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ALWAYS BIG Com es va comentar en el seu moment, portem ja uns 

mesos treballant, entre d'altres, en diverses propostes relacionades 

amb la integració d'Empuriabrava amb el seu entorn, inicialment 

calculem que al setembre/octubre podríem presentar un paquet 

d'accions al respecte i en això estem.  

Ara desitgem comentar-vos, una anècdota, sobre la invitació que vàrem 

fer a uns universitaris de l'estat de Florida perquè coneguessin 

Empuriabrava i poguéssim contrastar 

idees al respecte de les seves 

experiències, en particular en una de 

les línies de treball que tenim sobre la 

taula, la instal·lació d’ “hotels cinc 

estrelles" a la Marina. 

Recordar, on som i que és el que 

pretenem, complir amb l'Agenda 2030 

i ser un referent de sostenibilitat i de 

reducció de pol·lució química en el 

nostre hàbitat. En la nostra trobada 

amb les joves visites, havia de sortir 

allò que es diu, als USA tot és més 

gran i tan gran, l'exemple que ens van mostrar, ¡la instal·lació artificial 

més gran del món!  

Doncs bé, si nosaltres treballem a poder 

trobar l'equilibri natural amb els nostres 

petits conveïns, per tot el que representen 

en el nostre dia a dia, els mostrem el nivell 

a què han arribat a la Universitat de 

Florida, a Gainesville, el que s'observa és 

el "recinte palatí" que gaudeixen els 

ratpenats que es dediquen a reduir la 

ingent població d'insectes dels aiguamolls 

pròxims. Poden trobar més informació a 

www.floridamuseum.ufl.edu 

 

  

http://www.floridamuseum.ufl.edu/
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POWER ON Fa unes setmanes encara anàvem amb màscares i ara ja 
estem en temps de vacances. Moltes coses han canviat, però d’altres 
continuen igual, perquè hi ha qui no s’ha assabentat que tenim visitants 
i que el turisme com a part molt important és el motor del nostre 
municipi. Diuen que l’excel·lència està en tenir cura dels detalls i per 
aquestes conrades costa de veure per part de qui té competències 
generals.  

A AraEmpuriabrava ens consta 
que l’Ajuntament està al corrent 
del mal funcionament dels 
punts de càrrega per a vehicles 
elèctrics. Si volem una 
Empuriabrava amigable per als 
seus residents i visitants, com 
ho aconseguirem sinó es te 
cura de les instal·lacions que 
han de ser el futur de la nostra 
societat. 

 Ens preguntem el perquè d’aquesta deixadesa, que quan els 
argumentem amb bones paraules, que és la sensació que donen, els 
costa acceptar, i no només per a Empuriabrava, si visitem a 
www.electromaps.com, en un “mar” verd d’instal·lacions del voltant, 
veiem en vermell, a part de les d’Empuriabrava, també les instal·lacions 
de Castelló d’Emp., on encara ningú s’ha preocupat d’actualitzar la 
situació del punt càrrega del nucli antic, quan temps porten les obres 

finalitzades, perquè no hagin 
tingut temps de comunicar el 
canvi de lloc?  

Volem turisme de qualitat i 
verd, però sense saber per 
quin motiu, els obliguem a anar 
a Roses o Sant Pere a 
carregar els seus vehicles. 
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*AraEmpuriabrava es una associació, sense ànim de lucre, que treballa pel bé del interès general de la 

Marina d’Empuriabrava (i per extensió a 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 i de l’Agencia Gestió Tributaria. 


