
REUNIÓ AMB L'EMD DIA 30 D’ABRIL DE 2016 
 
Local de l'EMD  dissabte 30 d’abril 10h. 
 
Assisteixen per part de l'EMD: 

- President: Genís Dalmau 
- Vocal: Artur Mas 

 
Assisteix per part de l'Associació Veïnal, la presidència col·legiada: 

- Narcís Solergastó 
- Àngel Rodríguez 
- Jordi Lloret 

 
Ha estat una reunió convocada pel Sr. Genís Dalmau. Un primer 
contacte i que ha servit - per part nostra - per explicar el què és 
l’associació i per part de l'EMD informar de quines són les seves 
competències, a més d'altres temes que seguidament es detallen. 
 
Impressió: Reunió cordial i positiva,amb totes les reserves, perquè 
el que compta, -més que les paraules i la cordialitat-,  és que hi hagi 
una evolució adequada que s'haurà d’anar veient en el futur.  
 
El Sr. Genís Dalmau explica les competències de l'EMD, que en el 
que ens afecta als Griells estan relacionades bàsicament amb el 
manteniment més que no pas en les inversions: 

- Enllumenat. 
- Carrers 
- Circulació viària 
- Neteja 

 
Els hem entregat els tríptics que expliquen els objectius de 
l’Associació. Especifiquem clarament que no tenim interessos 
personals, ni econòmics ni polítics.  
 
Al tractar-se d'una primera reunió de presentació per ambdues 
parts, s'ha parlat dels temes genèrics sense aprofundir massa, 
perquè no era la finalitat d’aquest acte. Tot i que els informem que 
som una Junta Constituent, els hem explicat les nombroses 
mancances dels Griells . Per a alguna d'elles, l'EMD té programada 
la seva actuació: 
 

- L’accés als Griells per l’Avinguda de les Flors tornarà a ser de 
sentit únic. Hi haurà una separació entre l'espai per a cotxes i 



l' espai per a vianants de manera que les persones puguin 
transitar amb seguretat. Es repararà l’asfalt a tot el vial. 
Aquesta millora es farà previsiblement durant aquest mes de 
maig. 

 
- Posaran una cartellera a la façana del local municipal del c/ 

Orquídia,9 per a ús de l'Associació. 
 

- En el tríptic es diu  que l’Associació requerirà el servei de bus. 
Faran gestions per veure si és possible. La idea és que el bus 
de l'AMPSA que fa Torroella-Estartit  i  el que fa Girona-
Estartit tinguin un nova parada als Griells, a l’estiu. 
 

- La sorra de l’Estartit anirà primer a la Pletera. La portaran 
passant els camions per davant dels Griells. Per tant, posaran 
sorra davant Els Griells per passar els camions. Hem aprofitat 
per demanar que treguin les pedres que hi ha a la platja al 
costat dels lavabos públics i seguint per davant el Voramar. 
També que es valori la possibilitat de fer una rampa per a 
cadires de rodes, des dels esmentats lavabos fins a la platja. 
Expliquem que per als Griells, quan més es tardi per posar la 
sorra millor. 
 

- Demanem i ens ofereixen la sala polivalent del Portitxol per 
l'assemblea del 12 d’agost. Hi posaran 300 cadires. 
 

- Al tenir dues administracions i amb les competències de 
l'EMD limitades, hem proposat la creació d'una comissió 
tripartita:  Ajuntament, EMD i Associació Veïnal. En aquesta 
comissió es tractarien els temes concrets que els associats 
proposin. Per part de l'EMD ho han considerat una bona 
iniciativa. 

 
 
 
Presidència col·legiada de l'A.V. Els Griells 


