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Des del 1999, Torroella de Montgrí ha estat mereixedora de tres projectes Life. El projecte
Life Ter VellPletera (19992003), de restauració i ordenació de les llacunes i sistemes
costaners del Baix Ter; el projecte Life Emys Ter (20052008), amb Pals, de recuperació de
l'hàbitat d'amfibis i d'Emys orbicularis al Baix Ter; i l'ara concedit LifePletera, projecte de
restauració ambiental dels ecosistemes costaners de la Pletera.

Notícies de ...

Han estat molts anys de lluita, des de la revisió del pla general que va anul·lar el pla parcial
Torroella de Montgrí i l'Estartit
que permetia la urbanització de la Pletera. El passeig i la primera illa de cases executada són
el testimoni del despropòsit. Pocs municipis, potser cap, han obtingut tres projectes europeus
Life. El convenciment municipal per desurbanitzar i recuperar ambientalment l'espai,
l'excel·lent feina feta en els dos anteriors projectes executats i les decisions estratègiques en la defensa dels espais naturals com la creació
del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, han estat un aval definitiu davant la Unió Europea.
Ara, després d'anys de mentides i d'incompliments de l'Estat espanyol (vaig poder assistir el 2008 al vergonyós anunci de l'inici de les obres
en una visita a l'indret del “director general de Costas del Estado”), la UE reconeix la solvència i l'exemplaritat del projecte i hi aportarà el 75%
del cost (1,95 dels 2,6 milions del cost total). Un fet més que demostra que necessitem amb urgència ser un nou estat d'una Europa que ens
vol. Ens cal el compromís d'altres administracions supramunicipals per al restant 25%.
Independentment del color polític (ERC, UPM o CiU), hi ha hagut una inequívoca aposta municipal, però el bon treball tècnic ha estat
fonamental. Dels tècnics de l'Ajuntament i, amb una menció especial, de la perseverança del director de la Càtedra d'Ecosistemes Litorals
Mediterranis (UdG  Museu de la Mediterrània), Xavier Quintana. Quin gran encert la creació de la càtedra a Torroella de Montgrí! També cal
reconèixer l'impuls polític definitiu donat per l'exregidora de CiU (llàstima...) Sandra Bartomeus.
Com va dir el periodista Joan Puntí en aquest diari: “El projecte Life Pletera vol aconseguir que la zona estigui com estava a principis dels
anys vuitanta, abans que l'especulació urbanística no fes de les seves i enterrés els aiguamolls amb tones de cobdícia.” La singularitat del
projecte és la marxa enrere en la urbanització i el desmantellament d'un passeig parcialment construït amb tones de runa a tocar de la Gola
del Ter, al litoral de Torroella de Montgrí. En una segona fase, restaurar un ecosistema de llacunes costaneres i recuperarne la funcionalitat
ecològica i reguladora del sistema litoral. La preservació dels sistemes dunars i de les llacunes és de gran importància per equilibrar les
dinàmiques marterra i per afrontar les noves condicions extremes a causa del canvi climàtic i l'evident pujada del nivell del mar.
Avui tenim una gran satisfacció i el convenciment que, tal com deia Nelson Mandela, “tot sembla impossible fins que es fa”. Junts, amb un
municipi territorialment unit i sumant esforços, podem fer grans coses. Les farem.
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