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Tot i que enguany no hem pogut participar en el Bridges Awards, estem 

contents perquè finalment l'Ajuntament, ha acabat, el procés de 

remodelació de tots els ponts de vianants d'Empuriabrava.  Els últims 

s'han finalitzat fa només uns dies, també el Covid ha "intervingut" en 

aquests treballs fent que per a tres ponts s'hagin necessitat uns vuit 

mesos des que els van tancar al pas. Però 

com es diu, mai és tard si la dita és bona.  

Els ponts han estat elevats un metre per 

permetre una major distància de galibo, o 

el que és el mateix més alçada, des de 

línia de flotació, millorant el pas de les 

embarcacions d'avui dia. Des del punt de 

vista nàutic, podem considerar que la 

Marina té ponts per als vianants per als 

pròxims 50 anys.  

Per la nostra banda, felicitant l'equip de 

govern municipal, per finalitzar l'obra, ens 

queda el procés de propostes de millora i 

diverses opcions per integrar-los més en el 

que anomenem una Empuriabrava 

amigable (friendly). 

En properes setmanes presentarem el nostre document “proposta” amb 

tot el que faci al cas a part de comentaris relacionats.   

Ara ens agradaria que els ponts rodats, a banda de permetre el pas 

d'embarcacions més altes, tinguessin alguna cosa més que la seva 

funció i fossin un referent de disseny que, a banda de viure en un 

entorn més proper, justifiqués la nostra participació, per exemple, en el 

Bridge Awards amb el que suposaria de promoció per a la Marina. La 

bellesa i el disseny no han de costar més diners, és qüestió de desitjar 

millorar Empuriabrava, si ho desitgen vegin els comentaris al respecte 

en www.bridgesawards.co.uk 

 

 

http://www.bridgesawards.co.uk/
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AIGUA Ja hem començat amb un altre apartat del nostre "galimaties" 

cub Rubik. Aquesta setmana s'han començat els estudis sobre la 

qualitat de diverses aigües d'Empuriabrava i del entorn proper amb el 

que convivim. Amb ells el que es pretén és el que anunciàvem al seu 

dia. Primer, saber on som i amb els objectius inicials "imaginats", definir 

el camí a seguir per arribar-hi, considerant sempre, totes les 

interrelacions que hauran de conviure per 

aconseguir el màxim d'equilibri i compromís 

per a l'Empuriabrava amb el marxamo de 

l'Agenda del 2030.  

L'aigua, tot i que font de vida, és un dels 

elements que no tenen milions de persones i 

això també podria produir-se aquí, i per 

diverses raons a Empuriabrava. Cada 

vegada més, demanem més aigua, i els 

recursos naturals al seu torn, apart de que 

son els que son, son poc fiables 

(volum/calendari), i en el temps van 

decreixent passant ja, a ser insuficients, i 

això en una societat, gairebé, envoltada 

d'aigua! 

A Empuriabrava l'aigua salada forma part de 

la nostra societat de forma molt més partícip del que ens imaginem. Es 

part de tot el sistema hídric a tots els nivells i al millor podria suposar 

una opció de futur per a l'esdevenir de la nostra societat.  

Es diu que els grans viatges comencen amb un petit pas i això és el 

que s'ha fet aquesta setmana, prendre mostres amb uns anàlisis 

primigenis i altres a la tornada de vacances. Llavors a partir dels 

resultats inicials, propis coneixements i experiències hídriques de la 

zona del mateix equip investigador, s'aniran configurant els estudis, 

recomanacions, i passos, per poder disposar d'aigua, fins i tot més 

enllà del 2030. Els treballs duraran diversos mesos i després, passaran 

a anys per poder anar analitzant l'evolució del que nosaltres anomenem 

l'apartat aigua. Independentment d'altres estaments oficials on anirem 

en el seu moment, per ampliar coneixements, escoltar recomanacions i 

comentar possibles propostes. 

 

 

 

*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. 

 


