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Inversió de 3,5 milions
d’euros a l’estació
depuradora

“El consorci d’aigües Costa Brava-Girona farà les obres entre els anys 2022 i 2023”
“Es modernitzarà tot l’equipament i es millorarà el sistema d’abastament d’aigua potable”

Sumari
“L’Ajuntament compra el Mas Padró per ampliar la zona
escolar”
“Més de 2 milions d’euros per afrontar les crisis originades
per la Covid-19 i les catàstrofes naturals”

“Es reforma l’antic ajuntament i s’hi destina un ús social”
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població”
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Editorial

B

envolguts/es veïns i veïnes,
En aquest butlletí us fem arribar l'acció de l'equip de govern del darrer any, ja
que per les normatives vigents no ens ha estat possible mantenir l'ordre habitual de
publicació. A més, en la situació passada, calia esmerçar els esforços i recursos en
qüestions més urgents.
Podreu observar un fort ritme de treball en totes les àrees, tot i haver passat un
2020 crític i un 2021 que ha començat a assenyalar una modesta recuperació econòmica.
La temporada d'enguany, estroncada pel mal inici de l'estiu i la confosa primera quinzena de juliol, ha acabat mostrant uns resultats satisfactoris en general.
Malgrat això, sectors potents a la nostra població, com l'hostaleria, han tornat a
patir un any més.
Aquests indicadors de recuperació no ens han d'enlluernar, recordem que la
Covid-19 ens ha col·locat en una cursa de fons que ens porta a ser més imaginatius
i resolutius que mai per poder mantenir el bon ritme de treball que necessita la nostra vila, essent capaços d'atreure els visitants i turistes en funció de les possibilitats
de mobilitat.
Per poder afrontar aquest repte, cal realitzar accions que permetin als veïns i al
teixit empresarial local anar adaptant-se a les noves condicions, procurant que
ningú quedi enrere. Per aquest motiu, l'any passat vam ser dels ajuntaments que
vam destinar més dotació d'ajudes que qualsevol població veïna. Enguany, tornem
a ser un dels pocs ajuntaments que ha obert un programa espacial d'ajudes pels
veïns i empreses de Tossa.
Tampoc podem perdre de vista la recuperació de les festes tradicionals, l'aposta
per la cultura segura, que ens ha portat a ser una de les destinacions turístiques més
actives de la Costa Brava.
També hem posat esforç i dedicació en els esdeveniments esportius i culturals
enfocats als més joves, que han estat molt perjudicats per la pandèmia. En l’àrea
cultural, hem obert l’Ateneu, un espai lliure per compartir experiències, música i
coneixement. En l’àrea d’educació hem treballat per ampliar l’aulari de l’Institut per
garantir les classes presencials, molt importants pel seguiment i rendiment de
l’alumnat. Aquesta ampliació s’ha fet en espais municipals com la Casa de Cultura
i l’espai Colomer. També s’han fet considerables millores a l’escola. En aquest sentit s’ha reformat el menjador i s’hi ha instal·lat una cuina pròpia, per poder oferir un
menjador escolar de plena qualitat als nostres infants. Arran de la instal·lació
d’aquesta nova cuina vam detectar que l’escola necessitava una intervenció urgent
d’arranjament de canalitzacions i altres elements que també s’han portat a terme.
Un altre punt a destacar és l’adquisició de la finca del Mas Padró per integrar-la a la
zona escolar amb l’ampliació de 718m2 de zona d’esbarjo.
Amb tot aquest treball consolidat que us presentem, estem convençuts que
serem capaços d'entomar els nous reptes als quals ens enfrontarem. Aprofito per
dir-vos que resto a la vostra disposició cada dia a l’Ajuntament.
Ben vostre
Ramon Gascons i Tarrés
Alcalde.
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Inversió de més de 3,5 milions d’euros per a l’estació depuradora d’aigües residuals

E

l consorci d’aigües Costa BravaGirona va aprovar a l’estiu un pla
d’inversions de més de 3,5 milions
d’euros per a l’estació depuradora
d’aigües residuals (EDAR) de Tossa
pels anys 2022 i 2023.
Cal recordar que l’EDAR de Tossa està
ubicada al Parc de Sa Riera. S’hi ha
detectat dos problemes, que estan
relacionats. Per una banda, les turbines presenten problemes per satisfer
les necessitats d’oxigen que el reactor
biològic i la digestió demanden, i per
altre, s’ha constatat que dins el reactor

no hi ha homogeneïtat en el contingut
d’oxigen, i això implica que s’ha de
millorar el màxim possible l’aeració, i
al mateix temps, aquesta problemàtica
fa que no s’utilitzi el digestor i la utilització dels decantadors primaris perd
eficàcia. Aquesta inoperativitat dels
equips ha malmès la maquinaria i està
obsoleta.
Aquesta situació és la que ha portat al
Consorci a desenvolupar un projecte
de millora de l’EDAR. Tots els treballs
de remodelació i millora a l’EDAR preveuen l’ús de mitjans auxiliars que

permetin com a mínim el normal funcionament de la planta durant
l’execució dels treballs.
D’altra banda, pel que fa a
l’abastament d’aigua potable, es preveu fer dues inversions més. Una de
15.000 euros per a la millora dels procés d’analítiques de les aigües que es
reben dels pous de la Tordera; i una de
40.000 euros per a renovar les bombes
d’impulsió dels mateixos pous. Tot el
conjunt de millores i inversions superarà els 3,5 milions d’euros i el període
d’execució d’aquest conjunt d’accions
serà entre els anys 2022 i 2023. I
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a direcció general de Pesca i
Afers Marítims vol convertir l'antiga
Confraria de Pescadors de Tossa en
una associació cultural. L’Ajuntament,
després de plantejar l’opció als membres de la Confraria, i en veure que la
notícia no va ser gaire ben rebuda, ha
decidit posicionar-se en contra de la
proposta i mantenir la Confraria de
Pescadors com a institució arrelada al
municipi. La intenció de la Confraria de
Tossa és emprendre accions conjuntes
amb altres confraries per aturar i
revertir les propostes de tancament de
la Generalitat.

L'eclosió del turisme entre els anys
50 i 60 va comportar la transforma-

ció radical d'aquesta indústria en
favor del sector serveis. I

La trajectòria pesquera de Tossa es
remunta a temps immemorials, amb
la primera referència històrica l'any
1763, concretament al seu Gremi de
Mar. L’any 1950 comptava amb 87
embarcacions de pesca, sobretot
traïnyes de peix blau, que donaven
feina a 14 fàbriques de salaó.
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’equip de govern ha portat a terme
un seguit de mesures econòmiques per
fer front a la crisi originada per la Covid19 i per les catàstrofes naturals d’aquest
any 2020. El conjunt de totes les accions,
ajudes, assessoraments i modificacions
de presupostos superen els dos milions
d’euros.

D’altra banda, es va idear un paquet de
mesures que s’estructura en:

Cap pressupost municipal contempla
previsions per fer front a situacions tan
extraordinàries com les viscudes l’any
2020. Per poder-hi fer front, ha estat
necessària la renúncia per part de totes
les regidories de les seves partides
assignades, donant prioritat al resum de
mesures següent:

Les mesures van ser les següents:

Pel que fa a la COVID-19, destaca:
1) Subvenció de 275.000 euros a empresaris i famílies. Concretament, 200.000
euros a empreses, professionals i autònoms i 75.000 euros a persones o famílies en situació de vulnerabilitat econòmica.
2)
Subvenció
per
empreses
d’allotjament, hotels, pensions, aparthotel i càmping. Amb un import pevist
inicialment de 100.000 euros fins a un
topall de 200.000.
3) No cobrar la taxa d’ocupació de via
pública de l’any 2020. La mesura va
beneficiar uns 350 establiments, que es
van estalviar uns 360.000 euros que
l’ajuntament va deixar d’ingressar.
4) Reducció de la taxa d’escombraries
en el sector comercial.
5) L’equip de govern va fer aportacions
voluntàries al banc d’aliments.
6) Acord amb SOREA. L’Ajuntament no
va pagar el cost de l’aigua de les seves
instal·lacions esportives.
7) Reducció del 50% del preu anual als
concessionaris de platges. Són un total
de 36 empreses que fan diversos serveis
a les 16 platges del municipi. Valorat en
uns 160.000 euros.
8) Conveni amb el Consell Comarcal
d’assessorament a empreses. Ha suposat que algunes empreses locals tramitessin ajudes per valor d’uns 130.000
euros.
9) Reforç del banc d’aliments amb
12.000 euros.
10) Adaptació de les escoles a les mesures Covid-19. Accions valorades en uns
7.900 euros.
11) Adaptació de les platges a la normativa Covid de personal i servei intensiu
de neteja serveis i espais públics. Import
estimat en uns 48.500 euros.
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- Ajuts a l’emergència social.
- Suport a l’activitat econòmica.
- Sensibilitat en la contractació, proveïdors i pagaments.
- Reajustament en la pressió fiscal local.

