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La INTEGRACIÓ d’Empuriabrava amb el seu entorn  

Aquest mes hem començat a recollir tota la informació, que configura, 
el que pretenem dir quan parlem d'integració amb l'entorn. 
Malauradament la velocitat que desitjaríem per elaborar les nostres 

propostes, no va igual que la 
realitat del dia a dia, amb tot, no 
podem queixar-nos dels resultats 
que hem obtingut ni els que es 
esperem tindre.  

Moltes són les raons per les quals 
estem perseverants a obrir 
Empuriabrava al Parc dels 
Aiguamolls, com des el respecte a 
la natura, a viure associada amb 
ella tant al propi turisme 
especialitzat, col·lectiu o familiar. 
Poques comunitats poden dir que 

estan enmig d'un Parc Natural i en canvi, nosaltres que ho estem, i 
vivim d'esquena. Llavors, perquè no aprofitar les sinergies que es 
podrien produir en benefici de tots? 

La INTEGRACIÓ pot donar-nos molt joc a tots els nivells, si sabem 
aprofitar totes les possibilitats que ens brinda i en això treballem en el 
de crear un conjunt de Propostes perquè puguin ser valorades pels 
veïns i residents en el seu conjunt.  

Per la nostra banda les Propostes i Eines, les estem no només 
consensuant amb experts, sinó també adoptant les seves idees i 
col·laboracions, igual que pot ocórrer amb qualsevol interessat que 
vulgui aportar les seves posant-se en contacte amb nosaltres, cal 
recordar que estem oberts a tots. 

Avui en dia, la Integració té les seves singularitats, la més important és 
l'espai/temps, tot va canviant amb el pas del calendari. Sens dubte, 
avui, ningú negarà que el clima va canviant en unes tendències 
conegudes, independentment d'episodis extrems en qualsevol sentit, 
sabem que la temperatura mitjana puja, que la pluja escasseja i que 
hem de frenar l'augment de CO2 a tota costa. 
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A més per la particularitat on habitem cal 
afegir que el mar puja de nivell i de 
temperatura, i a diferents nivells de 
profunditat, amb el consabut augment 
d'acidesa associat amb el que representa 
de perjudicial per a tota la cadena tròfica.   

Quan ja sabem tant del que ens succeeix o 
va ha succeir a curt termini perquè no 
aprofitem l'experiència d'altres en com 
mitigar aquesta situació amb els anomenats 
Mecanismes de Flexibilitat del Protocol de 

Kyoto? per exemple. (Veure enllaç P.K. al final d'aquest document) 

 
De temps ha, tots sabem el comportament d'arbres i plantes i la seva 
forma d'ajudar-nos absorbint CO2 i alliberant O, llavors davant la 

situació en què ens trobem per què no acudir a científics 
amb l'experiència que ens interessa. Les persones de 
ciència no solen tenir un no com a resposta quan se'ls 
demana ajuda, així que ens vàrem plantejar anar a la 
Universitat de Sevilla i convidar-los que ens cedissin les 
seves investigacions sobre claveguerons naturals de CO2, 
Ells van realitzar un excel·lent treball el 2006 que van 
presentar arreu i publicar el 2007, ara en forma de llibre. 

És un llibre dens que procura tota mena d'informació tant obtinguda, 
d'anàlisi, o de metodologia sobre arbres en unes condicions 
mediambientals semblants a les que amb el temps anem tenint 
nosaltres. 
 
 
També hem rebut un complet informe sobre la situació del PNAE amb 
diverses Propostes de millora. Recordaran i com ja vam avançar al seu 

dia, que teníem un estudiant de Màster a 
Wetlands Ecology de la Universitat d'Angers en 
una llarga estada de mesos entre nosaltres. A 
banda de la visita, en un cap de setmana del 

passat estiu de dos estudiants de la Universitat de Florida, on ens van 
parlar sobre els espais artificials més grans del món dissenyats com a 
colònies de ratpenats i el seu positiu impacte medi ambiental.    
 
 

A banda d'interessants i profitoses reunions i recerques 
d'informació complementària per al nostre objectiu, també hem 
tingut, perquè no dir-ho, algun dessabor i és el que ha patrocinat 
l'equip de govern municipal convidant estudiants de Màster de la 
Universitat de Girona a fer un Màster en canvi climàtic, sense ser 
AraEmpuriabrava ni convidada al mateix, quan des de la idea, 
contactes inicials i temàtica han estat promoguts directament per 
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nosaltres, apart de tindre documents contrastables on ens diuen que 
desitjan i esperen la nostra collaboració. (¿?) 
 

Aquest estiu farà dos anys que contactarem amb la 
Universitat de Girona, per proposar-los la realització d'uns 
treballs que havien de portar-nos a la creació d'un dossier 
per àrees amb les seves problemàtiques i possibles 
solucions de la nostra estimada però maltractada Marina, 
amb l'objectiu d'arribar a aconseguir una Empuriabrava en 

verd en compliment de l'Agenda 
2030/50. Doncs bé, després de totes 
les enhorabones i interessos de 
realització per part de la Universitat 
de Girona amb la nostra idea, van 
arribar els incomprensibles 
comportaments de l'equip de govern 
municipal, "posant pals a les rodes” 
tot el que han pogut per desplaçar-
nos fora del projecte, fins i tot mentint 
quan ha fet falta, és trist que s'hagin 
valgut del càrrec i no de raons! Tot i 
que, si els polítics, s'han endut la 

idea, tenim de felicitar-nos, perquè significa que els ha agradat i fan 
alguna cosa bona per mirar al futur, que ja era hora, després de quatre 
anys! Esperem que aquests treballs serveixin, almenys, per millorar en 
alguna cosa Castelló i Empuriabrava. 
 
 

També, aquest mes de febrer, hem aprofitat per 
remetre a l'Ajuntament una Proposta per 
implementar l'ús de la bicicleta. L'equip de govern 
actual ho portava en el seu programa de govern, 
dons bé, després de quatre anys res de l'escrit en 
aquest sentit han complert (un incompliment més 
d'aquests càrrecs). I no es tracta de només 
incomplir una "promesa" es tracta de la seva 
responsabilitat davant la societat en la seva lluita 
contra el canvi climàtic, igual pensen que la cosa 
no va amb ells, com tantes altres coses més 
relacionades amb Empuriabrava. 

 
Veure descripció del Protocol de Kyoto: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/MEMO_03_154 
 
Si ho desitgen poden escriu-nos a: info@araempuriabrava.org 
Veure propostes a:  https://www.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 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. 
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