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Curiós aquest mes de desembre, amb només la meitat de dies 

laborables i a més amb les Festes més celebrades per tots. On, per 

diverses raons, tot s'ha d'acabar a temps i no seria en el nostre cas, 

encara que en part, en això també estem, ja que ens comprometíem 

temps enrere a tenir-los informats, mes a mes, del nostre quefer. 

 

MICHAEL O. Com molts ja saben i tenen present, per malaltia entre 

finals de novembre i primers de desembre, hem perdut el nostre 

company i amic Michael (  Michael Ormans 1958 - 2022). Que podem 

dir d’ell? a més que era una bellíssima persona, nascut a Alemanya 

(Huckelhoven Baal) portava molts anys editant per als 

lectors alemanys el magazine Arena, treballant 

principalment per a Empuriabrava, primer en edició 

impresa i després en edició digital.  

A l'estiu del 21, ens trobàvem per tal demanar-li la seva 

participació en crear l'Associació AraEmpuriabrava, aviat 

es va interessar i disposat a col·laborar en tot allò que 

pogués per millorar la nostra Marina, el seu afecte per 

Empuriabrava estava fora de tot dubte. 

Tot i que discret en les seves coses, no amagava el seu amor per la 

música i el seu interès a participar-hi, la seva cara radiava alegria quan 

ens contava la seva assistència a determinats concerts com el de 

Jethro Tull a BCN. Així com la seva relació amb la seva companya 

Sabine, on emfatitzava el temps que ja portaven feliçment junts.  

Per la nostra banda ens ha quedat un gran buit tant com a company 

d'AraEmpuriabrava com en el personal i humà, hi ha una cançó 

d'Alberto Cortez (cantautor argenti-espanyol) que ja en els primers 

versos reflecteix perfectament la situació. 

Cuando un amigo se va  

queda un espacio vacío  

que no lo puede llenar  

la llegada de otro amigo. 

 https://www.youtube.com/watch?v=hjfH2oNsa34 

https://www.youtube.com/watch?v=hjfH2oNsa34


Newsletter AraEmpuriabrava  -  Desembre 2022  -  pàg. 2 / 4  

 

Aprofitem des d'aquí per compartir els nostres sentiments en vers en 

Michael amb la seva companya Sabine W. i amics. Els nostres records 

amb ell, estaran ja, sempre més presents en les nostres vides.   

 

AJUDA Com apuntàvem temps enrere, tenim la voluntat de posar-nos 

en contacte amb, el màxim, de tots aquells que puguin ajudar 

Empuriabrava i en el que pugui suposar en el desenvolupament del 

nostre objectiu principal i de tots aquells que se'n desprenen, així com: 

Universitats, Organismes Oficials, Associacions Empresarials, Escoles, 

Experts Professionals, etc., tant nacionals com estrangers. Trucarem a 

totes les portes que pensem puguin ajudar Empuriabrava. 

 

SOSTENIBILITAT i INTEGRACIÓ en l'ENTORN 
Podem avançar, que ja hem rebut la meitat de la 
informació necessària, sobre un punt concret, 
d'una Universitat que des del primer moment ens 
va brindar la seva ajuda, aquesta informació 
participarà en diversos dels apartats d'interès, 
esperem poder publicar les primeres conclusions 
en un parell de mesos. A més del nostre públic 
agraïment a la mateixa Càtedra i als seus 
creadors. Tot porta el seu temps i a més, com se 
suposarà, si es demana ajuda només amb el 
nostre agraïment, tot requereix de certa paciència. 
Els sorprendrà la Universitat, però quan els 

informem del motiu de l'elecció ho entendran asseguda. 
 
