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AraEmpuriabrava.  Transcorregut un any des que arrancarem 
formalment la nostra Associació, moltes coses han passat i tanmateix 
res ha canviat, ja que seguim treballant per a una Empuriabrava millor i 

amb més ganes que mai. 

Hem estat més aviat discrets amb les 
comunicacions, raons que no excuses hi tenim. 
Hem estat pensant com podem millorar-les per a 
tots Vostès i hem decidit unificar-les sota una 
comunicació mensual en forma de Newsletter, 
així podrem comentar tota la nostra feina o el 

que vagi succeint. De tota manera el nostre Facebook seguirà 
funcionant i servirà a més com a recordatori d'algunes parts de la 
nostra Newsletter. Conforme pugem, anirem ampliant la nostra 
participació en les xarxes, tot i recordant que els que estem, som 
voluntaris i amb altres obligacions. 

Com ha anat fins ara. Algunes persones ens han interpel·lat amb 
diverses preguntes relacionades amb promoure un partit polític i com 
dèiem abans, tot i que moltes coses han passat, a AraEmpuriabrava 
res ha canviat i aquest és un dels nostres posicionaments vitals 
originals, no som ni pretenem ser cap partit polític. Com dèiem, som un 
grup de persones diverses, amb posicionaments polítics diferents però 
amb un nexe comú que és el de procurar per un futur millor per a 
Empuriabrava. 

Un altre de les preguntes recents, que passarà amb les pròximes 
Eleccions Municipals: Esperarem a veure els resultats? Donarem 
suport a algun partit en concret?, fàcil seguirem treballant i com a 
Associació donarem suport a tots els partits, del color que siguin, tant 
per democràcia com pel que està necessitada Empuriabrava de la 
col·laboració de tots. Així que tots els grups que procurin i es 

comprometin, de veritat, en una Marina millor 
comptaran amb el nostre suport incondicional i 
sincer. 

També una altra qüestió, sí com a Associació 
funcionem com Think Tank, podríem entrar en 
conflicte amb algun partit per coincidència de 
propostes de millora per a Empuriabrava? Ja 
sabem que això pot ocórrer i que ocorrerà, però 
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per a nosaltres l'important serà la posada en marxa de les propostes, 
no d'on inicialment han sortit. Els qui ho desitgin poden incorporar al 
seu programa quantes propostes nostres els interessi i sense citar-nos! 
l'objectiu és millorar Empuriabrava no la glòria efímera d'alguns, en 
moment donat. 

Alguna altra queixa és si busquem millorar Empuriabrava, significa que 
busquem la independència o no prenem en consideració a Castelló, res 

d'això és cert, som prou adults per saber que 
avui és millor la participació i les sinergies 
que ser "cap de ratolí" i d'altra banda si 
busquem solucions per a Empuriabrava és 
primer per la seva singularitat i diferència 
amb el nucli antic i de l'altra i molt important 
pel retard en inversions municipals i amb tot, 
això no significa, per exemple, que si una de 
les nostres propostes és plantar arbres i que 
se celebri la Festa de l'Arbre perquè mainada 
i joves comencin a ser responsables del seu 
futur (entre altres raons) limitarem la proposta 
a només Empuriabrava? en quin cap cabria 
semblant tonteria! 

Una altra pregunta que ens fan, perquè se'ns escolta poc? Tot i que ja 
hem comentat que tenim voluntat de millorar-lo, és cert, però diverses 

raons en són motiu. A banda del Covid en mesos 
enrere i alguna malaltia, la raó principal ha estat 
l'actitud de l'Ajuntament (llegeixis equip de govern 
municipal) respecte a nosaltres. Com saben des 
d'un principi vam treballar amb un objectiu ben 
definit, el aconseguir una Empuriabrava en verd, 
acollidora i integradora, com preteníem fer-ho? 
D'una banda desenvolupant totes aquelles idees 
que a nivell pròxim podéssim  treballar i per una 
altra amb la col·laboració de per exemple la UdG, 
les que es puguin investigar com a part del projecte 

global que tenim plantejat, estem convençuts que amb ells podríem 
obtindré valuosos raonaments per a la nostra Marina. 

Aquí també podem respondre, a una altra pregunta: perquè no sortim a 
TVRoses, hi ha un programa perfecte per a això, els realitzadors saben 
de nosaltres abans ja de començar, sabem que la nostra Associació és 
de principal interès per a Empuriabrava, així com és que no hem sortit? 
moltes persones ho saben o imaginen. Posiblement serà de mal estar, 
el parlar del futur d’Empuriabrava i no comentar les mancances actuals 
degudes als seus responsales polítics.  
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Doncs bé, en el moment que escrivim aquest document, desconeixem 
com ens trobem respecte a l'expressat anteriorment per l'actuació de 

l'Ajuntament del nostre municipi. 
La primera vegada i sense cap 
avís van aturar les gestions que 
teníem en marxa amb el Campus 
de la UdG i la segona ha estat 
aquesta primavera al concretar 
uns treballs de Màster sobre 
Empuriabrava, ometent la nostra 
participació del tot, quan la idea 
de col·laboració amb la UdG és 
només d'AraEmpuriabrava i 
podria ser a més,  que s'han 
valgut de la seva posició per 
desacreditar-nos com a 

associació. Total, hem perdut un any de calendari veient com passa els 
temps, esperant concretar amb la UdG per una banda i sen ignorats 
per l’altre i tot per uns galons, que no raons.. 

