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Festa Major Sant Vicenç 2010

Injecció de diners per restaurar
la muralla

 L’AjuntAment i L’incAsoL invertirAn 120.000 euros en dos Anys per
rehAbiLitAr L’eLement que més cArActeritzA tossA Arreu deL món

s’aprova un pressupost municipal per a l’any 2010 
que supera els 9 milions d’euros p. 6

nou enllumenat públic al mas Font p. 4 

el consistori vol que la gent de tossa gaudeixi de 
descomptes a l’autopista p. 9
el partit socialista evita donar els diners per fer un 
parador a sant Grau p. 5

Núm. 7 y GENER 2010

AJUNT AMENT DE
TOSSA DE MAR

Festa Major Sant Vicenç 2010
L’Ajuntament us desitja una molt bona festa!
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ConTACTEs Inversió de 120.000 euros en dos anys per rehabilitar un 
tram de la muralla

Tossa disposa de 636.000 euros del 
nou Pla Zapatero per fer obres durant 
el 2010

L’Ajuntament ha aprovat un conveni entre l’Institut Català del Sòl, la 
Direcció General de Patrimoni Cultural i el mateix consistori per in-
vertir 120.000 euros en dos anys per restaurar una part de la muralla 
que envolta la Vila Vella. Concretament el tram que va des d’Es Cap 
d’Or fins a la Torre d’En Joanàs, és a dir, el front de la muralla que 
dóna a la platja gran. Fa anys ja es va restaurar un altre dels trams.

El conveni, que té vigència fins l’any 2011, es porta a terme en 
aplicació de l’1% Cultural. El 50% del pressupost de les obres anirà a 
càrrec de l’Institut Català del Sòl (60.000 euros) i el 50% restant anirà 
a càrrec de l’Ajuntament. 

Segons l’alcaldessa de Tossa, Imma Colom (CiU), “la muralla pre-
senta en diversos trams un estat deplorable com a conseqüència del 
pas del temps i de la seva situació davant el mar, la qual cosa fa que 
sigui urgent emprendre els treballs per consolidar-la i restaurar-la”. 
Els treballs s’han dividit en diferents fases i ara els serveis tècnics hau-
ran de presentar un projecte concret.

Cal recordar que la muralla que envolta la Vila Vella és del segle XII. 
Està declarada com a Bé Cultural d’Interés Nacional des de 1931 i és 
l’element que més caracteritza a la població arreu del món. yzBenvolguts veïns i veïnes de Tossa, 

És hora de celebrar la Festa Major d’hivern, 
però abans cal portar a terme el nostre “Vot 
de Poble”, allò que ens fa únics. Després co-
mençarà la gresca, la diversió... i un seguit 
d’activitats que intentem que siguin del gust 
de tothom.
Enguany, i després d’un any tan difícil a nivell 
mundial a causa de la crisi econòmica global, 
vull ser jo la que festegi i feliciti a tots els sec-
tors de Tossa per l’esforç que han fet per su-
perar-se i afrontar la crisi amb valentia, fet que 
ha permés continuar oferint un producte d’ex-
trema qualitat als nostres visitants. No hem de 
deixar de treballar tots plegats per Tossa. 
M’agradaria que la Festa Major d’enguany us 
fes sentir feliços, esperançats i il·lusionats per 
tenir cada dia una Tossa millor. Entre tots ho 
estem aconseguint. En aquest butlletí podreu 
llegir com s’ha signat un conveni per rehabili-
tar part de la muralla, aquesta icona que posa 
Tossa a l’ull del món. També destinarem més 
de 600.000 euros aquest any a fer millores del 

dia a dia, dels quals un 20% aniran destinats a 
despeses socials. També invertim en promoció 
turística: expliquem que l’Oficina de Turisme 
acaba de publicar la nova Guia d’Allotjaments 
Turístics; que es crearà un nou fulletó de ca-
mins per a la pràctica del senderisme i de la 
bicicleta de muntanya; que es farà un nou pla 
de senyalització viària i per a vianants de Tossa; 
que, durant la celebració del proper Concurs 
de Pintura Ràpida, es farà el Tour Gastronò-
mic Costa Brava San Miguel, una activitat que 
donarà difusió de la cuina de Tossa a través de 
tastets des d’una carpa que s’instal·larà en el 
lloc més adient. 
També apostem per l’Escola de Música i com 
no, tots plegats ja podem disfrutar de la nova 
il·luminació del Mas Font, un sector que es 
mereixia una inversió com aquesta. No estem 
cansats de treballar per Tossa. Ho continuarem 
fent aquest 2010 amb més il·lusió que mai.
Que tingueu una molt bona Festa Major i, so-
bretot, salut!

Imma Colom, alcaldessa yz

Un 20% d’aquests diners es destinaran a 
despesa social, com pagar part del cost anu-
al de la llar d’infants o posar aire condicionat 
i construir una entrada més il·luminada en el 
geriàtric. També es faran millores en el pa-
tis de la llar d’infants i de l’escola. El govern 
local també té previst amb aquests diners 
posar en condicions el segon pis de l’edifici 
de La Nau per ubicar-hi els serveis tècnics de 
l’ajuntament. Entre d’altres coses, s’hi ha de 
posar una escala d’emergència i equipar el 
pis amb ordinadors. 

Un altre dels projectes previstos és el de 
posar en bones condicions els sanitaris de la 

Plaça de la Concòrdia. També posar reixes a 
la pista poliesportiva de darrere l’institut per 
no molestar els veïns. O renovar les dutxes 
de les platgesi canviar les llums de les entra-
des de Tossa.