1) En ajuts a l’emergència social:
• Creació d’una oficina a Can Ganga per
a gestionar les ajudes a veïns arran de la
Covid-19.
• Suport logístic en matèria de distribució de lots de menjar cedits per supermercats i Càrites (banc d’aliments) per
pal·liar la possible crisi alimentària pel
confinament.
• Creació d’una línia d’ajuts i/o exempció concessions entitats esportives pel
pagament del cànon municipal (part
proporcional).
• Entrega a domicili de les targetes menjador del Consell Comarcal.
• Servei gratuït de classes de repàs als
alumnes els mesos de juliol i agost.
• Proporcionar targetes de telefonia
mòbil per a garantir que tots els infants i
adolescents de Tossa poguessin seguir
el programa d’ensenyament on-line.
• Reparació i entrega de tots els equips
informàtics disponibles a l’escola i institut per poder realitzar classes online.
• Subvenció de material sanitari pel curs
2020-2021.
• Conveni amb la Fundació SER.GI en
matèria d’habitatge vinculat a Serveis
Socials per a la creació, per exemple,
d’un servei de mediació en la rebaixa
dels lloguers de locals i els espais
d’activitat econòmica amb la propietat.
2) En suport a l’activitat econòmica:
• Creació de l’Oficina d’Atenció a
l’Empresa (OAE) a Can Ganga per atendre totes les consultes i tramitacions
generades per la Covid-19, en concret
per a empreses, autònoms, professionals i entitats locals.
• Dinamitzar l’economia local amb una
línia de suport per la gestió i tramitació
dels ajuts i subvencions de diferents
administracions que es dediquin exclusivament a afectats per la Covid-19, en
àmbit d’empreses i autònoms.
• Creació d’un programa específic postCovid-19 de suport a empreses, emprenedors, professionals i comerç.
• Canvi d’estratègia de Promoció

Turística i suport al comerç local.
• Exempció del cobrament de taxa per
ocupació de la via pública en la celebració de la Fira de Nadal.
3) Sensibilitat en la contractació, proveïdors i pagaments:
• Pagament immediat de factures de les
empreses proveïdores i autònoms de
subministraments i serveis que hi hagin
pendents de pagament i que ho
sol·licitin per tal d’ajudar a la liquiditat.
• Abonament dels danys i perjudicis ocasionats durant el període de suspensió
als contractistes, prèvia sol·licitud i acreditació, per les despeses salarials, de
manteniment de la garantia definitiva,
de lloguers o manteniments de maquinària, instal·lacions i equips, i de pòlisses d’assegurances vinculades al contracte.
• Establiment d’una partida específica
per a l’augment d’hores de disposició
dels serveis essencials en matèria de
seguretat i brigada municipal.
• Posada en marxa dels mecanismes
necessaris per a condicionar el teletreball en l’organització de l’Ajuntament i
eines tecnològiques per a la millora de
la connectivitat i coordinació dels diferents serveis.
• Posada en marxa de mecanismes
extraordinaris en matèria d’informació
ciutadana i comunicació per tal de mantenir informada als veïns i veïnes.
• Manteniment de la prestació de serveis
i subministrament de les empreses proveïdores de l’Ajuntament per mantenir
la seva activitat econòmica.
4) Reajustament en la pressió fiscal:
• Modificació dels períodes de pagament dels contribuents que hagin optat
pel pagament domiciliat dels impostos
municipals en cas que tinguin afectació
IBI, IAE, ICIO pel que respecte al primer i
segon fraccionament.
• Modificació dels períodes de pagament dels contribuent que hagin optat
pel pagament domiciliat dels preus i
taxes municipals pel que respecte al primer i segon fraccionament.
I pel que fa a CATÀSTROFES NATURALS:
L’informe de valoració de desperfectes i
danys públics causats pel pas del temporal “Glòria” detallava danys a platges,
mobiliari urbà, zones boscoses, o afectacions a edificis municipals o a serveis

com l’enllumenat públic. A tall
d’exemple, es va perdre gran quantitat
de sorra de la Platja Gran, de la Mar
Menuda i d’Es Codolar, i es van produir
desperfectes a tots els serveis de les
platges del municipi (instal·lació elèctrica, aigua, WC, ancoratges, aparcaments
desapareguts, etc). A les zones boscoses, afectacions als accessos a les cales
a causa de roques o arbres caiguts; a
edificis públics, fortes filtracions d’aigua
i diversos desperfectes; molts serveis
afectats com l’enllumenat públic o la
línia de telèfon; i danys en gran part de
mobiliari urbà com les tanques metàlliques del passeig de Sant Ramon de
Penyafort o els bancs i els fanals del
front marítim. Arran d’això, es va destinar una partida de 341.000 euros per a
arranjament i també es va portar a
terme el servei de contenidors gratuïts
per a totes les empreses del front marítim i es va subvencionar al 100%

l’import de la llicència per a les obres o
reformes causades pel temporal.
Uns mesos més tard, es va haver de
destinar 28.000 euros més per a
noves riudades que hi ha va haver al
municipi.

FUTUR:
Per a l’any 2021 es va preveure la reducció d’un 10,2% de l’IBI, el que suposa
que els veïns i veïnes de Tossa han
pagat 528.378 euros menys en aquest
concepte. I

L’Ajuntament destina més de mig milió d’euros en dos anys a la zona escolar

L

’Ajuntament ha destinat més de
500.000 euros en dos anys en mantenir
en les millors condicions possibles les
instal·lacions de les escoles. Les principals inversions han estat l’adquisició de
la finca del Mas Padró per incorporar-la
a la zona escolar i totes les reformes
impulsades a l’edifici blau de l’escola
Ignasi Melé i Ferré.
En aquest sentit, s’ha invertit 296.000
euros en l’adquisició de la finca per
ampliar 718 m2 la zona escolar i 60.000
euros més en obres a la finca per acondicionar-la. A més, s’ha invertit prop de
45.000 euros en nova maquinària i estris
per la cuina; prop de 35.000 euros en la
primera fase d’ampliació del menjador i
una caseta per a l’equipament esportiu;
prop de 30.000 euros en instal·lacions
de plaques solars; uns 18.000 euros en
reparacions de la xarxa de clavegueram
i separació de pluvials; prop de 4.000
euros en l’ampliació de la sala de professors; prop de 3.200 euros en reparació de la calefacció; i uns 1.500 euros en
reparacions i neteja de la teulada i les
canals.

La regidora d’Ensenyament, Anna
Prieto, explica que “un cop finalitzades
les obres de la cuina de l’escola, tindrem el canvi del servei de menjador,
que passarà a ser de "taula calenta" a
servei de cuina pròpia, una opció molt
reivindicada pels pares i que esperem
fer-la efectiva al llarg del primer trimestre”. Prieto afegeix que “també resten
pendents reformes a l’escola en alguns

finestrals, que durant aquest hivern
s'aniran executant. Esperem que aquestes millores serveixin per garantir i
millorar la qualitat d'ensenyament pels
nostres infants”. I és que, per la regidora d’Ensenyament, “els infants i joves i
la seva educació i benestar són una
prioritat per aquest equip de govern”.
Moltes d’aquestes actuacions eren
necessitats que es venen reclamant de
fa anys per famílies i escola. Tanmateix,
en aquest nou curs es continuen cedint
l’Espai Colomer i diversos espais de la
Casa de Cultura per impartir el segon de
batxillerat amb les mesures de protecció anti-Covid corresponents. A més, a
la Llar d’infants s’ha afegit un grup més
per poder garantir unes ratios menors i
seguir la línia de treball que garanteix
una millor atenció als infants. I finalment al Casal de Joves s’ha ampliat
l'oferta de casalet per poder augmentar
el nombre d’usuaris, que ha passat de
30 a 60. I
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’Ajuntament utilitzarà part del
romanent de tresoreria del que disposa
per executar inversions i actuacions
que, fins a data d’avui, no s’havien
pogut incloure als pressupostos i que
serviran per ajudar en la reactivació
general de la població davant la crisi
econòmica i social generada per la pandèmia de la Covid-19.
Cal assenyalar que el romanent de tresoreria és el saldo que permet conèixer
la solvència financera que té un ajuntament. Per calcular el romanent de tresoreria es tenen en compte els fons
líquids, és a dir, els diners que hi ha a la
caixa i en els bancs, més les quantitats
pendents de cobrament, menys les
obligacions pendents de pagament,
tant de l’any corrent com d’anys anteriors. En el cas de Tossa, el romanent és
positiu en uns 3,7 milions d’euros.
En situació de normalitat, aquests
diners només es podrien utilitzar per
finançar determinades despeses de
manera molt restrictiva perquè les lleis
dels últims anys especifiquen que,
essencialment, serveixin per reduir
deute. Però arran de la Covid-19, des de
l’Estat espanyol s’han suspés les regles
fiscals pels exercicis 2020 i 2021 i, per
tant, els ajuntaments poden utilitzar
romanent per a inversions.

