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la Pletera

(https://raulmuxach.files.wordpress.com/2012/10/un‑detall‑de‑la‑zona‑afectada‑amb‑les‑
medes‑al‑fons.jpg)La capacitat de donar allargues de l’Estat sembla infinita i Torroella de
Montgrí ja sap que Madrid no posarà ni un euro per refer el passeig del Molinet de l’Estartit
aquest 2013 i possiblement tampoc el 2014. El consistori, però, ha presentat un projecte
alternatiu a Costes per lligar aquest projecte amb un altre que hi ha pendent al municipi ‑la
deconstrucció de la Pletera‑ i perquè Europa en pagui una part molt important. L’estat ha de
donar una resposta, com a molt tard, d’aquí a quinze dies.
A l’Estartit hi ha tres obres pendents. La consolidació de l’últim tram de la muntanya del Cap
de la Barra (esllavissada el 1994), la reforma del passeig del Molinet (que va lligada a la
primera obra i que costa uns 2 milions d’€) i la desurbanització de la Pletera, un cadàver
urbanístic a primera línia de mar.
L’estat va dir al consistori que la muntanya no era competència seva i que no mouria ni un dit
per la reforma del passeig fins que aquesta no fos consolidada (perquè una nova esllavissada
no s’emportés per davant un passeig flamant) i que, en cap cas, pagaria aquest projecte i el de
la Pletera al mateix temps.
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El consistori té concedit un fons FEDER
(https://raulmuxach.wordpress.com/2012/06/22/europa‑concedeix‑una‑subvencio‑a‑
lajuntament‑de‑torroella‑de‑montgri‑per‑reformar‑el‑molinet‑de‑lestartit/) per pagar la meitat
de les obres de consolidació de la muntanya (470.000 €) i vista la negativa de la Generalitat a
assumir‑ne la meitat (235.000 €) va decidir posar la resta (a pagar en més d’un any) i renunciar
a la Pletera (https://raulmuxach.wordpress.com/2012/10/08/lajuntament‑de‑torroella‑ajorna‑la‑
deconstruccio‑de‑la‑pletera‑per‑consolidar‑el‑molinet/) per prioritzar el Molinet. Però ara els
responsables de Costes han dit al l’Ajuntament que no hi ha diners per res aquest 2013 i que el
2014 ja veurem.
(https://raulmuxach.files.wordpress.com/2011/11/lesvoranc.jpg)
L’alcalde, Jordi Cordón, diu que han presentat una proposta alternativa
a l’Estat que consisteix en lligar els dos projectes en un de sol, a
executar per fases, i començant per la Pletera perquè hi ha la possibilitat
d’obtenir finançament europeu per aquesta actuació a través del
projecte Life.
Segons Cordón, és una opció molt avantatjosa pel govern central perquè dels 2 milions d’euros
que costa desurbanitzar, només s’hauria de buscar finançament pel 25% i la part del Molinet
quedaria pendent però compromesa per escrit. Mentrestant, aquest mes de setembre o
l’octubre, el consistori té previst començar les obres per deixar definitivament consolidat
l’últim tram de la muntanya del Cap de la Barra –la zona que toca al Molinet‑ per evitar nous
despreniments.
Cordón diu que el ministeri ha de donar una resposta, com a molt tard, d’aquí a quinze dies
perquè la convocatòria dels Life s’acaba a finals de febrer.
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