la natura. D’una banda, la maresma acumula carboni
de manera molt efectiva i contribueix a reduir l’efecte
hivernacle. D’altra banda, amb l’augment de la super-
fície inundable ha augmentat la capacitat de lamina-
ció de l’aigua de mar durant els temporals, fet que fa
disminuir el risc de salinització dels camps de conreu
adjacents. A més, davant la pujada del nivell del mar
que pronostiquen les previsions del canvi climàtic i
que constaten les dades actuals de variació del nivell
del mar a la zona, un litoral naturalitzat que actua
com a zona d’esponjament i on les primeres cons-
truccions humanes estiguin retirades de la costa és
molt més efectiu com a model d’adaptació al canvi cli-
màtic que un litoral amb esculleres i barreres dures
molt a prop del mar. En tenim un exemple pocs
metres al nord de la Pletera, a la urbanització dels
Griells, construïda sobre el front de dunes litorals i que
actualment ha quedat sense platja. El retrocés de la
línia de costa a la Pletera ha estat de la mateixa mag-
nitud, però no ha estat percebut com a tal, perquè l’ú-
nic efecte que ha tingut la reculada del litoral ha estat
fer recular el conjunt platja - maresma. 

El projecte de restauració està pensat de manera
que el sistema es conservi sense necessitat d’inter-
venció humana. Tot i així, hi ha alguns elements que
poden influir en aquesta conservació a llarg termini i
que no s’han pogut abordar perquè actuen a una
escala que supera la de l’àmbit del projecte. El pri-
mer té a veure amb l’existència de la mota del riu

que evita el seu desbordament. En condicions natu-
rals, en cada episodi d’inundació - confinament les
llacunes reben nutrients i, a llarg termini, tendeixen
a anar-se eutrofitzant, és a dir, a anar-se carregant
de matèria orgànica i nutrients, fet que fa empitjorar
la qualitat de l’aigua. Aquest és un procés lent i que
en condicions naturals s’atura o es frena si de tant
en tant es donen buidats que netegin la càrrega de
nutrients acumulada. Les riuades solen fer aquesta
funció i és suficient que es donin alguna vegada
cada dues o tres dècades. El segon té a veure amb la
capacitat de dispersió del fartet i la seva distribució
actual, quan considerem la conservació d’aquesta
espècie no només com la conservació dels llocs on es
troba, sinó en el context d’un conjunt de llocs amb
presència de l’espècie, més o menys interconnectats,
entre els quals hi ha flux d’individus, el que s’ano-
mena metapoblació. Les dues úniques zones amb
presència de fartet a Girona són la Pletera i la
Reserva Salada del Parc Natural dels Aiguamolls de
l’Empordà, separats en línia recta uns 20km. Cap al
sud encara hi ha més separació, ja que el següent
punt al litoral amb presència de fartet es troba al
delta del Llobregat. Resulta fàcil imaginar-se la difi-
cultat de que hi hagi intercanvi genètic entre indivi-
dus de poblacions separades i el conseqüent risc de
que les poblacions pateixin un excessiu aïllament.
Antigament, el litoral de l’Empordà estava farcit de
petites masses d’aigua adequades per al fartet i loca-
litzades a molt poca distància una de l’altra, però en
l’actualitat la majoria d’elles han desaparegut. 

Foto aèria de la Pletera abans i després de les obres de restauració (Dades de l’ICGC)