En aquest sentit, dels 3,7 milions
d’euros dels que disposa l’ajuntament,
se n’utilitzaran poc més de 2 milions.
Entre les principals actuacions hi ha 1,7
milions d’euros destinats a:
-Reforma del Museu Municipal (426.750
euros).

-Millores dels aparcaments municipals
(250.000 euros).
-Canvi de la gespa artificial del camp de
futbol (215.000 euros).
-Segona fase de millora de la Vila Vella
(120.000 euros).
-Il·luminació exterior de la Vil·la
Romana i Casa de Cultura (115.000
euros).
-Reforma de Ca L’Acerbi (95.000 euros).
-Senyalització amb panells electrònics
(90.000 euros).
-Canvi de finestres a l’escola (80.000
euros).
-Canvi de sostre als vestuaris de la piscina municipal (68.000 euros).
-Enderroc del Mas Padró (60.000
euros).
-Millora dels lavabos del far (40.000
euros).
-Millores al camí de ronda (25.000
euros).
-Reforma a Ràdio Tossa (22.330 euros).
-Adequació del Casal Parroquial (20.000
euros).
-Nova senyalització turística i patrimonial (18.000 euros).
-Noves excavacions a la Vila Romana
dels Ametllers (15.913 euros).
-Il·luminació vestuaris piscina i nova
maquinària gimnàs (12.895 euros).
-Nous columbaris al cementiri (12.000
euros).
-Neteja de les teulades dels edificis
municipals (10.430 euros).
-Programa informàtic de registre vial
(10.022 euros).
-Guia Turística Cultural (9.480 euros).
D’altra banda, del romanent també
s’aporta uns 212.000 euros per cobrir el
nou
pressupost
del
projecte
d’urbanització del pla especial de millo-

ra urbana “El Pelegrí”, que es va incrementar degut a l’aparició de restes
arqueològiques als sector que han obligat a introduir modificacions no previstes en el projecte.
També es van ampliar partides per
valor de 91.300 euros per a festivals
d’estiu (60.000 euros), per a mobiliari
urbà (10.000 euros), per a renting de
dos vehicles (7.800 euros) i per a interessos i altres despeses financeres
(13.500 euros).
I, finalment, també s’aportarà 60.000
euros per a l’adequació de pisos
d’emergència habitacional i 22.000
euros per a un projecte de producció
fotogràfica i audiovisual promocional.
Els 60.000 euros es generen de la baixa
de 35.000 euros per a les noves instal·lacions del jutjat de pau, que finalment s’ubicaran a l’antic ajuntament i
no caldrà fer-los servir, i l’aportació de
25.000 euros del romanent; i els 22.000
euros es generen de la baixa d’altres
despeses en promoció turística. I
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L

’Ajuntament ha aprovat una modificació de crèdit del
Pressupost 2021 per, si calgués, subvencionar també
enguany empreses, professionals i famílies per a pal·liar
els efectes de la pandèmia de la Covid-19.
Cal recordar que ja l’any passat es van portar a terme
un seguit de mesures econòmiques per fer front a la
crisi originada per la pandèmia. Tanmateix, enguany,
l’equip de govern, amb la modificació que ha aprovat,
destinaria 210.000 euros més per a empreses, professionals i autònoms i 141.000 per a famílies. Aquests
diners sortirien del romanent positiu de tresoreria. I

6 Tossademar
I

La gastronomia, la cultura i la història es retroben en la celebració dels 70 anys de
l’estrena de “Pandora i el Holandés Errante”

T

ossa ha acollit aquest estiu un
seguit d’activitats per commemorar els
70 anys de l’estrena als cinemes de la
pel·lícula “Pandora i el Holandés
Errante”. Aquest film va representar la
descoberta de la Costa Brava i del
municipi arreu del món, al voltant dels
anys 50.
Per aquest motiu, des de les regidories
de Cultura i Turisme de l’Ajuntament es
va dissenyar un programa d’activitats
que contemplava diferents vessants. En
la gastronòmica, restauradors locals
van crear el “Flam Sinatra”, un postre
que conté Jack Daniels com a complement en memòria de la visita que va fer
el cantant i actor Frank Sinatra durant el
rodatge en saber que Ava Gardner
podia mantenir un idil·li amb el torero,
actor i poeta català Mario Cabré. Un
altre dels elements que es va dissenyar
és el vermut Pandora, una beguda
refrescant i glamurosa que recull
essències herbàcies de la mediterrània,
la potència dels destil·lats de kentucky i
la guspira i vitalitat de la soda.

Revista il·lustrada, música i exposició
També es va distribuir gratuïtament
arreu de la Costa Brava, la Costa del
Maresme i les ciutats de Girona i
Barcelona una revista il·lustrada on
s’expliquen anècdotes i curiositats del
rodatge de la pel·lícula. A més, s’hi presenten les receptes per poder fer el
“Flam Sinatra” i el “vermut Pandora”. I

Un estudi de la Universitat de Girona avalua el benestar que proporciona la pràctica del
les activitats recreatives a prop del mar a Tossa

L

’equip investigador de la Càtedra
“Oceans i Salut Humana” de la
Universitat de Girona, conjuntament
amb Kayaks Nicolau de Tossa, van oferir la possibilitat de col·laborar en un
estudi científic pioner a la Costa Brava
que consistia en avaluar el benestar
que proporciona la pràctica del caiac. A
més, n’han realitzat un altre que
demostra que bussejar comporta efectes beneficiosos per a la salut mental de
les persones.

I és que l’Ajuntament està interessat en
la promoció d’estudis sobre les relacions entre els ecosistemes marins i la
salut de les persones, així com en la
difusió del coneixement d’aquest àmbit
a la societat. En aquest sentit, vol
col·laborar amb la Càtedra per al desenvolupament d’activitats destinades a la
promoció d’estudis sobre les relacions
que s’estableixen entre les activitats
recreatives al mar i la salut i el benestar
de les persones.

Cal assenyalar que la Universitat de
Girona, a través d’aquesta Càtedra, té
l’objectiu de demostrar els beneficis per
a la salut i el benestar que suposa anar
a Tossa i realitzar activitats recreatives
al mar o prop del mar.

