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Jornada de cloenda del Life Pletera

Aquest matí hem celebrat l'acte de cloenda del projecte Life Pletera que, malgrat la forta tramuntana, ha
comptat amb una important participació institucional i de veïns i veïnes. L'acte, que ha començat a les
11 h, ha consistit en una jornada de portes obertes a l'espai restaurat, per donar a conèixer i celebrar
simbòlicament la finalització de l'actuació. Ha comptat amb l'assistència del conseller de Territori i
Sostenibilitat, Damià Calvet; Fermí Santamaria, vicepresident primer de la Diputació; Laura Vall-llosera,
vicerectora de la UDG; Carlos Coiduras, gerent de Zona de Barcelona i Girona de l'empresa pública
TRAGSA; del delegat del Govern a Girona, Pere Vila, i de l'alcalde i la regidora de Medi Ambient, Josep
Maria Rufí i Sandra Bartomeus. L'acte ha consistit en un passeig per la nova xarxa d'itineraris,
parlaments institucionals i visita al nou observatori d'ocells. Durant les seves intervencions, els
representants dels socis del projecte, han coincidit a destacar el seu caràcter innovador i l'exemple que
representa com a cas de bones pràctiques en matèria de gestió territorial.
El Life Pletera va tancar-se el passat 31 de desembre després de quatre anys i mig d'intensa activitat,
que han permès restaurar les llacunes costaneres i els hàbitats associats de la maresma, parcialment
urbanitzada a finals dels anys 80.
El projecte ha estat coordinat per l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i ha comptat amb l'execució per
part dels següents socis: Generalitat de Catalunya (a través del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i
Baix Ter), Universitat de Girona (mitjançant la Càtedra d'Ecosistemes Litorals Mediterranis), l'Empresa de
Transformació Agrària (TRAGSA) i finalment, el suport econòmic de la Diputació de Girona. L'actuació ha
tingut un pressupost de 2.528.148 euros, dels quals un 75% ha estat finançat a través del programa Life,
l’instrument financer de la Comissió Europea per a la preservació del medi ambient a Europa, mentre
que el 25% restant ha sigut d'aportació dels socis.
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