La regidora de Serveis, Maria Teresa Moré 
(CiU), destaca que “també posarem càme-
res de seguretat en el pati de la Policia Local, 
ampliarem les voreres del carrer Pola i treu-
rem barreres arquitectòniques dels carrers 
per millorar la mobilitat de les persones que 
van amb cadira de rodes”. Finalment, Moré 
assenyala que “estem esperançats perquè 
les millores hi seran i la gent en gaudirà”. yz

EDITorIAl

Rumb definitiu cap a la TDT

La segona fase de l’apagada analògica 
de la televisió a les comarques gironi-
nes es va iniciar el passat 13 de gener 
amb l’apagada dels repetidors que do-
nen cobertura a petits municipis de la 
Selva interior. En aquesta segona fase 
està previst que al llarg del mes de ge-
ner, i de manera progressiva, totes les 
poblacions gironines es quedin defini-
tivament sense senyal analògica de TV 
i només es pugui veure la televisió si 
el ciutadà s’ha adaptat a la TDT. Tot i 
que està pràcticament garantida arreu, 
hi ha nuclis habitats que no tenen prou 
cobertura i s’hauran d’esperar que 
la TDT els arribi per satèl·lit. A Tossa, 
l’apagada analògica es produirà el 25 
de gener. yz

Programació Nova Ràdio 
Tossa
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El PSOE ha decidit no fer cas a les votaci-
ons d’alguns dels seus senadors que van 
aprovar una esmena de CiU sol·licitant dos 
milions per construir un parador de Turis-
me a Sant Grau. Així, durant l’aprovació fi-
nal dels pressupostos de l’Estat al Congrés 
dels Diputats, els socialistes van invalidar 
el vot senatorial rectificant la decisió de 
la càmera alta, un aspecte que ha criticat 
durament el diputat de CiU, Jordi Xuclà, al-
legant que la seva formació no va tenir el 
mateix dret a retractar-se quan, per error, 
va votar favorablement la llei orgànica de 
finançament de les comunitats autònomes 
(Lofca).

Tanmateix, Xuclà ha indicat que aquesta 
decisió no impedirà a la federació nacio-
nalista prosseguir les negociacions amb el 
president de Paradores de Turismo SA, Mi-
guel Martínez Fernández, per aconseguir 
que Sant Grau pugui convertir-se, “de cara 
a la propera legislatura”, en un nou para-
dor a les comarques gironines.

L’interès de CiU per aconseguir conver-

tir aquest espai en un hotel de categoria 
és màxim i, des de l’any 2007, està pre-
sentant esmenes als pressupostos generals 
que van encaminades en aquesta direcció. 
Si les negociacions no prosperen, el con-
sistori tossenc no tanca les portes a d’al-

tres empreses que vulguin desenvolupar 
un projecte turístic a la finca. La intenció 
és que pugui tornar a ser explotada com a 
hotel de luxe, igual que fa quaranta anys, 
i beneficiï econòmicament el sector turístic 
de la població. yz

El Partit socialista evita donar els diners per fer un parador 
a sant Grau

L’Ajuntament de Tossa ha aprofitat part dels diners que li pertocaven del Fons Estatal d’Inversió Local 2009 (FEIL) per canviar l’enllumenat 
públic del sector del Mas Font. El projecte ha costat 372.604,01 euros i ha servit per renovar totalment la xarxa elèctrica dels carrers, posar 
llum a les Places de la Concòrdia i de Sant Joan i arrenjar lumínicament gran quantitat de carrers per complir els paràmetres de sostenibilitat 
actuals. Cal recordar que l’ajuntament també ha aprofitat els diners del FEIL 2009 per adequar la planta subterrània de l’Hotel Golden Bahia 
com a aparcament municipal; millorar les dependències policials, el centre d’interpretació del Far, la biblioteca, la piscina... i posar nova 
il·luminació a la Torre d’Es Moros i al carrer Pola. yz

nou enllumenat públic al Mas Font

El TsJC obliga 
Telefónica a pagar una 
taxa municipal, tal i 
com volia l’equip de 
govern
Els fets es remunten a finals de 2007. Dins el reguitzell 
de mesures que es van posar en marxa a l’inici de l’ac-
tual mandat per superar la situació de fallida tècnica 
en què es trobaven les arques municipals, l’equip de 
govern de CiU va impulsar la imposició d’una taxa a les 
empreses de telefonia mòbil que operen a Tossa per la 
utilització de béns municipals per dur a terme la seva 
activitat, tal i com ja s’havia fet amb les empreses elèc-
triques. És a dir, es va posar una taxa perquè s’utilitzava 
la xarxa física (torres i cablejat) per donar cobertura i 
aquesta xarxa està situada a les vies públiques.

Telefónica Móbiles va presentar un recurs contenciós 
contra aquesta mesura davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC) per considerar que estava 
exempta de l’obligació de satisfer cap tribut per aquest 
concepte.

En sentència dictada el 12 de novembre de 2009, el 
TSJC ha desestimat el contenciós i ha confirmat la ple-
na legalitat de la taxa aprovada per l’equip de govern 
de CiU a finals de 2007. 

L’Ajuntament preveu uns ingressos per aquesta nova 
taxa d’uns 10.000 euros anuals. yz

El Jutjat de Girona dóna la raó 
al govern local i impedeix la 
construcció d’un gran edifici a 
la Plaça de l’Esglèsia
El Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona ha desestimat la 
demanda contra l’Ajuntament de Tossa de la promotora immobiliària Tarull 
Edificis S.L, domiciliada a Lloret de Mar, que tenia com objectiu aconseguir 
el permís per enderrocar un edifici de la Plaça de l’Església -que anterior-
ment havia acollit un restaurant i un museu- per construir en el solar que 
ocupa un edifici plurifamiliar més alt que l’existent. L’Ajuntament s’hi va 
negar per conservar les característiques de la plaça i la promotora ho va 
denunciar.

Els fets es remunten a l’any 2006. La promotora va presentar les sol-
licituds de llicències d’enderroc i de nova edificiació en aquell solar, però, 
en comptes de pretendre l’obtenció de les llicències a l’empara del nou Pla 
General –aprovat aquell mateix any i força més restrictiu que l’anterior-, 
la promotora volia l’obtenció de les llicències a l’empara del Pla General 
de 1986, ja que, això, li permetia, entre altres coses, construir una planta 
àtic.

Amb aquest objectiu, la promotora va dissenyar una argúcia jurídica con-
sistent en l’obtenció d’una certificació municipal d’aprofitament urbanístic 
de la finca basat en el POUM derogat de 1986, immediatament després 
que hagués caducat el període de suspensió de llicències decretat amb mo-
tiu de la tramitació del nou Pla General de 2006 i abans que aquest entrés 
en vigor. És a dir, ho va fer en un moment d’impàs de l’aplicació del Pla.

El jutge, però, ha considerat que aquesta estratagema no pot impedir 
l’aplicació del nou Pla General i, per això, ha desestimat el recurs que la 
promotora va interposar contra l’Ajuntament, que no havia facilitat cap 
llicència amb l’objectiu de preservar un dels paisatges urbans més emble-
màtics del nucli antic de Tossa. yz

Si vas nèixer l’any 1960... aquest és el teu any!

