
La restauració de la maresma de la Pletera. 
Xavier Quintana 
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Foto: Francesc Ferrer 



La maresma de la Pletera 



 
 
 

• Període execució: Juliol  2014 – Juny 2018 
• Pressupost: 2.528.148 Euros 

 
 

• Objectius: 
1. Restaurar de forma integral i definitiva el conjunt de llacunes 

de la Pletera, recuperant la seva plena funcionalitat ecològica. 
2. Incrementar la capacitat de fixació de carboni dels sistemes 

costaners i contribuir a la reducció d’emissions  de CO2.  
3. Mostrar al públic local i visitant la importància de la 

conservació  del litoral, així com també, demostrar que zones  
altament pertorbades poden ser recuperades. 

 

Desurbanització i recuperació de la funcionalitat 
ecològica dels sistemes costaners de la Pletera 

 

El projecte Life Pletera  www.lifepletera.com  

• Coordinador:  Ajuntament de Torroella de Montgrí 
• Socis:   Universitat de Girona, Generalitat de Catalunya (Parc 
  Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter), TRAGSA  
• Cofinançadors:  Diputació de Girona, Fundación Biodiversidad 

http://www.lifepletera.com/




El funcionament ecològic de la Pletera 

2015 2014 2016 



Foto Josep Armengol 

El fartet  (Aphanius iberus) 
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Eurytemora sp. 



Disseny en bandes paral·leles: 
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Criteris de restauració (5) 
Criteri 1- Recuperació de la funcionalitat ecològica de la maresma  

 
D  - banda de duna litoral 
G  - banda de gradient 
L   - banda de llacunes 
M - banda de maresma 



Restauració dels sistemes dunars 



Criteri 2- Conservació de les poblacions de fartet  

Gambusia holbrooki 





Criteri 3- No intervenció en àrees que conserven interès ecològic 



1945 - 2015 

L’ull del temps 

Criteri 4- Recuperació de la cota topogràfica antiga 



Criteri 5- Disseny que recordi que hi havia hagut un procés 
incomplet d’urbanització 







Serveis ecosistèmics: 
Laminació d’aigua durant els temporals de mar. 
Resultats de la modelització hidràulica 



Serveis ecosistèmics: 
El paper dels sistemes dunars 



L’ull del temps 

Serveis ecosistèmics: 
La protecció del litoral 



La Pletera a llarg termini 



La Pletera a llarg termini 

≈1925 



Moltes gràcies!! 
Més informació: www.lifepletera.com 
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