 

INTEGRACIÓ en l'ENTORN Sobre la base que per estimar és més 

fàcil si es coneix i les coses que se estimen es cuiden. En un dels 

apartats en què estem treballant, l'anomenat integració en l'entorn, 

formant part d'aconseguir complir al màxim l'Agenda 

2030/50, s'ha començat a plantejar una eina cultural 

com a plataforma digital sobre la base d'una PWA 

(Progresive Web App). Serà una aplicació a l'abast 

de tothom amb l'objectiu d'apropar a la població de 

tot el Municipi (tant residents com visitants) tota la 

diversitat natural, així com els diferents ecosistemes 

que ens envolten i en els quals convivim. Pretenem 

que sigui una eina cultural per tal de revigoritzar el 

nostre entorn i espai fomentant l'activisme per 

protegir-lo i difondre'l en tot el que representa. No 

cal dir aquí el propi valor d’aquest patrimoni natural.  
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AIGUA Font de vida, a Empuriabrava tenim diverses aigües, a quina 

més important, així com el seu equilibri entre elles, per això una altra de 

les coses, en què hem estat interessats és en conèixer certs 

paràmetres del aigua y tot el que tindríem de fer de cara el futur, 

esperem en dies disposar de resultats i recomanacions de reconeguts 

científics, per proposar-nos accions a seguir. 

 

SOSTENIBILITAT i RENOVABLES També, estem interessats 

que es puguin buscar solucions d'energia renovable més enllà 

de les plaques fotovoltaiques, cosa que comentàvem en el 

nostre resum del pla estratègic d'energies renovables, presentat 

per l'Ajuntament, on només es parla de FV. Estem començant a 

proposar possibles ajudes que professionals del sector de 

km/zero puguin analitzar in situ alternatives viables, aquest pot 

ser un punt de vital importància, per a un futur sostenible a la 

nostra comarca.   

 

SOSTENIBILITAT i INTEGRACIÓ en l'ENTORN Molt s'escriu sobre la 

intervenció de l'home en la naturalesa i l'impacte que se'n desprèn, en 

la nostra badia abans de Marines i Ports esportius, parlem que més de 

125 anys enrere, ja es va fer una gran intervenció en benefici de l'home 

que ha suposat una notable millora,  algú 

podria dir notable diferència, del que hi havia 

abans. I encara es podria anar més enrere, 

citant intervencions. Els recomanem el 

visionat del programa de TV2 

http://elbosqueprotector.es/New/?p=382 

l'interès rau a part de conèixer més història 

del nostre entorn, el com en podem 

aprendre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elbosqueprotector.es/New/?p=382


Newsletter AraEmpuriabrava  -  Desembre 2022  -  pàg. 4 / 4  

 

URBANISME i EMPURIABRAVA AMIGABLE Com sembla ser que 

pròximament s'intervindrà el primer pont rodat de la Marina, l'anomenat 

de Falconera (c.Migjorn avinguda Marinada), i segons ens informen 

complint en part l'aprofitar l'acció per augmentar la "llum" de pas sota 

els ponts, malauradament només en uns 60cm. Sempre igual, en totes 

les intervencions que es fan per a Empuriabrava, i quan es fan, que 

compleixin el mínim 

imprescindible. Vist l'anterior, 

ja veiem que el participar en 

els Bridge Award com es diu 

va ser que no!. Així doncs, 

pel comentat, i aprofitant està 

prevista una instància 

proposta per sol·licitar la 

creació d'una vorera per a 

vianants, que discorri des del 

pont del càmping fins al nou 

pont, sol·licitarem que per 

favor, també siguin viables 

per a desplaçaments en 

cadires de rodes, cotxes i 

tots aquells dispositius creats per a l'ajuda. 

 

Notes:  

En aquest mes, hem cursat sol·licitud de subvenció, a l'Ajuntament, 
d'acord amb la convocatòria oficial a aquest efecte per al 
desenvolupament de la plataforma cultural AEgreen. Els tindrem 
informats.  

Recordar que AraEmpuriabrava està oberta a totes aquelles persones 
que desitgin que Empuriabrava millori i desitgin col·laborar en 
aconseguir-ho, el nostre objectiu és fer-ho complint al màxim l'Agenda 
2030/50 amb el nom de:  

 

Si ho desitgen poden escriure'ns a: info@araempuriabrava.org 

Veure propostes en https://araempuriabrava.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. 

https://araempuriabrava.com/