Abstenir-se els avis del 59 o els nens del 61... ja que cal respectar els 
que durant aquests mesos arribaran a “l’edat perfecta”: els 50 anys. 
Volem la vostra col·laboració per a preparar el “sopar” de final de 
curs…és a dir, abans que acabi l’any. Som una vuitantena els que 
vivim a Tossa, però si sabeu d’algú que hagi nascut aquí però que viu 
fora, també l’avisaríem si ens ho comuniqueu. 
S’accepten idees... com un partit de futbol entre homes i dones, etc. 
Ens podeu fer arribar les vostres idees tant a Tere Martínez com a 
Tomàs Solà. Us deixem un telèfon de contacte: 660.874.672 
Necessitem la vostra ajuda, us esperem. yz

Posada en marxa del Banc dels Aliments

L’Ajuntament està facilitant gratuïtament menjar i beure a les persones 
de Tossa que no tenen cap tipus de recurs. Aquests aliments bàsics (arròs, 
farina, oli o llet) els compra directament l’ajuntament gràcies a un conveni 
amb un supermercat o els aporten directament la resta de veïns del poble. 
A dia d’avui, el departament de Serveis Socials, situat a la Casa del Mar, 
té comptabilitzades 32 famílies en aquesta situació. Els aliments es conti-
nuaran repartint cada divendres de 4 a 7 de la tarda als baixos de l’edifici 
Sant Josep fins al mes d’abril. Aquests dies de Nadal també s’han repartit 
juguets per les famílies amb nens. yz

Jornada Participativa de 
Dones de Tossa
En el marc de l’elaboració del Pla de Dones de Tossa, la regidoria 
de la Dona va organitzar el passat 12 de desembre a l’edifici de 
La Nau una jornada participativa per tal que totes les dones que 
ho desitgessin poguessin opinar sobre la situació de la dona a 
la població. yz
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Concretament 9.359.261,18 euros. A aquesta 
xifra no se l’inclou els 636.000 euros que li cor-
responen a Tossa del FEESL 2010 del Govern 
espanyol i dels quals un 20% es destinaran a 
despesa social. 

Degut al Pla de Sanejament Financer que el 
Departament d’Economia i Finances de la Ge-
neralitat ha sotmés al consistori tossenc a cau-
sa de la precària situació de les seves arques 
municipals, l’Ajuntament només podrà destinar 
200.000 euros a inversions. Aquests diners es 
destinaran a projectes d’administració finance-
ra i en reposició de senyalització vial i material 
informàtic.

El consistori ha aplicat ajustos importants en 
totes les regidories, però l’alcaldessa de Tossa, 
Imma Colom (CiU), vol deixar clar que “en tot 
allò que és promoció turística de la població 
hi continuarem apostant fort. El turisme és el 
principal motor econòmic del municipi i no ho 
deixarem de banda”. En aquest sentit, Colom 
afegeix que “en el pressupost, com en totes les 
àrees, hi ha una lleugera rebaixa de diners en 
la partida destinada a promoció turística –un 
20%-, però això es compensa amb diners del 
nou Fons d’Inversió Local que destinarem a pro-
moció turística”. 

D’altra banda, l’alcaldessa destaca que s’ha 
reduït uns 300.000 euros la despesa de perso-
nal respecte al pressupost de l’any passat “sen-
se acomiadar ningú. Hem apostat per salvar 
tot els llocs de treball de l’ajuntament esperant 
que la situació financera repunti”. L’alcaldessa 
qualifica el pressupost 2010 com a “ajustat i 
realista”. Segons Colom, “és el pressupost que 
toca tant per la situació de crisi global que hi 
ha al país com per la situació concreta de les 
arques municipals. No es poden fer miracles. 
Apostem per un equilibri pressupostari. Volem 
seguir la política de contenció que vam anunci-
ar quan vam entrar a governar l’any 2007 i que 
ve avalada pel Pla de Sanejament Financer de la 
Generalitat”.

De tota manera, l’alcaldessa dóna un mis-
satge d’esperança i afirma que “sortirem aviat 
d’aquesta situació que ens vam trobar quan 
vam entrar a governar. Segur!” yz

l’Ajuntament aprova 
un pressupost per 
l’any 2010 que 
supera els 9 milions 
d’euros

El Jutjat de Girona dóna la raó 
a l’actual equip de govern en el 
conflicte laboral amb la Policia local
z eL jutGe deixA cLAr en LA sentènciA que eL document

de miLLores LAborALs que vA siGnAr L’Anterior 
ALcALdessA piLAr mundet Amb eL cos poLiciAL no pot 
tenir vALidesA

El Jutjat Contenciós Administratiu nú-
mero 1 de Girona ha desestimat el re-
curs contenciós que va interposar la Po-
licia Local contra l’Ajuntament de Tossa 
per no donar compliment als acords so-
bre les condicions de treball dels funci-
onaris del cos policial que es van signar 
durant el febrer de 2007, quan gover-
nava PSC i ERC.

Concretament, en data 28 de febrer 
de 2007, i després de setmanes de ne-
gociacions amb la Policia Local en les 
que, fins i tot, la llavors alcaldessa Pilar 
Mundet (PSC) va assegurar públicament 
que caldria investigar si els molts casos 
de baixes laborals dels agents que hi 
van haver en aquella època eren una 
forma de pressió per reivindicar millores 
laborals, representants sindicals de la 
Policia Local van signar, a poques set-
manes de les eleccions, un acord amb la 
llavors alcaldessa i el llavors regidor de 
Governació. 

Després de les eleccions, el nou equip 
de govern de CiU no va voler donar 
compliment a part de les millores labo-
rals que havien signat la Policia Local i 

l’anterior govern local abans de les elec-
cions. És per això que la Policia Local va 
interposar un contenciós reclamant que 
es complís íntegrament l’acord signat. 