L’objectiu és generar coneixements a
partir dels quals es millori la conservació del medi marí i la gestió de les activitats turístiques al municipi per tal
d’avançar cap a un turisme sostenible i
saludable, en el marc de les estratègies

europees sobre l’”Economia Blava” i la
“Salut Blava”.
L’alcalde Ramon Gascons explica que
“estem a l’expectativa de veure els
resultats d’aquest estudi, ja que podria
obrir noves possibilitats de mercat relacionades amb el turisme marítim en
temporada baixa gaudint d’un entorn
natural amb gran interès paisatgístic i
ecològic com és la costa de Tossa”.
L’Ajuntament aposta així per un model
turístic basat en la qualitat, la sostenibilitat ambiental i la salut recolzant la
recerca universitària, la qual cosa contribuirà als objectius mediambientals i
de benestar per als ciutadans marcats
pel consistori. I

butlletí informatiu
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Es reforma l’antic ajuntament

L

es obres de la planta baixa de l’antic ajuntament ja
estan en marxa. La inversió és de 500.000 euros i l’objectiu
és aportar un nou espai de vida al nucli antic. En aquest
espai, que serà accessible, s’hi ubicarà serveis socials,
l’oficina de Xaloc i l’oficina del Jutjat de Pau. D’aquesta
manera es dignifica la tasca dels serveis socials i se’ls integra; s’allibera un espai del Jutjat de Pau que es destinarà a
vivendes d’emergència social; i s’apropa l’Oficina de Xaloc
al nucli, alhora que es deixa de pagar lloguer. I

S’inicia la tramitació d’un nou Pla de
Protecció Civil

L

’Ajuntament ha iniciat la tramitació d'un nou Pla de
Protecció Civil, ajustat a la normativa vigent, actualitzant i
incorporant tots els nous protocols que des de Protecció
Civil s'exigeixen, recordant les tasques i les atribucions que
corresponen als ajuntaments.
El Pla ha d'incorporar una avaluació i un seguit d’actuacions
municipals per a cada un dels riscos associats a la població,
d'acord amb les directrius de Protecció Civil de Catalunya:
incendis, inundacions, sismes, nevades, contaminació
marina i ventades. El Pla de Protecció ha permetre, en situació de risc, una aplicació de manera senzilla, estructurada i
fàcil, dels supòsits d'activació contemplats en els plans
d'actuació municipal corresponents. Actualment la població té redactat un Pla de Protecció Civil parcial, datat del
2010, que incorporava dos plans d'actuació: el d'incendis i
el d'inundacions. I

C o ns t r uc c ió d ’ un d ip ò s i t d ’ a i g ua re g e nerada

L
Televisió de Tossa compleix 30 anys

A

ctualment a Televisió de Tossa hi col·laboren unes
20 persones i s'emet els dissabtes i diumenges des de
les 14:00h. i els dilluns a partir de les 20:00h. L'Infotext
complementa l'espai en què no hi ha programació. En
els seus arxius es disposa d'un ampli contingut audiovisual que forma part de la història i patrimoni de
Tossa. I

’Ajuntament ha iniciat les obres de construcció d’un
nou dipòsit d’aigua regenerada. I és que Tossa disposa en
aquests moments d’una xarxa d'aigua regenerada de més
de 5 quilòmetres de longitud que dóna subministrament a
diferents usos municipals. La xarxa actual es conforma a
partir del bombament amb grup de pressió existent situat
al costat del tractament terciari de la depuradora. Aquest
bombament s'engega cada vegada que es requereix utilitzar aigua.

Ara, s'han iniciat les obres per tal de millorar aquesta xarxa
instal·lant un dipòsit regulador, en alçada, de 300 m3, per tal
que la xarxa de distribució municipal pugui funcionar per
gravetat. El dipòsit, que ha costat uns 250.000 euros, s’ha
instal·lat a la zona del Mas Font.
Aquestes noves instal·lacions permetran una gran millora
en l'aprofitament de les aigües regenerades a la depuradora del municipi i una millora en el sistema de reg local, i
possibilita continuar apostant per l'aigua regenerada com a
recurs per a usos urbans no potables, millorant i ampliant
els serveis. I
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El Bisbat de Girona cedeix l’antic Casal Parroquial i
l’Ajuntament el converteix en l’ateneu “La Concòrdia”

L

’Ajuntament i el Bisbat de Girona
van arribar a un acord per a la cessió
de l’edifici La Concòrdia, més conegut
com a Casal Parroquial, perquè sigui
d’ús municipal durant com a mínim
els propers 20 anys. L’acord contempla que el Bisbat cedeix l’edifici gratuïtament per a ús cultural i social i
que l’Ajuntament s’encarregarà

d’adequar-lo i posar-lo al dia després d’un estudi estructural. En
aquest sentit, l’àrea de Cultura l’ha
convertit en un ateneu de gestió
comunitària. La seva gestió va a
càrrec de l’Associació Cultural
Bocanegra, associació creada amb
aquesta finalitat i oberta a tothom
que hi vulgui participar. I

Connexió en bus entre Tossa i Llagostera

L

a Direcció General de Transports i
Mobilitat,
conjuntament
amb
l’Ajuntament de Tossa, l’Ajuntament
de Llagostera i el Consell Comarcal de
la Selva, han acordat crear un servei
de transport públic en bus entre Tossa
i Llagostera de tres anades i tres tornades diàries a partir del dilluns 29 de
novembre.
Concretament, el servei el farà
l’empresa SARFA de dilluns a divendres. Del 29 de novembre al 30 de
juny, l’horari de sortida des de la ter-

minal de Tossa serà a les 06:45h,
13:30h, i 20:15h. (amb arribades a
Llagostera a les 07:10h, 13:55h, i
20:40h. respectivament). I les sortides
de Llagostera durant aquest període
seran a les 07:15h, 14:00h, i 20:45h.
(amb arribades a Tossa a les 07:40h,
14:25h, i 21:15h. respectivament).

T os sa d is p os a d ’ u n l oc a l
nou per a Càritas, el Banc
dels Aliments i la distribució
de roba utilitzada

L

’Ajuntament ha aconseguit un
local nou per a Càritas, el Banc dels
Aliments i la distribució de roba.
L'acord s’ha aconseguit després de realitzar una convocatòria pública per a
tots els veïns i empreses del sector que
estiguessin disposats a cedir un local
per aquesta finalitat amb el compromís
per part de l'ajuntament d'assumir el
cost dels subministraments i els impostos del local.

El local presentat reuneix tots els requisits: superfície de m2, accessibilitat i
situació cèntrica. Està ubicat al carrer
Rosa Rissech nº 8.
Consta d'un espai
de 150m2 que es
destinarà al Banc
dels Aliments i un
de 120m2 que es
destinarà a magatzem i zona distribució de roba utilitzada. I

La regidora de Mobilitat, Andrea
Nadal, explica que “seguim treballant
per poder entrar en l’àrea escolar de
Transports, per tal de reduir la tarifa
del bitllet”. I

70 anys de “Tossa Bonica”

T

ossa va celebrar el 9,10 i 11 d’octubre el XXXIV
Aplec de la Sardana, l’aplec de tardor de la Costa
Brava, que enguany, entre d'altres coses, commemorava el 70è aniversari de l’estrena d’una de les sardanes
més populars de tots els temps: "Tossa Bonica", del
mestre Francesc Mas Ros.
D’ençà de la seva estrena fa 70 anys, ha estat la sardana més programada, enregistrada i versionada de tots
els temps, arribant fins i tot a ser interpretada en la cerimònia d’inauguració dels Jocs Olímpics d’Atlanta l’any
1996 com a tribut a la música catalana després dels
jocs de Barcelona 92.
Enguany s’ha enregistrat un videoclip per a l’ocasió
amb La Principal de la Bisbal i en col·laboració amb TV
Tossa. I

butlletí informatiu
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Una travessia a rem de Tossa a les Illes Balears analitza la qualitat de l’aigua de mar

D

ins dels actes de celebració del
Dia Mundial del Medi Ambient,
l’Ajuntament va presentar la travessia a
rem científico-cultural entre Tossa i
Sóller (Illes Balears) per analitzar la qualitat de l’aigua del Mar Mediterrani.

L'embarcació de rem va sortir de Tossa
amb destinació Sóller el passat mes
d’agost amb dos encàrrecs: l'anàlisi de
les aigües i el transport simbòlic d’una

petita quantitat de suro, que va ser
intercanviat per una petita quantitat de
sal, rememorant l’intercanvi comercial
de fa segles. I

Segons explica l’alcalde Ramon
Gascons, “la idea va sorgir ja fa dos
anys quan Tossa va participar amb
l’equip Oceanscat en una travessia al
llarg de la Costa Brava en la que es va
analitzar la qualitat de les aigües i
l’existència de microplàstics”. Gascons
afegeix que “aquest equip ens va
comunicar que volia realitzar el repte
de fer la travessia fins a les Illes Balears
i, parlant-ho amb el Centre d’Estudis
Tossencs, vam saber que aquest any
2021 fa 700 anys del primer registre
d’un patró tossenc a un port de
Mallorca per motius de cabotatge. Vam
lligar les dues històries i d’aquí sorgeix
l’aventura”.

S’impulsa unes jornades de treball amb
dones per avaluar el model econòmic del
poble

L

’àrea d’Igualtat va impulsa unes jornades de co-creació amb dones per elaborar propostes pel futur econòmic
i social del municipi. En una primera fase, hi van participar
26 dones de diferents edats i que representen diferents
sectors professionals, distribuïdes en dos grups.

