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L'Ajuntament activa un dispositiu especial per netejar les
platges afectades pel temporal
Es continuen els treballs de neteja dels carrers més afectats, especialment, als Griells i Els Salats

L’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha activat un dispositiu especial de neteja de les platges afectades
pel temporal Gloria. L'actuació es fa en col·laboració amb l'EMD de l'Estartit i els treballs els porten a
terme la Brigada Municipal i Urbaser, l'empresa concessionària del servei municipal de neteja i recollida
de residus.
Marc Calvet, regidor de Serveis Generals, ha explicat que l'actuació se centra, en una primera fase, en el
tem urbà (platja Gran, Griells i Montgó), i posteriorment es traslladarà a les platges naturals (Pletera, la
Gola i Mas Pinell). Els treballs s'estan fent manualment, però també amb l'ajut de maquinària, ja que a la
platja s'hi han dipositat troncs de grans dimensions. El regidor assegura que la jornada de neteja
voluntària que es va fer diumenge ha estat de gran ajuda i ha volgut agrair-ho a tots els participants.
Per la seva situació al tram final del riu Ter, Torroella de Montgrí i l'Estartit han estat dos dels nuclis més
afectats pel temporal Gloria. A banda de la seva incidència en infraestructures i serveis bàsics, al litoral
s'hi han acumulat una gran quantitat de residus orgànics ( canyes, branques i arbres sencers) i
inorgànics (plàstics i vidre, sobretot). Aquesta circumstància s'ha produït, especialment, a la platja Gran,
Ter Vell, Griells, la Pletera, la Gola, Mas Pinell. La platja, en molts trams, ha desaparegut completament
sota un gruixut mantell de tones de residus arrossegats pel riu i dipositats a terra per la força de la
llevantada. Calvet ha explicat que des de l'Ajuntament es demanaran tots els ajuts possibles perquè el
municipi no pot fer front a una incidència d'aquesta magnitud i no és just que carregui amb la retirada de
tot el que ha aportat el riu.
Calvet també ha precisat que atesa la qualitat ambiental del litoral de Torroella de Montgrí i de l'Estartit,
una bona part del qual es troba dins del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, el
dispositiu es desenvoluparà amb molt cura per no alterar els valors naturals de les platges. Els residus

inorgànics es retiraran manualment i bona part de les restes orgàniques s'hauran de triturar in situ.
D'altra banda, es traslladaran troncs a la part alta de la platja, la qual cosa és beneficiosa per a la
recuperació de les dunes costaneres, ja que serveix d'estructura on poden créixer sistemes embrionaris
que permetin l'acumulació de sorra i la seva posterior vegetació.
L'actuació de neteja extraordinària s'allargarà unes tres setmanes i després s'aniran polint detalls i
reparant infraestructures, fins a deixar les platges condicionades per Setmana Santa. A la Platgeta caldrà
fer-hi una aportació de sorra.
Paral·lelament, es continua treballant en la neteja viària dels carrers més afectats per la llevantada,
especialment Els Griells i Els Salats.
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