Ara, el jutge del Jutjat Contenciós 
Administratiu número 1 de Girona diu 
que el document que va signar la Policia 
Local amb l’exalcaldessa Pilar Mundet 
no pot tenir validesa ja que –diu  textu-
alment el jutge- “es tracta d’un simple 
document en el qual consta com a en-
capçalament “reivindicació del col·lectiu 
de la policia local” que de cap manera 
ha respectat ni el procediment negocia-
dor legalment establert ni tampoc s’ha 
respectat en la seva formalització els re-
quisits que la Llei imposa, no ja en quant 
a la forma, sinó també en allò referent a 
la seva publicació. Per tant, és clar que 
de cap manera poden entendre’s com 
a pactes de condicions laborals, motius 
pels quals cal desestimar el recurs pre-
sentat”. I és que, entre d’altres coses, 
el document mai va ser portat a ple per 
l’anterior govern ni havia tingut el su-
port de tots els delegats de personal de 
la Policia Local. yz

El Pare Pelegrí renova des de fa 
més de 500 anys el compliment de 
la prometença que va fer Tossa a 
sant sebastià perquè els lliurés de 
la pesta que estava exterminant la 
població. l’epidèmia desaparegué i 
des de llavors, cada 20 de gener, di-
ada de sant sebastià, el Pare Pelegrí 
camina els 40 quilòmetres que hi ha 
fins a l’església de sant sebastià de 
santa Coloma de Farners per com-
plir el Vot de Vila. 

Quina és la  responsabilitat del Sín-
dic del Pelegrí?
És la persona designada per l’Ajunta-
ment que vetlla perquè es compleixi el 
Vot. Pels volts de Nadal, el mossèn de 
Tossa li diu al Síndic la persona que serà 
el Pelegrí i és el Síndic qui li comunica al 
seleccionat de la llista de persones que 
estan apuntades per ser-ho. La identitat 
del Pelegrí és un secret que fins el 20 
de gener només coneixen el mossèn, 
el Síndic i qui serà Pare Pelegrí. El Sín-
dic també es posa en contacte amb els 
ajuntaments dels pobles per on passarà 
el Pelegrí per demanar que tinguin tots 
els camins correctes i facin previsió de 
petits detalls. Passa pels termes munici-
pals de Llagostera, Caldes de Malavella, 
Vidreres, Sils, Riudarenes i Santa Colo-
ma de Farners. El Síndic és també qui 
comunica durant una sessió plenària de 
l’ajuntament que ja hi ha Pelegrí.

Com s’ho fa el Síndic per ser discret 
a l’hora de fer l’anunci a la persona 
que serà Pelegrí?
Jo vaig ser Pare Pelegrí l’any 2002 i a 
mi m’ho van dir sortint de la Quina. Em 
vaig trobar a la Rosa Monrabà, que lla-
vors era la Síndic. Em va saludar i tot 
xerrant i caminant pel carrer m’ho va 

dir. A un altre veí se li va comunicar al 
supermercat comprant, altres Síndics 
ho diuen amb una trucada telefònica. 
El primer any que vaig ser el Síndic, el 
2008, ho vaig tenir molt fàcil ja que el 
Pelegrí va ser en Grau Gelpí, que era po-
licia local i, com que jo sóc el regidor de 
Governació, el vaig citar al meu despatx 
per a una reunió de treball i li vaig anun-
ciar que seria el Pelegrí.

I el 20 de gener, dia que es fa el pe-
legrinatge, quina és la tasca del sín-
dic?
A la capella dels Socors, el Síndic lliura 
el salconduit al Pare Pelegrí i li desitja 
un bon camí. Antigament el Síndic es 
quedava a Tossa, però jo l’espero al Molí 
de la Selva, que és on tradicionalment 
es fa el recompte d’acompanyants que 
porta el Pelegrí. 

Els dies previs al Pelegrí es respira a 
Tossa un ambient diferent... de re-
colliment, de germanor...
Certament és així, ja que són dies que 
es deixen de banda les rancúnies, els 
mals entesos i tot és calma i expectació 
tot esperant el 20 de gener, conèixer la 
identitat del Pelegrí i fer la renovació del 
Vot. Moltes persones fan aquests dies la 
seva preparació física per acompanyar 
el Pelegrí. També hi ha el tema de les 
porres que es fan per veure qui encerta 
sobre quin veí ha recaigut l’honor de ser 
Pare Pelegrí. Tothom observa els movi-
ments de les persones amb possibilitats 
de ser Pare Pelegrí, si fan caminades 
més llargues del que és habitual, si par-
len amb el síndic, amb el mossèn o amb 
algú relacionat amb l’organització.

Cal recordar que el Pelegrí no és una 
festa ni una excursió...
Lamentablement hi ha gent que s’ho 
agafa així i no és aquest el fet ni el caire, 
ja que és un acte de devoció, religiós i 
de molt respecte. La gent de Tossa que 
anem d’acompanyants del Pare Pelegrí, 
quan veiem casos d’aquests, ens encar-
reguem de recordar-los quin és el sentit 
de la peregrinació. 
 
la selva Comunica
www.laselvacomunica.cat
www.somlaselva.cat

«la gent de Tossa deixa de banda 
les rancúnies personals i els mals 
entesos a l’espera de complir el Vot 
de Vila»

z entrevistA A joAn Antoni herviAs, síndic deL peLeGrí 

L’Oficina de Turisme acaba de publicar la 
nova Guia, la qual s’ha renovat amb un nou 
disseny exterior que la fa força més atractiva. 
En aquests moments també s’està treballant 
en el disseny i publicació d’un nou fulletó tu-
rístic genèric de Tossa, en el que s’ha apostat 
per donar una gran importància a les imatges. 
També es crearà un nou fulletó de camins per 
a la pràctica del senderisme i de la bicicleta de 
muntanya.

D’altra banda, l’Oficina de Turismeha iniciat 
l’any 2010 participant en dues fires de turisme 
durant el mes de gener, la Vakantiebeurs, que 
se celebra a Utrecht (Holanda) i la Matka, que 
se celebra a Hèlsinki (Finlàndia). A totes dues 
són fires hi ha una gran participació de públic: 
132.961 i 85.669 visitants respectivament. I és 
que Tossa hi va en considerar que el mercat 
nòrdic és un turisme potencial de gran interès. 
Per aquesta raó també es participa des de l’any 
2000 a la fira Tur de Goteborg (Suècia), i a tra-
vés de la qual Tossa s’ha vist beneficiada per 
la presència de nombrosos turistes d’aquesta 
procedència sobretot en temporades mitges.

Al marge de la participació en aquestes i al-
tres fires de turisme, Tossa aposta enguany per 
una major presència publicitària als mitjans ra-
diofònics i té previst iniciar diverses campanyes 
de publicitat a Catalunya, al Sud de França i, 
dins de les possibilitats pressupostàries, a Ma-
drid i al País Basc.  