Aquestes jornades estaven emmarcades dins les activitats del Museu de la Dona, un espai que es va obrir al
juliol del 2020 ubicat a “Can Ganga”. L’espai museístic
del “Museu de la Dona” té dins dels seus objectius
posar en valor aquelles accions que han estat fonamentals en la construcció de la societat de Tossa al llarg del
temps des de la perspectiva de les dones, ja que han
tingut sempre un paper molt rellevant en el desenvolupament econòmic de la vila. I

XI Jornades
Gastronòmiques dels
Fideus a la Cassola

Noves excavacions a la
Vil·la Romana
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Nous desfibril·ladors a
les platges

Presentacio
́ del llibre
-L'ale
̀ del marbre- de
Bonaventura Anso
́n

F o t o n o t í ci e s
Estacionament
d’autocaravanes a la
Porta de Sant Feliu

Formacio
́ de voluntaris per controlar
les colo
̀nies de gats

Il·luminacio
́
de l'esgle
́sia
en suport als
sanitaris

Presentacio
́
del projecte
de retirada
de xarxes del
mar

Jornades de Dret Catala
̀ amb
la Consellera Lourdes Ciuro
́

Il·luminació a Vila
Vella per donar visibilitat a l’autisme
Punt de ca
̀rrega per a vehicles
ele
̀ctrics al Carrer Pintor Joan
Serra
La Cuina del Cim-itomba 2021

S’habilita durant l’estiu un espai per a fer tests de detecció de la Covid-19 a turistes

L

’Ajuntament va arribar a un acord amb
l’Associació Professional d’Empresaris
d’Hostaleria (APEHT) i els Laboratoris Altimir
per a disposar d’un espai al costat del CAP
de la població per a la realització de test oficials de detecció de la Covid-19 (tant PCR
com Antígens) per a turistes que no tinguessin la pauta de vacunació completa amb
l’objectiu de facilitar el retorn al seu país
d’origen després de la seva estada a Tossa.

L’alcalde Ramon Gascons afirma que
“hem fet tot el possible en col·laboració
amb l’APEHT per trobar solucions per a
minimitzar al màxim l’impacte negatiu
que ha suposat una nova temporada
turística amb Covid-19 a tot el món. Vull
destacar l’esforç titànic que han fet les
empreses de Tossa en unes condicions
molt més dures que l’any passat”. I

F ot o n ot í c ie s

Subvencio
́ de 4.000 euros
de La Fundacio
́ La Caixa
pel servei de platges per a
banyistes amb mobilitat
reduïda

Taller “Dona,
Dansa”

Art

i

Aplicacio
́ del Programa
Reallotgem.cat

Activitats al Museu de la
Dona

Campanya
Recicla per elles

Remodelacio
́ de
l'Avinguda del
Pelegrí

Botiga al carrer
Bandera Blava 2021 a Platja Gran i
Mar Menuda

Conveni amb la Unio
́ de
Botiguers per crear la Fira
de Productes Locals

Festa de la Santa Creu

Neteja marina
Humana recupera me
́s de set
tones de te
̀xtil usat a Tossa durant
el primer semestre

Curs de te
̀cniques de venda

Dia del Patro
́ de la Policia
Local dedicat a les dones

Concurs de disfresses als llocs
de treball

Visita al Centre d'Acollida d'Animals
Mostra i concurs de vermuts
Halloween 2021

Celebracio
́ 11 de
setembre
Excavació a Mas Bendrich

Pare Pelegrí́ 2021 - Jaume Gotarra
Baltrons

Mediadors nocturns

butlletí informatiu
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S ’ a pr ov a el P l a M u n i ci p a l d ’ Ig u a lt a t

L

’Ajuntament ha aprovat el Pla
Municipal d’Igualtat, que té com a
objectiu dotar d’una guia l’actuació
municipal en matèria de gènere. En
aquest sentit, serà la base per a poder
implementar accions polítiques concretes de gènere en el sí del consistori
i en la seva projecció cap a la ciutadania.

l’assetjament laboral a través de
mecanismes que facilitin la prevenció,
detecció i la denúncia de tots els casos
i l’aplicació de protocols.

-Promoure i cercar la innovació en
mesures que permetin els usos dels
temps i la conciliació de la vida laboral,
personal i familiar.
-Reduir la segregació horitzontal i vertical i eradicar qualsevol tipus de discriminació indirecta que es produeixi
en les retribucions salarials.

Aquest Pla d’Igualtat té una durada de
4 anys, i estarà actiu des del primer trimestre del 2022 fins al darrer trimestre
del 2025.

-Incloure una política comunicativa
inclusiva i lliure d’estereotips sexistes.
-Dur a terme formació amb perspectiva de gènere a la plantilla del consistori.

La regidora d’Igualtat, Eva Barnés,
explica que es marquen com a objectius prioritaris les accions que vagin
encaminades a:

-Facilitar la informació i dur a terme
una comunicació del Pla d’Igualtat,
mesures de conciliació i protocols. I

-Actuar davant l’assetjament sexual i

B re u
153 persones (84 adults i 69 menors) van participar enguany en el LXV Premi Internacional de Pintura Ràpida, premi
degà a Catalunya i Espanya.

Activitats del casal de joves

Caiac

Capoeira al casal

Conte llegendes

Creacio
́ de la samarreta del casal

Escape Room a Lloret

PaintBall

Escape Room a
Llagostera

Jocs de cucanya

Piscina municipal

Salting Lloret

Pista aventura a Cala
Llevado
́

Visita a TV Tossa
Sortida
al Water
World
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Taller de
pizzes

L’Ajuntament reordena els habitatges d’ús turístic i concreta on n’hi pot haver de nous

L

’Ajuntament ja disposa de la
modificació del “Pla Especial Urbanístic
per a la Regulació dels Habitatges d’Ús
Turístic (HUT’s)” que va encarregar a
l’empresa Teseu amb l’objectiu de reordenar aquests habitatges i concretar
per a cada àmbit de la població les condicions particulars en les que aquesta
activitat es podrà dur a terme.
Cal recordar que els HUT’s són aquells
habitatges ja moblats i dotats per a la
seva ocupació immediata, llogats per
estades de temporada que no superen
els 31 dies. A Tossa s’han comptabilitzat
1.291 habitatges d’aquests característiques amb una capacitat per a unes
7.000 persones que, de mitjana abans
de la pandèmia, feien una estada de 6
dies a la població. A grans trets, la distribució de HUT’s a Tossa no és homogènia en el territori, acumulant-se en
les zones properes a la costa, amb més
intensitat en la meitat sud-oest del
terme, en les seves urbanitzacions i, en
especial, en el nucli antic. Amb
l’aprovació de la modificació del Pla, es
permetrien fins a 1.522 habitatges d’ús
turístic a la vila. Segons el cadastre de
2020, a Tossa hi ha 7.262 habitatges
totals.
Des de l’aprovació del Pla l’any 2016, la
demanda d’aquest tipus d’activitat no
ha parat de créixer i, des de
l’Ajuntament, es manifestava la necessitat d’ordenar i completar la regulació
existent. Així, l’Ajuntament ha optat per
reordenar i regular urbanísticament la
localització dins el terme municipal
amb l’objectiu d’assolir l’equilibri entre
el dret a realitzar l’activitat i la garantia
d’una vila sostenible.
A més, aquesta modificació ha servit
per adaptar-se al nou decret de Turisme
de la Generalitat que regula en una

única disposició els establiments
d’allotjament turístic i els habitatges
d’ús turístic i afegeix el nou concepte de
llar compartida. Aquest nou Pla
Especial incorporarà també una ordenança reguladora per a l'activitat
d'habitatge d'ús turístic i de llar compartida, que fins ara no existia.
El nou Pla estableix zones de regulació
i en concreta les limitacions. Aquestes
zones són:
-Zona 1:
Es tracta dels espais on es concentra
molt la primera residència: el nucli del
carrer Víctor Català, els entorns de la
carretera de Llagostera, l’entorn de les
muralles i carrers Codolar, Roqueta,
Sant Telm o Socors. En aquesta zona
només es podran mantenir habilitats
els 114 hut’s existents.
-Zona 2:
Fa referència a l’eixample, veïnat nou o
Vila Vella. En aquest entorn, es podran
habilitar un màxim de 21 habitatges
d’ús turístic nous.
-Zona 3:
És l’àmbit que s’enfila pels carrers d’es
Cars i Miramar i arriba fins la Vil.la
Romana dels Ametllers; també l’àmbit
de creixement de l’altre costat de la
riera i que es troba entre la carretera a
Sant Feliu de Guíxols i el mar; o la zona
entre la carretera a Lloret i la de Sant
Feliu, a banda i banda de la riera que té
com a eix central la carretera de
Llagostera, també inclou les urbanitzacions de Pola-Giverola i Salionç. En
aquest entorn, es podran habilitar un
màxim de 173 habitatges d’ús turístic
nous.
-Zona 4:
Fa referència a espais com Sant Eloi,

