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La desurbanització de la
Pletera començarà al març
a Els primers treballs de desenrunament del programa Life se centraran en un petit volum de 4.300
metres cúbics, que servirà de camp de proves a A principi de tardor emprendran la resta de les obres
Emili Agulló
TORROELLA I L’ESTARTIT

Els treballs del programa
Life per desurbanitzar els
carrers i el passeig construïts sobre els aiguamolls
de la Pletera començaran
el mes vinent, amb el desenrunament d’uns 4.300
metres cúbics en una àrea
que servirà de camp de
proves per analitzar, al
llarg de la primavera i l’estiu, el comportament del
territori. Serà el primer
pas del projecte, que va començar a principis de la dècada passada, sobre el terreny, abans que a la tardor
s’abordi el conjunt d’obres
previstes, en un àmbit global de 60 hectàrees.
Els responsables del
projecte van presentar
ahir al vespre la planificació i els treballs d’anàlisi
que s’han fet fins ara, en
una reunió al Consell Municipal de l’Estartit. La coordinadora, Àgata Colomer, explicava que la fase
de proves permetrà comprovar l’adaptació de l’ecosistema i l’arrelament de la
nova vegetació, abans que
s’iniciï el període de nidifi-

La presentació del projecte de desurbanització de la Pletera, ahir al vespre, al Consell Municipal de l’Estartit ■ E.A.

cació d’ocells –a la primavera– i deixant passar el
període d’afluència turística dels mesos d’estiu. La
setmana vinent –dijous 12
a les 20 h– exposaran el
programa d’actuacions al
consell de Patrimoni.
El cap científic del projecte, Xavier Quintana, va
insistir que encara hi pot

Les xifres
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4.300

metres cúbics de runa seran
retirats al març de la Pletera,
com a prova pilot de la regeneració de la zona humida.

9

mesos durarà la fase definitiva d’obres, que s’abordarà a
la tardor a partir dels resultats
de la primera experiència.

La frase
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“Volem demostrar
científicament que es
pot retornar la qualitat
ambiental a una zona
fins ara urbanitzada”
Jordi Cordon
ALCALDE DE TORROELLA DE MONTGRÍ
I L’ESTARTIT

a El consell escolar

augmenta en un 50%
la dotació de
contenidors a la ciutat

Redacció
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Els veïns de Sant Feliu de
Guíxols van reciclar durant l’any passat 21.589
quilograms de roba i calçat
usats als nou contenidors
que l’organització no governamental (ONG) Humana Fundación Pueblo
para Pueblo té instal·lats
al municipi. La xifra representa un lleuger descens

respecte a la xifra obtinguda l’any anterior (23.059
kg). Però la responsable de
recollida d’Humana a Catalunya, Mariana Franzon, destaca el seu valor:
“Estem molt agraïts als
veïns perquè diàriament
expressen la seva solidaritat amb la donació de roba
i contribueixen a la protecció del medi ambient.”
El mes de novembre
passat, l’Ajuntament i
l’ONG van consensuar
l’ampliació de la xarxa de
recollida selectiva de roba
usada amb l’objectiu de facilitar-ne la donació als
veïns. El número de conte-

El finançament
L’alcalde, Jordi Cordon, va
recordar que és el primer
cop que s’intentarà recuperar una zona humida
desconstruint-hi restes
urbanitzades, i el fet que el
projecte va aconseguir la
màxima puntuació i una
subvenció del 75%. Per a la
part que queda, va confiar
en la possibilitat que la
Fundació Biodiversitat
–del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient– hi destini recursos
econòmics en la pròxima
convocatòria, després que
l’any passat ho desestimessin per un “error d’interpretació”. Per Cordon,
la valoració dels ecosistemes terrestres complementarà l’interès turístic
dels fons marins de les illes
Medes. ■

Impartiran estudis
d’ESO a l’escola Joan
Margarit de la Bisbal

Els guixolencs
reciclen 21 tones
de roba al 2014
a L’ONG Humana

haver ajustos en les actuacions previstes, ja que amb
els anys han anat observant disfuncions noves sobretot arran de temporals
marins.
La proposta, un cop
s’hagin desenrunat totes
les restes a partir de la tardor –i amb una durada prevista d’uns nou mesos–, és
configurar una sèrie de
bandes paral·leles al litoral.
A tocar de l’aigua, un sistema de dunes, més endins
una franja de transició
–gradient– i al darrere les
bandes de petites llacunes i
la maresma posterior. “Si
les dunes no estan ben consolidades, els temporals
ompliran de sorra les llacunes i la maresma”, il·lustrava Quintana.

ho accepta a canvi de
reduir el nombre de
grups de P3
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nidors on hi poden dipositar la roba que ja no els serveix passa de 9 a dues. La
Fundació hi assumeix la
gestió de la roba usada des
del 1997 i la col·laboració
es va renovar el 2013.
La reutilització i el reciclatge tèxtil contribueixen a reduir, en part, els
residus generats pels ciutadans, a més de donar
una segona vida a una ro-

ba que d’altra manera aniria a parar a l’abocador per
ser incinerada (cada quilo
de roba reutilitzada i no incinerada evita l’emissió de
3,17 kg de CO2, segons dades de la Comissió Europea). La recollida de roba
és un servei gratuït per al
municipi i implica un estalvi en les despeses de recollida i eliminació de residus urbans. ■
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LA BISBAL D’EMPORDÀ

La comunitat educativa
de la Bisbal d’Empordà ha
acordat, amb el director
dels serveis territorials
d’Ensenyament, Albert
Bayot, ampliar la capacitat docent dels cursos
d’educació
secundària
obligatòria (ESO) de l’institut de la Bisbal. Segons
l’evolució de la corba demogràfica del municipi i
les poblacions de referèn-

cia, el departament havia
detectat que la demanda
d’alumnes d’ESO creix i
que davalla la d’alumnes
de primària.
Bayot va plantejar tres
opcions. La primera era
tancar l’escola l’Empordanet; la segona, habilitar els
centres Joan de Margarit i
Mas Clarà com a escoles
institut, i la tercera, obrir
dues noves línies d’ESO a
l’institut, però en espai del
Joan de Margarit. El consell escolar municipal va
apostar per aquesta darrera solució, de manera que
aquest últim centre oferirà ESO i es reduirà l’oferta
de P3, en anys alterns, en
les dues escoles. ■