També s’ha iniciat l’estudi per a la materialit-
zació d’un nou pla de senyalització viària i per 
a vianants de Tossa. Aquest pla preveu posar al 
dia, millorar, unificar i racionalitzar la senyalit-
zació del municipi.

I, finalment, cal destacar que, durant la ce-
lebració del proper Concurs de Pintura Ràpida, 
es farà a Tossa el Tour Gastronòmic Costa Bra-
va San Miguel, una activitat que consisteix en 
donar difusió al Centenari de la Costa Brava 
i a la cuina del nostre territori a través de di-
versos tastets des 
d’una carpa que 
s’instal·larà en el 
lloc més adient. 
Des de l’Ajunta-
ment de Tossa 
s’apostarà per-
què aquesta 
activitat serveixi 
per promoci-
onar la cuina 
local i els col-
lectius de cuina 
de la vila. yz

nova Guia 
d’Allotjaments 
Turístics per al 2010

Segons ha aparegut a la premsa comar-
cal, la Generalitat apel·larà la sentència 
que reconeix el dret a l’anterior treba-
lladora que ocupava la plaça d’interven-
ció a tornar-s’hi a establir. Aquest fet es 
produeix per diverses raons. 

En primer lloc, perquè era una funci-
onària interina que ocupava una plaça 
que no li corresponia ja que la figura de 
l’interventor és un càrrec d’habilitació 
estatal pel qual és necessari opositar, 
cosa que l’esmentada empleada no va 
realitzar. És per això que una vegada la 
Direcció General d’Administració Local 
va considerar oportú cessar-la immedi-
atament després va encarregar a l’in-
terventor de l’Ajuntament de Blanes 
que cobrís la plaça vacant de Tossa de-

dicant-s’hi a temps parcial. “És com si 
una plaça de mestre públic l’hagués de 
cobrir una cuidadora infantil”, afegeix 
l’alcaldessa de Tossa, Imma Colom.

En segon lloc, l’alcaldessa recorda 
que en entrar a governar va trobar-se 
una situació econòmica insostenible a 
les arques municipals. Per aquesta raó 
va sol·licitar ajuda a la Generalitat, qui 
va esmentar la necessitat de disposar 
d’un funcionari especialitzat per ges-
tionar els pressupostos municipals. És 
doncs aquesta la principal raó que va 
esgrimir la Generalitat per cessar l’em-
pleada que ocupava la plaça d’interven-
ció malgrat no estar habilitada i que es 
va contractar durant l’anterior mandat 
de PSC i ERC. yz

la Generalitat apel·larà la sentència 
que obliga l’ajuntament a readmetre 
l’exinterventora
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nova etapa de l’Escola Municipal de 
Música

L’Ajuntament de Tossa ha sol·licitat a la Ge-
neralitat que els veïns de la Selva marítima 
(Blanes, Lloret i Tossa) gaudeixin de des-
comptes en els peatges de l’autopista C-32. 
A més, ha demanat que les obres d’ampli-
ació d’aquesta autopista fins a Tordera no 
facin augmentar els preus del peatge de 
Palafolls.

I és que el Secretari per a la Mobilitat, Ma-
nel Nadal, es va comprometre, durant una 
comissió de mobilitat del Consell Comarcal 
del Maresme, a que els residents d’aquella 
comarca gaudirien de descomptes en tots 
els peatges de l’autopista en el seu pas per 
la comarca no més enllà del 2010. Tenint 
en compte que la bonificació, que encara 
no s’ha pactat de quan serà, es mantindria 
fins que hi hagi una alternativa al trànsit de 
la carretera N-II i que, a partir de llavors, 
s’estudiaria la implantació d’un nou model 
de peatges que fixi el preu d’una manera 
sostenible mediambientalment, és a dir, en 
funció de les emissions dels vehicles o del 

nombre d’ocupants, l’Ajuntament de Tos-
sa ha demanat que els seus veïns també 
es puguin beneficiar d’aquesta iniciativa. I 
més quan és molt previsible un increment 

del peatge de Palafolls com a conseqüèn-
cia de les obres d’ampliació fins a Tordera. 
L’Ajuntament tampoc vol que aquest peat-
ge incrementi. yz 

l’Ajuntament vol que els veïns de Tossa gaudeixen de 
descomptes en els peatges de l’autopista del Maresme

Han passat quatre anys des de l’inici de l’Es-
cola Municipal de Música i i s’ha demostrat 
la gran acceptació obtinguda per part dels 
tossencs i la tasca social i educativa que re-
alitza. Per això, l’actual equip de govern no 
només garanteix la seva continuïtat, sinó 
que la millora en instal·lacions, gestió i sis-
tema educatiu i formatiu. 

Per aquest motiu, el passat mes de juny 
l’alcaldessa de Tossa, Imma Colom, acom-
panyada pel regidor de Cultura i Educació, 
Josep Colomer, es van reunir amb l’alcal-
dessa de Vidreres, Ruth Rosique, i el tècnic 
de Cultura vidrerenc, Joan Castillo, per tal 
de sol·licitar l’ingrés de l’Escola Municipal 
de Música de Tossa com a “Aula Inscrita” a 
l’Escola de Música de Vidreres. 

Quines són les avantatges obtingudes 
com a “Aula Inscrita” a l’Escola de Mú-
sica de Vidreres?
-Tenir l’assessorament d’una escola de mú-
sica amb experiència.
-Poder aconseguir l’homologació per part 
de la Generalitat i tenir dret a la subvenció 
de 630 € anuals per alumne menor de 18 
anys.
-Disposar de supervisió en la formació i 
educació i seguir el model de gestió d’una 
escola de música consolidada.

Quines són les accions realitzades fins 
a la data d’avui?
-S’ha entregat la tramitació de la sol·licitud 
d’homologació a la Generalitat.
-S’ha realitzat una inversió superior a 
10.000€ per millorar les instal·lacions raci-
onalitzant els espais i insonoritzant-los, i en 
adquisició de material.
-S’ha abaratit el preu per facilitar la ma-
triculació de persones amb deficiències, 
membres de famílies nombroses  i jubilats.