Llorell, Llevadó, MarTossa o Canyelles,
és a dir, trames urbanes que ja han nascut amb una certa vocació de segona
residència vinculada al turisme. En
aquest entorn, es podran habilitar un
màxim de 37 habitatges d’ús turístic
nous.
-Zona 5:
Són àmbits com Can Coure o Sant
Grau. En aquesta zona només s’admet
l’ús de HUT en les edificacions incloses
en el Pla Especial del Catàleg de Masies
i Cases Rurals vigent, sempre què l’ús
actual sigui el d’habitatge. Actualment
n’hi ha 14 a la zona i el Pla no en preveu
més.
L’alcalde Ramon Gascons explica que
“venim d'un Pla Especial que no tenia
cap tipus de limitació, a excepció de
petites zones d'habitatge protegit. La
càrrega del territori no pot suportar un
Pla Especial d'habitatges d'us turístic i
llar compartida il·limitat. Calia una
regulació i crear ordenances municipals per equilibrar la població, com
estan fent la majoria de municipis turístics de Catalunya”. I

Tossa recupera unes 100 places d’aparcament

L

’Ajuntament ha recuperat
101 places d’aparcament en
l’àmbit de l’edifici desenvolupat l'any 2000 conegut com
l'Àncora. Concretament, la
segona planta del soterrani de
l’edifici, que estava cedida a
l'empresa promotora per 15
anys des de l’any 2002. Un cop
passat aquest període, calia
portar a terme els tràmits per

realitzar l'escriptura de 101
places (3.436m2) a favor de
l'ajuntament i incorporar-les al
patrimoni municipal.
De moment, i fins a 31 de
desembre d’aquest any, gestionarà aquests aparcaments
l’empresa Empark, que gestiona la zona blava del municipi. I

butlletí informatiu
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Es crea un magatzem temporal de materials d’esports nàutics sense motor

L

’Ajuntament vol convertir
l’aparcament de Can Zügel en un
magatzem temporal de material
d’esports nàutics sense motor perquè veïns i veïnes tinguin un espai
on guardar taules de surf, caiacs,
veles lleugeres o elements similars
que els permeti fer sortides particulars entre l’1 de novembre i el 30 de
març, mesos que no hi ha aquests
serveis a les platges.
En aquest sentit, ja ha aprovat les
que
regularan
condicions
l’aparcament, un espai municipal
situat a uns 100 metres de la Platja
Gran i gestionat per la Unió
Esportiva Tossa. Entre els principals
trets, destaca que hi tindran dret
veïns i veïnes de Tossa, majors de
18 anys o menors acompanyats,
que disposin de fitxa federativa o
declaració responsable de la pràcti-

ca segura d’esports nàutics sense
motor. El dipòsit del material tindrà
naturalesa gratuïta, no obstant el
usuaris hauran de dipositar una
fiança de 50 euros per garantir que
a finals de març retiraran l’element
dipositat. En cas de no fer-ho,
l’import de la fiança es destinarà al
reciclat de l’element a la deixalleria
municipal. L’horari de l’activitat i
l’accés al recinte serà organitzat per
la Unió Esportiva Tossa.
Els usuaris de l’espai hauran d’omplir
una fitxa, on s’indicarà l’element
dipositat, les seves característiques,
dades personals, telèfon de localització, adreça electrònica, etc. Quan els
usuaris de l’espai vulguin fet una sortida al mar, hauran de comunicar hora
de sortida, temps previst de l’activitat,
recorregut previst i hauran de comunicar hora d’arribada. La Unió
Esportiva Tossa mantindrà i custodia-

Activitats de la Biblioteca
Visita escolar i hora del
conte per al grup de P2 de
la Llar d'Infants

Tallers tecnolo
̀gics TIC.
Amb el suport del Servei
de Biblioteques de la
Diputacio
́ de Girona

Visites escolars del CEIP
Ignasi Mele
́ i Farre
́. Grup
de 2n amb l'activitat Busca
i troba dins del llibres

Grup de lectura.
Trobada amb Margarida
Casacuberta per comentar
Cinc contes que ens afecten com un desastre

Grups de lectura infantil.
Grup de 3r Cadiretes
Lectures per escoltar amb
Teiatrerus Barrejats Restar
dempeus (histo
̀ries de resiste
̀ncia)
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rà les fitxes de control, que seran lliurades a l’Ajuntament al final de la
temporada d’ús, amb un informe de
les possibles incidències.
Finalment, recordar que, a les sortides, caldrà portar la documentació,
les recomanacions i el material obligatori que cal tenir a l’embarcació,
estipulat en cada cas per Salvament
Marítim. I

Presentacio
́ de la la novel·la
La llengua dels ocells de Pere
Parramon amb Glo
̀ria Bosch

Tallers
tecnolo
̀gics
Bibliomakers. Amb el
suport del Servei de
Biblioteques de la
Diputacio
́ de Girona

Hora del conte. Contes d'en
Trescebes amb David Estrada

A l'estiu, tota biblio viu.
Quadern d'estiu i foment
de la lectura. Amb el
suport del Servei de
Biblioteques
de
la
Diputacio
́ de Girona

Es reforma l’església de la Vila Vella per a convertir-la en un auditori a l’aire lliure

L

’Ajuntament està reformant
l’església de la Vila Vella per a convertirla en un auditori a l’aire lliure. De
moment, s’ha portat a terme la primera
fase, fruit de la detecció l’any 2019 de
despreniments que podien posar en
perill tota l’edificació.
En aquesta primera fase s’han assegurat les peces que estaven en risc, com
les dovelles dels arcs; s’ha aixecat tot el
terra; s’han protegit els mosaics originals; s’ha creat un nou sistema de drenatge; s’ha adequat l’accés a peu; s’ha
recuperat el camí original d’arribada a
l’església; s’ha creat un espai per a persones amb mobilitat reduïda i s’ha
construït un nou entarimat que permetrà realitzar-hi diversitat d’activitats culturals.
En breu s’inicia la segona fase, que consistirà en la consolidació de l’edificació
per assegurar-ne l’estructura. I

Fotografies: Andreu Sala.
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Nou llibre sobre el santuari de Sant Grau

S

i ens enfilem al cim de les ruïnes
del castell de Montagut (505 m), situat
al límit dels termes municipals de Tossa
i Llagostera, gaudirem d’una panoràmica única i esplèndida. Als nostres peus
s’estén, a vista d’ocell per quilòmetres
fins al mar, una atapeïda massa boscosa travessada, a l’esquerra, per la profunda vall de Vallpresona que acaba a
la cala homònima, i a la dreta, s’albira
l’ermita de Sant Grau, petita i solitària
taca blanquinosa en un vast mantell
verd. Situat a uns 400 metres d’alçada,
i distant una desena de quilòmetres del
nucli urbà, enmig d’una zona boscosa
d’alt interès natural i paisatgístic.
En aquest indret feréstec, el 9 d’agost
de 1408, els prohoms de Tossa van
demanar permís al bisbe de Girona per
construir una capella en honor de sant
Grau. Les obres començaren el 1409. Es
creà així un nou lloc de culte on, des de
llavors i fins als nostres dies, generacions de fidels han mantingut viva la
devoció a sant Grau, copatró de la vila
amb sant Ramon de Penyafort.

