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Arrenca el dispositiu especial de neteja de les restes vegetals
que els temporals han acumulat a les platges

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí i el Parc Natural de Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter han iniciat
el dispositiu especial per retirar les restes vegetals que encara queden a les platges de la Gola i del mas
Pinell, provinents dels forts temporals del 2020, especialment el Gloria.
Tot i que l´any passat l'Ajuntament va fer un importat esforç per retirar el màxim de residus i deixar
practicables les platges durant la temporada de bany, va quedar un important volum de residus, que
s'han anat incrementant amb noves aportacions d'altres temporals.
L'operatiu es va iniciar ahir al matí i s'allargarà un mínim d'entre 3 i 4 setmanes. Amb aquesta actuació,
que combina tasques manuals i mecàniques, es preveu tenir les platges preparades per a la nova
temporada de bany. L'operatiu també inclou la crema controlada de residus vegetals, bàsicament, troncs
d'arbres de dimensió variada i altres fustes, una actuació que es fa en col·laboració amb la Direcció
General d´Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de la Generalitat.
En aquest sentit, el Servei de Prevenció d´Incendis Forestals (SPIF) portarà a terme, de moment, 3
cremes prescrites a la platja, que tindran lloc els dies 3, 4 i 5 de febrer en horari de 8 a 16 h. Es tracta
d´una crema controlada pel cos especial que no ha de comportar cap risc d´incendi al Parc Natural ni
tampoc molèsties a la població en trobar-se allunyat.
L'operatiu especial se centrarà en la neteja de les restes mitjanes i grans que queden en superfície.
D'altra banda, es deixaran les que es considerin que poden contribuir a fixar i regenerar el sistema
dunar. Pel que fa a la cendres, se'n valorarà la gestió a posteriori per evitar el menor impacte sobre el
medi ambient.
Des de l'Ajuntament fem una crida a la col·laboració ciutadana i demanem evitar passar per la zona que
estarà acordonada i senyalitzada.
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