Cal dir que el professorat és quasi el mateix 
d’anys anteriors, salvant algunes excep-
cions que no hi són per voluntat pròpia. 
D’aquesta manera, l’equip docent i de ges-
tió de l’Escola de Música està format per:

-Tófol Martínez, director. És productor i 
compositor, i resident a Tossa des de l’any 
2006. Format en música clàssica a l’Escola 

de Música Creu Alta de Sabadell i en músi-
ca moderna i tècnic de so a l’Aula de Jazz 
de Barcelona i al Taller de Músics de Barce-
lona. Té un Màster en Gestió d’Empreses 
en la Indústria de la Música. I és professor 
de guitarra clàssica, guitarra moderna, baix 
i combo.
-Yulya Michaely, professora de piano. Ti-
tulada de nivell superior.
-laura Andrés, professor de piano, sensi-
bilització i coral. Titulada de nivell superior.
-Miguel A. Almendros “niki”, professor 
de guitarra clàssica, guitarra moderna, har-
monia i solfeig. 
-Òscar sánchez, professor de saxo, clari-
net, flabiol i flauta de bec. 
-Manel Alsina, professor de violí  i flauta 
travessera. 
-Fede Marsà, professor de bateria i per-
cussió. 
-Dènia Dávalos, professora de cant. 
-Álex Valentín, professor d’informàtica 
musical.
-Joan Colls, gestor.

Algunes dAdes:
4 l’Escola Municipal de Música de 

Tossa (EMMT) compta ja amb 
més de 60 alumnes.

4 Alguns es preparen per exami-
nar-se al conservatori i així po-
der accedir a una titulació.

4 Hi ha alumnes de 3 a més de 70 
anys.

4 les matèries que s’hi imparteixen 
són llenguatge, harmonia, com-
bo, informàtica musical, piano, 
guitarra clàssica i elèctrica, baix 
elèctric, saxo, flauta de bec i tra-
vessera, flabiol, violí, viola, bate-
ria, percussió i cant.

4 Es compleix una funció social amb 
la creació de la coral de l’EMMT, 
amb cabuda per tothom.

4 Es vol crear l’orquestra de l’EMMT 
formada pels alumnes de cares al 
curs vinent.

Enllaç pàgina web:
http://www.emmtossa.com/ yz

El “Rocamar” ja està tancat 
i un jutge diu que els seus 
gestors han actuat amb
mala fe

El jutge del Jutjat Contenciós número 2 de 
Girona va aixecar la suspensió cautelar del 
tancament del “Rocamar”, local destinat 
a l’oci nocturn, amb restaurant, bar i sala 
de festes i situat a primera línia de mar al 
sector d’Es Codolar. D’aquesta manera, els 
seus gestors el van tancar i, per ordre de 
la Direcció General de Costes, hauran de 
restaurar la realitat física alterada per les 
obres que van fer. Segons el jutge, hi ha 
hagut “mala fe manifesta” en sol·licitar la 
suspensió cautelar del tancament perquè 
els gestors van al·legar que tancar el local 
podria provocar “danys irreparables” per-
què obrien cada dia i el personal hauria 
d’anar al carrer, quan el cert és que “l’acti-
vitat ja estava tancada per ser estacional”. 
A més, el jutge diu que seria “temerari” no 
fer cas a l’acord de tancament quan l’ordre 
prové directament de la Direcció General 
de Costes i aquesta ordre mai ha estat re-
correguda ni suspesa. yz

Només s’apuja l’IBI i les 
escombraries

L’equip de govern va aprovar per ple mu-
nicipal la imposició i ordenació de tributs 
diversos i les ordenances fiscals de 2010. 
En general els tributs i les ordenances es 
congelen, excepte en el cas de l’IBI, que 
s’apuja un 2% (la meitat correspon a la 
part estatal) i les escombraries, que s’apu-
gen un 3%. L’alcaldessa, Imma Colom 
(CiU), va assenyalar que aquesta congela-
ció amb dues apujades puntuals es basa 
en dues idees bàsiques: continuar fidels al 
compromís de contenció de la pressió fiscal 
malgrat la situació de l’hisenda municipal, i 
complir escrupolosament amb les obligaci-
ons del Pla de Sanejament Local. yz

L’aparcament de l’Hotel 
Golden Bahia, a punt

L’Ajuntament ha destinat 261.000 euros 
del FEIL 2009 ha adequar una planta sub-
terrània de l’Hotel Golden Bahia, situada 
al carrer Puerto Rico, per dedicar-la a apar-
cament municipal. Entre d’altres coses s’hi 
ha posat ascensor. L’equipament ja estarà 
a punt per a l’inici de la temporada turísti-
ca i servirà per descongestionar de vehicles 
el nucli. yz

Nou Jutge de Pau

Gregori Martínez Arriba és el nou Jutge de 
Pau de Tossa. yz

Ajudes per la renovació dels comerços

L’Institut Català d’Energia de la Generalitat ha posat en marxa el “Pla Renova’t” per a comerços. 
La iniciativa consisteix en unes ajudes econòmiques per tots aquells comerciants que vulguin 
renovar l’enllumenat, les finestres o les obertures per tal d’adequar-se mediambientalment. Les 
sol·licituds per optar a aquestes ajudes es poden presentar fins a l’11 d’abril. Per més informació 
cal consultar la web de la Generalitat: www.gencat.cat i buscar el “Pla Renova’t” de l’Institut 
Català d’Energia. yz

n Del 31 de març al 4 d’abril, al camp mu-
nicipal de futbol, “XXXII Trofeu de sant 
Jaume”, organitzat per Travel Sports i on hi 
participen diferents equips de l’estat espa-
nyol i d’Europa, la majoria hostatjats a hotels 
de Tossa.
n El 18 d’abril “II Mitjà Marató de Tossa”, 
després del gran èxit organitzatiu de la pri-
mera edició, per aquesta segona es preveu 
una gran afluència d’atletes.