L’any 1798 va patir la Guerra del
Francès, i va ser reconstruït el 1882
per iniciativa del negociant tossenc,
Grau Rodés Moré que en va costejar
l’obra.
Amb una història de més de 600 anys,
la festivitat del 13 d’octubre era històricament punt de trobada de molts municipis de la contrada, i l’aplec és avui
encara una tradició viva en el calendari
local.
Ara, el Centre d’Estudis Tossencs, amb
la col·laboració de l’Ajuntament, la

Diputació de Girona i l’Institut Ramon
Muntaner, ha promogut l’edició d’una
nova monografia que porta per títol “El
santuari de Sant Grau de Vallpresona
(Tossa). Més de sis-cents anys de talaia
espiritual i social de la comarca”, obra
dels historiadors David Moré i Mario
Zucchitello, que permet actualitzar la
seva història fins l’actualitat, i aportar
gran nombre de dades històriques fruit
d’anys de recerca dels dos autors, contextualitzar-ne la història a nivell català,
i facilitar informació comparada sobre
la vida, obra i influència cultural del
sant que li dóna nom. I

Arrenca l’activitat del Museu de la Dona

L

’àrea d’Igualtat, que gestiona el
museu, ha cedit aquest espai per donar
visibilitat a la inquietud creativa de
dones que aprofiten el seu temps lliure
per desenvolupar la seva habilitat en
diferents disciplines artístiques i
d’artesania. El tret comú d’aquestes
expositores és que són professionals
de diferents àmbits, aficionades a crear
obres o objectes per expressar sentiments, idees i emocions, però, en la
majoria de casos, sense que hi hagi una
finalitat comercial darrera.
En aquest espai es pot trobar, entre
altres, escultures, quadres pintats amb
aquarel·les, amb la tècnica de Gyotaku
o fets amb pedres, patchworks, confecció, plats Decoupage o treballs amb
fusta.
Segons Eva Barnés, regidora d’Igualtat,
“no volem que el Museu de la Dona es
quedi només amb el passat, volem
mostrar també el present i ens ha semblat que la millor manera era començar
amb l’expressió artística de les dones,
una disciplina que les ha invisibilitzat
molt al llarg de la història”.
La tercera planta del Museu de la Dona
ha d’acollir a partir del 2023 el relat
etnogràfic del paper decisiu que van
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tenir les dones de Tossa acollint el turisme a partir dels anys 50. Fins aquella
data, s’aprofitarà aquesta zona per a
activitats diverses que tinguin com a
base la visibilitat i participació de les
dones de Tossa del present.
A més d’aquesta iniciativa, el Museu de
la Dona ha estrenat la planta baixa “Ses
dones d’en marc” i “Ses dones d’en
terra” amb el relat etnogràfic digitalitzat
sobre els oficis relacionats amb el mar i
el camp que exercien les dones abans
de l’arribada del turisme a Tossa.
També cada divendres a les 19:00 h,
prèvia inscripció a l’Oficina de Turisme,
el Museu de la Dona oferia una visita
guiada a peu, que porta per nom
“Tossa amb ulls de dona”, i mostra, des
d’alguns dels seus indrets i monuments
més emblemàtics, les costums i tradicions de Tossa, tenint sempre com a fil
conductor la singular mirada de dones
que han marcat la història del poble.
Museu de la Dona (Can Ganga)
La finca de Can Ganga és propietat de
l’Ajuntament des de principis dels 2000.
La casa, també coneguda com a Can
Leandro, és una de les primeres edificacions que es van establir fora muralla el
segle XVI, a la banda de llevant del
barri de Sa Roqueta. En el seu interior

encara es conserva una fresquera excavada en la roca viva. També es conserva a la façana una matacana i un portal
rodó dovellat, que és un dels més ben
conservats del municipi.
Actualment, ja hi ha dues plantes equipades (de les tres de l’edifici) que repassen el paper de la dona al poble abans
de la irrupció del turisme. Entre el 2021
i el 2022 s’ ampliarà la mostra amb “La
cuina i ses feines quotidianes” i “Sa
dona i ses devocions”. Finalment,
durant els anys 2022 i 2023, l’exposició
quedarà enllestida amb el paper decisiu que van tenir les dones acollint el
turisme, una activitat econòmica que va
permetre Tossa sortir de la difícil postguerra i que s’ha mantingut fins
l’actualitat I

Èxit del Festival “Petit Paradís”

L

’equip de govern aposta per la
realització d’activitats atractives i
singulars que generin dinamisme
econòmic i atreguin visitants a la
Precisament,
una
població.
d’aquestes activitats va ser el
Festival “Petit Paradís”, que ha
complert les expectatives en la seva
primera edició. I és que, del 31 de
juliol al 07 d’agost, l’església de la
Vila Vella va acollir concerts
d’artistes de primer nivell com
Macaco, Beth o Ramon Mirabet en
un festival de petit format amb un
aforament màxim de 190 localitats
per dia que va maridar a la perfecció
la cultura a través de la música i el
patrimoni local.
La regidora de Festes, Andrea Nadal,
explica que “la intenció és fer dues edicions (2021 i 2022) prorrogables any a
any amb un límit màxim de dues edicions més (2023 i 2024)” i amb una
aportació de 40.000 euros anuals.
Nadal recorda que “cal afegir nous

El F es t i v a l d e R u m b a
i Mú sic a Ca ta lan a
s ’ a d a p t a a l a C o v id - 1 9

atractius a la destinació, dins del conjunt
d'actuacions per a
desenvolupar
diferents esdeveniments
culturals, esportius,
lúdics i congressuals,
enfocats als turistes i
visitants del municipi,
per atraure nous segments de demanda” i
afegeix que “es tracta
d’un projecte sòlid, de
prestigi, que posa en
valor un actiu estratègic com és la Vila Vella
i projecta la marca
Tossa de Mar dins un
entorn de qualitat”. Finalment, la regidora de Festes conclou que “aquest
projecte es considera d'interés social i
públic perquè fa de Tossa una població de cultura, coneixement i creativitat generant un entorn favorable per
atraure i retenir talent. La seva elevada difusió permet promocionar Tossa

i posicionar-la en el món de la música i les arts com a referent.
Igualment, com a la resta de poblacions veïnes, Tossa impulsa un festival d’estiu per convertir-se en una
referent de tota l’oferta cultural que
es promou a la Costa Brava durant
aquells mesos”. I

Festa Major de Sant Pere 2021

L

a regidora de Festes,
Andrea Nadal, destaca que el
Festival de Rumba i Música
Catalana d’enguany ha costat
la meitat que l’edició de l’any
2019 (l’any 2020 no es va poder
celebrar per la pandèmia de la
Covid-19). I és que s’han aconseguit subvencions a través de
l’adhesió
per
part
de
l’Ajuntament al Programa.Cat
del Departament de Cultura de
la Generalitat i la Diputació de
Girona que han reduït considerablement els costos de les
principals actuacions. A més,
enguany es va apostar per la
diversificació de les actuacions
a diferents indrets per tal de
generar activitat econòmica a
tot el municipi. I

butlletí informatiu
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La Volta Ciclista de Catalunya passa per Tossa

L

de França i el Giro d’Itàlia.

Enguany, la “Volta” celebrava la
seva edició número 100, una
xifra que en les proves per etapes només han assolit el Tour

En aquest sentit, el regidor
d’Esports, Joan Antoni Hervías,
considera que “el pas de la
“Volta” del centenari per Tossa
s’emmarca dins l’objectiu de
fomentar l’activitat econòmica
del municipi. Valorem molt
positivament aquest esdeveniment pel ressò que tindrà en els
mitjans de comunicació i en
xarxes socials”. I

a
Volta
Ciclista
de
Catalunya passa per Tossa en
l’any del seu centenari.
Concretament, es va fer un
esprint intermedi a l’Avinguda
Catalunya el passat 22 de març,
dia de la primera etapa de la
prova.

Tossa celebra la primera marató a Catalunya després d’un any de pandèmia

9

50 persones van participar al popular “Run Festival”. Cal
recordar que la prova va néixer com "La Mitja de Tossa", una
mitja marató d'asfalt que va ser guardonada com la millor de
Catalunya l'any 2016. Amb el pas dels anys, es va convertir
en una oportunitat per a tots els nivells de curses d'asfalt reunint les distàncies de 5k, 10k i 21k; i des de l'any 2018 va afegir la modalitat de Trail per cobrir les necessitats de tots els
esportistes de diverses disciplines i edats.

“Marató” ja que la última marató a Catalunya es va celebrar
al març del 2020 i, per tant, era la primera marató després
d’un any de pandèmia”. En aquest sentit, per primera vegada, la prova, que va comptar amb totes les mesures i protocols anticovid-19, va passar a estar federada, el que assegurava la presència de corredors de diverses nacionalitats i
amb una àmplia reserva de places hoteleres a la població. I

Enguany, i com a gran novetat, es va incloure la distància
“Marató” en un recorregut idíl·lic de carretera entre Tossa i
Sant Feliu de Guíxols. Cal destacar que aquesta carretera
està catalogada d’interés turístic i considerada com una de
les millors d'Europa per a la pràctica esportiva, tant per les
seves característiques tècniques com per la bellesa de la que
pot gaudir l'esportista durant el seu recorregut. Sens dubte,
una de les proves més atractives del calendari, de la que ja hi
ha més de 700 inscrits.
L’alcalde Ramon Gascons afirma que “estàvem especialment il·lusionats amb aquesta novetat de la distància

Fotonotícies d’esports
950 participants al TriTour

Aquagym a la platja

Campionats d'Escacs

III Costa Brava Stage Run

Ioga a la platja

Campionats de Petanca

Tai Chi a la platja
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La UE Tossa celebrarà aquest any
2022 el seu centenari. En els
propers dies, es
donaran a conèixer
tots els actes de
commemoració.