No obstant això, la UdG i Ajuntament insisteixen en l'important que 
podria ser la nostra col·laboració en ara "el seu projecte" i nosaltres ens 
preguntem, (apart de qui ho entengui), fins quan?  

En la primera reunió que vam tenir amb l'Ajuntament, francament 
pensarem que si treballàvem "a la limón" podríem plantejar i treballar 
en moltes accions conjuntes, nosaltres amb la idea inicial, 
conjuntament en el pla d'actuació i finalment ells amb la implementació. 
Crèiem, sincerament, que es podria aconseguir treballar en un projecte 
plural i participatiu.  

Per la nostra banda i en pro d'Empuriabrava no ens importaria seguir 
plegats si es comprometessin a ser totalment transparents amb les 
seves relacions, tant amb els veïns empuriabravencs com a nosaltres. 

Com s'imaginen i després de la situació en què ens trobàvem per la 
desconsideració de l'Ajuntament vers nosaltres, hem seguit buscant 
solucions en altres apartats amb diferents "socis científics" Quan 
tinguem la certesa de l'absència de "fre" cap a AraEmpuriabrava, per 
part de l'equip de govern municipal, no ens importarà desvetllar-los i fer 
a Vostès totes les explicacions que calguin. 

Per recordar , com que el futur cal imaginar-lo o perdre'l, ens imaginem 
una Empuriabrava en verd i per aconseguir-ho, dividim el nostre 

objectiu en uns apartats que amb 
la resolució dels mateixos, en el 
seu moment, ens permetran 
arribar-hi. Nosaltres a títol 
informatiu comentem que 
inicialment seria com solucionar 
un cub de Rubik, quan es tracta 
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d'aconseguir una cara se'n desorganitza una altra, fins que no 
s'aconsegueix el resultat final, amb els seus compromisos, porta el seu 
temps i en el nostre cas com hem previst molt més. 

En el nostre plantejament de setembre 21, les cares 
es corresponen a:  

� Integrar la Marina amb el seu entorn, 
� Sostenibilitat,  
� Empuriabrava amigable,  
� Empuriabrava i els seus veïns  
� Aigua,  
� Urbanisme,  

Només que prenguem per exemple una de les 
necessitats de millora que tothom en parla: voreres 
per vianants i carrils bici i de unipersonals elèctrics, la 

pregunta que haurem de fer-nos és,  fins a quin nivell? Si es millora 
molt potser es malmeti la capacitat del trànsit rodat, precisament a més, 
anem justos d'estacionaments en temporada turística, cal buscar 
estacionaments dissuasius? Com ho organitzem? Abans hauríem 
agafat part del terraplè de la Muga, (recordar totes les Rambles de 
pobles costaners) ara ni pensar-ho! Deixar els cotxes a l'entrada 
d'Empuriabrava, per als que no tinguin estacionament prefixat? El 
Municipi haurà d'instal·lar una àrea protegida per poder donar aquest 
servei i un transport sostenible interior? Com imaginen tenim multitud 
de combinacions/solucions a valorar amb atenció.  

En un futur, que vendrà més arribar amb el cotxe a la porta de la seva 
residència o viure en un entorn el més natural i sostenible possible?  

Només amb aquest exemple veiem que qualsevol actuació que es faci, 
afecta moltes coses més, per això fixant la mirada en el nostre objectiu 
final haurem d'anar estudiant les inter-actuacions que es produeixen o 
puguin produir, sotmetre-les als nostres companys veïns (tots) i arribar 
a compromisos de totes les parts. 

Notes: 

Hem presentat com a Instància la nostra Proposta sobre els nous IBI's 
de l'Ajuntament, perquè aquest els dediqui als Ponts Rodats.  

També una Instància, per a conèixer com considera l'Ajuntament, els 
Ponts de Vianants de la Marina, qüestió necessària per a poder fer, 
amb més detalls la nostra proposta de millores.   

Una altra instància Proposta perquè l'Ajuntament organitzi la Festa de 
l'Arbre 2023, cosa important per al futur de tothom. 

Veure Propostes a www.arempuriabrava.com 
 

*AraEmpuriabrava es una associació, sense ànim de lucre, que treballa pel bé del interès general de la 
Marina d’Empuriabrava (i per extensió de Castelló d’Emp), Oberta a tothom que vulgui compartir aquets 
propòsits. Degudament inscrita al Registre d’Associacions i Registre de Grups de Interès GENCAT, apart 
del Registre Municipal d’associacions i de l’Agencia de Gestió Tributaria. 