n El 23 d’abril col·laborarem en la realització 
de la segona edició de la cursa “Xtrem run-
ning Costa Brava”.
n El 29, 30 d’abril i 1, 2 de maig, organitza-
ció del Campionat d’espanya de selecci-
ons Autonòmiques d’escacs.
n Durant el mes de maig, juntament amb 
la col·laboració de la Unió Atlètica Tossa, la 
“XIII  Cursa Popular”.
n També durant el mes de maig tenim pre-
vist col·laborar amb la Unió Ciclista Tossa en 
l’organització de la cursa “BTT Caixa de gi-
rona”.
n El juny organitzarem, juntament amb la 
Unió Atlètica Tossa, la “XII Travessia a la 
badia de Tossa”.
n Del 28 de juny al 2 de juliol, al camp muni-
cipal de futbol, “XXV Trofeu Mediterrani”, 
organitzar per Travel Sports i on hi participen 
diferents equips de l’estat espanyol i d’Euro-
pa, la majoria hostatjats a hotels de Tossa.
n A partir del primer cap de setmana de juli-
ol s’organitzaran les activitats de platja: “VIII 
Futbol Platja Vila de Tossa” i “XII Torneig 
Volei platja”.
n Durant els mesos de juliol i agost es faran 
les classes de Tai Chi, Ioga i Aerobic a la 
platja.
n El setembre organitzarem el “III Triatló 
Olímpic”, una prova que cada any té un 
augment de participants molt important, ja 
que dels 200 del primer any es va passar als 
600 de la darrera edició. yz

Programació d’activitats esportives per 
l’any 2010

Tossa també 
participa en el 
57è rally Costa 
Brava

Una part dels cotxes participants al 57è 
Rally Costa Brava-Lloret de Mar, puntu-
able pels campionats d’Europa, d’Espa-
nya i de Catalunya, van arribar fins a 
Tossa. Concretament, van estar aparcats 
darrera la terminal d’autobusos i molts 
van ser els curiosos que s’hi van dirigir 
per disfrutar d’aquests vehicles de molt 
a prop. I és que el Rally Costa Brava és 
el més antic d’Espanya. El rodeja un 
ambient extraordinari i el segueix una 
gran quantitat de públic que també va 
venir a conèixer Tossa. Els organitzadors 
de l’esdeveniment ja preparen la versió 
de cotxes històrics d’aquest rally, que 
se celebrarà entre els dies 11 i 14 de 
març. yz
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la dignitat de 
Catalunya
Fa pocs dies aquest títol va protagonit-
zar totes les portades dels mitjans de 
comunicació del nostre país. Va causar 
un impacte total a l’opinió pública. Tots 
els alts càrrecs de la Generalitat van 
congratular-se d’aquesta iniciativa sen-
se precedents que tocava el punt més 
feble de la gent que viu a Catalunya i 
que, malgrat tot, vol sentir-se català i 
reclama allò que com a país ens per-
toca.
No cal dir que les reaccions dels que 
opinen el contrari no van fer-se espe-
rar. Vam haver d’escoltar autèntiques 
barbaritats sobre el dret que té el  po-
ble en voler que li reconeguin allò que 
el seu Parlament va aprovar en el seu 
dia: l’Estatut. 
I han passat molts dies des d’aquella 
editorial i...no tenim Sentència. Però, 
no defallim, els mitjans de comunicació 
cada dia ens recorden la gran veritat 
que pul·lula pels aires: la petitesa de la 
nostra nació davant la “pell de toro” 
que tot ho vol dominar i conquerir, fins 
i tot...a cops de Constitucional.
El  poble, però, es cansa de tanta in-
utilitat i tan egocentrisme, i comença 
a reaccionar convocant un referèndum 
per preguntar si Catalunya vol ser inde-
pendent i lliure, i no haver de pagar les 
despeses dels altres per nosaltres rebre 
“almoines” enlloc d’un  finançament 
just, tal i com ens correspondria.
Doncs sí, senyors, el poble us va dir que 
n’estem una mica tips de tot plegat, 
que no ens agrada com tracteu Cata-
lunya i que no ens agrada gens com 
tracteu els catalans.  
Aquells referèndums van ser molt més 
que una consulta popular. Va ser la viva 
expressió que n’estem fins al capda-
munt de tanta “dependència” a un 
estat que no ens considera pel que his-
tòricament som, sinó pel que li apor-
tem cada any a les arques de la seva 
hisenda. 
I, a sobre, el govern, el d’aquí, ens diu 
que haurem de continuar pagant l’im-
post de successió perquè entre ells no 
s’han posat d’acord...
I encara s’estranyen si reclamem la 
dignitat de Catalunya? yz

Senyora alcaldessa, s’ha d’acostumar 
a assumir responsabilitats. Ens referim 
al cas de la sentència que fa referència 
al contenciós interposat per la senyora 
Raquel Rius contra l’Ajuntament.
Rius ocupava el lloc d’interventora mu-
nicipal interina nomenada per al càrrec 
per la Direcció General d’Administració 
Local en aplicació de la legislació vigent. 
Té raó quan diu que el seu nomenament 
era com funcionària interina, però obli-
da dir que aquesta forma de provisió de 
llocs de treball reservats a funcionaris 
amb habilitació estatal està prevista per 
la Llei, prèvia superació de les proves 
corresponents d’acord amb el principis 
d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, 
que és el que va fer la senyora Rius. No 
va ser la Direcció General d’Administra-
ció Local la que va considerar oportú 
cessar a Rius, sinó vostè, utilitzant un 
procediment inadequat. L’acumulació 
amb Blanes l’acorda la Direcció General 
d’Administració Local prèvia petició de 
l’Ajuntament. Sense petició prèvia no hi 
ha acumulació.
L’Ajuntament ha utilitzat un procedi-
ment inadequat per fer fora a Rius. Van 
incórrer en desviació de poder. Van ac-
tuar no per interés general, sinó per fer 
mal i per despit. 
L’equip de govern té el costum d’ama-
gar-se darrera d’altres quan una decisió 
que ha pres és criticada. Això ha estat 
una decisió de l’equip de govern que 
ara un jutge declara il·legal. 
Posar en dubte la capacitat professional 
de Rius no és just i fa lleig. És llicenci-
ada universitària i ha exercit les seves 
tasques a l’Ajuntament amb seriositat 
professional, per això la van fer fora. El 
senyor Francisco Lucio no diu coses di-
ferents a les que deia Rius. Lucio té més 
experiència però menys temps. Els pro-
blemes econòmics són responsabilitat 
dels polítics, que prenen decisions mol-
tes vegades sense escoltar els tècnics.
La comparació entre la situació creada 
a l’Ajuntament i la plaça de mestre pú-
blic coberta per una cuidadora infantil 
no fa gràcia ni respon a la realitat dels 
fets. Demostra el nerviosisme de l’equip 
de govern en aquest tema. No coneix 
casos de persones que ocupen places 
de funcionaris sense oposició? Nosal-
tres sí.
Repetim, s’ha d’acostumar a assumir 
responsabilitats. yz

la Justícia fa 
justícia
Una sentència del Jutjat Contenciós Ad-
ministratiu de Girona del 28 de desembre 
passat obliga a readmetre la interventora 
cessada per l’alcaldessa Imma Colom el 
juliol de 2008, a indemnitzar-la, i a pa-
gar-li les costes judicials. El jutge parla de 
manca de motivació, de desviació de po-
der, i de la il·legítima finalitat pretesa per 
l’alcaldessa i es pregunta quin interés ge-
neral justificava la substitució d’una fun-
cionària interina amb dedicació a temps 
complet per un funcionari de Blanes que 
només podria dedicar-se a hores perdu-
des a la tasca del lloc acumulat.
Per desprestigiar la gestió econòmica del 
govern anterior, CiU necesitava manipular 
les dades econòmiques de l’ajuntament. 
Va inventar-se un deute de 21 milions 
d’euros, factures pendents sense pres-
supost, i altres irregularitats financeres 
que mai no ha pogut demostrar perquè 
són falses. Per certificar les seves menti-
des calia que els funcionaris les firmes-
sin, i que una auditoria externa – que va 
costar 55.000 euros- les confirmés. Però 
ni els informes d’intervenció, ni els tre-
balls dels auditors podien certificar, sota 
la seva responsabilitat, el falsejament de 
les dades de l’anterior legislatura. La in-
terventora es va limitar a informar cor-
rectament de les dades reals i els seus 
informes es van ajustar a la situació real, 
a la llei d’estabilitat pressupostària i a les 
directrius del pla de sanejament tutelat 
per la Generalitat. Com que les seves ve-
ritats desmuntaven la gran mentida de 
Convergència, aquesta jove funcionària, 
llicenciada universitària que havia gua-
nyat amb esforç i estudi la plaça vacant 
per jubilació de l’interventor de Tossa, va 
ser durament atacada i desautoritzada 
pel govern d’Imma Colom.
Afortunadament, els estats de dret ga-
ranteixen als ciutadans, més enllà de la 
discrecionalitat de les decisions adminis-
tratives, la protecció jurídica dels seus 
drets. La sentència que dóna la raó a la 
interventora és justa i contundent, agra-
di o no agradi a l’alcaldessa Colom i els 
seus regidors. I demostra que amb fer-
mesa, paciència i constància les coses i 
les persones es posen al seu lloc.
El jutge diu ben clar que el lloc de la Ra-
quel Rius era i és la plaça d’interventora de 
Tossa. I nosaltres celebrem públicament 
que aquesta sentència faci justícia. yz

Tossa no s’atura per nadal

FIrA de nAdAl, Al PAsseIg de MAr

TAller de PesseBrIsMe, A lA CAsA de 
CulTurA

PesseBre VIVenT, A lA VIlA VellA

rePresenTACIó dels PAsTOreTs, Al CIneMA MOnTserrAT

COnCerT d’hIVern de l’esCOlA MunICIPAl de MúsICA, Al CIneMA MOnTserrAT ArrIBAdA de ssMM els reIs d’OrIenT

XI dIVerTOssA, Al PAVelló MunICIPAl

COnCerT d’Any nOu FesTA del CAgA TIó, A l’edIFICI de lA nAu

40è COnCurs lOCAl de PesseBres, A lA 
CAsA de CulTurA



DIVEnDrEs 15 DE GEnEr 

19.00 H Casa de Cultura. Exposició de 
fotografies “Pedrolo a través de la mirada 
d’un objectiu”

20.00 H Casa de Cultura. Conferència-
col·loqui “Manuel de Pedrolo: radicalment 
la llibertat”, organitzat per Òmnium Cul-
tural i Ajuntament de Tossa

DIMECrEs 20 DE GEnEr
sAnT sEBAsTIÀ

07.00 H Església Parroquial. Missa en 
honor de Sant Sebastià “El Cantar”. Se-
guidament, processó i acomiadament del 
Pare Pelegrí

DIJoUs 21 DE GEnEr

18.45 H Antic Hospital de Sant Miquel. 
Arribada del Pare Pelegrí. Seguidament, 
solemne processó parroquial i cívica amb 
acompanyament de la Cobla La Flama de 
Farners

DIVEnDrEs 22 DE GEnEr
sAnT VICEnÇ, PATrÓ DE lA VIlA

10.30 H Camp Municipal de Futbol. Partit 
de solters contra casats
12.00 H Església Parroquial. Ofici solem-
ne en honor a Sant Vicenç

13.00 H Plaça de l’Església. Sardanes

17.00 H Plaça de l’Església. Sardanes

18.00 H Església Parroquial. Concert de 
Festa Major, a càrrec de la Principal de la 
Bisbal

22.30 H Discoteca Tu Rai. Karaoke, a càr-
rec del Grup Premium

DIssABTE 23 DE GEnEr

12.00 H  Ofici Solemne en honor a Sant 
Ramon de Penyafort, a la Mar Menuda

17.00 H Edifici La Nau. Espectacle Infan-
til. Titelles a càrrec del Grup Tururut. Bere-
nar per tots els nens i nenes de Tossa

22.30 H Discoteca Tu Rai. Gran Ball de 
Festa Major a càrrec de l’Orquestra Girasol 
i elecció de l’Hereu i la Pubilla de Tossa per 
a l’any 2010 

DIUMEnGE 24 DE GEnEr

De 08.00 a les 13.00 H 
Platja Gran. Concurs de Pesca en catego-
ria sènior. Organitza SDPM Turissa
De 09.00 a les 10.00 H
Inscripcions al Casal de Joves del II Campi-
onat de “frendit” (baletes)

10.00 H Pati Casal de Joves. II Campionat 
de “frendit” (baletes)

16.30 H Plaça de la Concòrdia. Inaugu-
ració de l’enllumenat del sector del Mas 
Font. Seguidament, espectacle familiar

DIssABTE 30 DE GEnEr

18.00 H  Edifici La Nau. Presentació del 
CD “25 anys de la Coral Tossenca”. Actu-
ació de la coral amb acompanyament del 
mestre Josep Cassú al piano. Direcció: Fidel 
Aromir. Seguidament, inauguració de l’Ex-
posició “25 anys de la Coral Tossenca”

DIUMEnGE 31 DE GEnEr

De 10.00 a les 13.00 H 
Platja Gran. Concurs de Pesca en catego-
ria infantil. Organitza SDPM Turissa