Epic Costa Brava

Me
́s de 600 corredors a La
Megalítica

Canvi de
gespa al
camp de
fútbol

Dos anys i 150 dies.
És el temps, si fa o no fa, que el pacte de govern tripartit, Junts,
ERC i Endavant, governa la vida pública dels veïns i veïnes de
Tossa.
L’actitud triomfalista i escenificada del govern en la seva gestió
amaga la falta d’un projecte de futur per Tossa.
L'alcalde i el govern tripartit faria bé en invertir els seus esforços
i energia en millorar la gestió del municipi i deixar de publicar
notes de premsa i fotografies triomfalistes, en les que expliquen
accions que es fan des de fa anys com si fossin novetats, idees
seves.
Feia temps que el poble no tenia els carrers i voreres en tal mal
estat, tant degradats i bruts, unes zones verdes pitjor mantingudes; en definitiva, una deixadesa preocupant. Falten propostes
de futur, es limiten a gestionar el dia a dia i ho fan malament.
Tot és conseqüència de que a l’equip de govern tripartit tothom
té el seu regne de taifes i així no es pot treballar coordinadament.
A Esquerra, que no els molestin, amb el xiringuito econòmic que
els Srs. Martinez i Trabazos tenen muntat al voltant de la
Regidoria de Turisme i Promoció, ja estan contents. Data mining,
deep learning, monitoratge, background, smart data, i altres
expressions són el seu llenguatge, darrera d’unes retribucions i
despeses difícilment justificables.
Junts, en situació de fora de joc. La Sra. Colom no està còmoda.
Algú ha jugat amb ells i ara han esdevingut una comparsa de les
ocurrències dels altres companys de viatge. Reconeixen públicament la seva equivocació a l’apostar per un govern tripartit, però
ja és tard per lamentacions, i han quedat en un no res, centrats
en gastar-se la part del pastís pressupostari que es van adjudicar.
El Sr. Gascons i les regidores de festes i divertiments varis, esforçats en ser els més guais del barri, viuen dels diners i els treballs
que s’han trobat fets. S’han trobat els calaixos plens, han agafat
les idees dels demés i les venen com pròpies, però sobre tot gasten i gasten molt.
Com equip de govern han arribat tard i malament a tot el que fa
referència a les ajudes i iniciatives per a pal·liar els efectes de la
Covid i són econòmicament molt injustos, mentre uns veïns no
paguen els seus impostos i no passa res, altres són requerits a
pagar rebuts de l’any 2020 per ocupacions de la via pública que
no van poder gaudir plenament.

JUNTS va tenir l’Alcaldia fins el passat
mes de juny, respectant el pacte signat
l´any 2019. No cal dir que si la gestió
municipal ja és complexa sempre, aquests
dos anys ho ha estat molt més.
De fet, el temporal Glòria, Filomena i
l´embolcall de la COVID han fet que
haguéssim d’abocar-hi tota la nostra gestió, deixant de banda durant tot aquest
temps els projectes polítics. Hem hagut
d’estar pendents del PROCICAT i de les
mesures dictades per les autoritats sanitàries dia a dia i vetllar per la SALUT i benestar de la nostra comunitat. Un període
molt dur per la situació de crisi i patiment,
que tot i la incertesa, segur que comencem a superar.
Volem aprofitar aquest espai per agraïr a
totes les persones de Tossa, sectors
socials i econòmics el suport i agraïment
a la responsabilitat individual i col·lectiva
que en tot moment ens vau donar. Sense
aquest sentit "responsable" tot hagués
estat encara molt més difícil.
Hem treballat amb visió compartida de
tres partits, evitant esquerdes, perquè mai
hem posat en perill el debat i diàleg, fins i
tot en algun desacord. Perquè a JUNTS
sabem de civilitat i treballem pel benestar
de les persones i, malgrat el que ens ha
tocat passar, també hem estat atents a
l´acció de govern per fer possible actuacions algunes ja consolidades i altres en
camí, que esperem siguin del vostre grat
ben aviat.
Aprofitem per emplaçar-vos a fer-nos arribar les vostres inquietuds i suggeriments
pel que fa al nostre poble, per tenir-les en
compte i poder donar resposta si està a la
nostre mà.

Com apunt final de la seva gestió, practiquen un menyspreu sistemàtic cap a l’oposició, demostrant una actitud de prepotència
i supèrbia que unida al poc diàleg que practiquen fa que ens deixin exclosos de la majoria dels acords plenaris.

Glasgow, quin patir!
Aquests darrers dies estem veient com les principals
potències del món, reunits amb els seus representants
corresponents, no són capaços de reaccionar davant
el que milers de científics d'arreu del món estan reclamant: un gir important en la dinàmica de l'economia
mundial per reconduir la nostra manera de viure cap a
un planeta més sostenible i racional.
Els qui tenim sensibilitat per les qüestions mediambientals, els qui conformem l'equip d'Endavant Tossa,
estem convençuts que encara és possible trobar un
punt d'equilibri per poder deixar un planeta en millors
condicions als nostres fills. Segur que moltes de les
solucions que es plantegen no agraden a grans grups
inversors o lobbies financers, però aquesta vegada
crec que els veïns d'arreu hauríem de fer pressió i fer
prevaler la qualitat del futur que volem deixar al
jovent, per davant dels interessos o beneficis dels qui
estan fent-nos entrar en un bucle sense cap sortida
lògica.
Per sort, Tossa està en un posició preferent gràcies a la
feina dels qui fins ara l’han vetllat i han aconseguit ferla arribar fins avui amb un patrimoni natural exemplar.
Tot i això, la nostra feina no té aturador, des de l'àmbit
local hem de seguir treballant per trobar l'equilibri just
per poder ser una vila sostenible i exemplar.
La Covid-19 ens ha castigat, però també ens ha fet
veure que destinacions com Tossa, que ofereixen
grans espais naturals i amb una aposta clara pel patrimoni natural i cultural i que defugen de la massificació, ofereixen al turista una alta percepció de confort,
benestar i seguretat.
Aquest equilibri entre entorn, cultura i sensacions fa
que Tossa sigui diferent de la resta de competidors.
Aquesta inesperada lliçó ens ha d'encoratjar a tots per
seguir lluitant per a preservar i adaptar la nostra vila a
les noves condicions climàtiques. No serà una tasca
fàcil, però si exemplar i que es convertirà en la millor
carta de presentació de la nostra Tossa Bonica.

Regidor No Adscrit

Hace ya demasiados meses que sufrimos una de las épocas más
convulsas de nuestras vidas.
Parece que ya vislumbramos el final de la pandemia, donde todo
vuelva a ser como antes y podamos volver a la vida que teníamos
previa al azote del COVID-19.

Governem amb valors republicans, no deixem
ningú enrere.
És ben cert que ens ha tocat viure moments convulsos, moments complicats i difícils. Moltes
famílies del nostre entorn han patit amb cruesa
una pandèmia que no ha tingut miraments amb
ningú, que no hi entenia de classes socials, de
races, de sexes, d’edats, ni de colors de la pell.
I a Tossa, una vila eminentment turística, on el
turisme és el gran motor econòmic, les conseqüències del pas d’aquesta pandèmia s’han fet
sentir amb molta cruesa. Hi ha gent que ho ha
passat, i ho està passant encara, molt malament. L’any passat, el 2020, va ser un any nefast
a tots els nivells, i aquest any, el 2021, podem
afirmar, amb la boca petita, això sí, que és l’any
on comencem la recuperació.
Recuperació que esperem que afecti a tots els
nivells a les nostres veïnes i veïns. Evidentment
recuperació econòmica, que impliqui feina per a
tothom i qualitat de vida per a tothom, però
també recuperació a nivell emocional i social.
Tothom tenim ganes de tornar-nos a tocar de
tornar-nos a abraçar, de sortir de festa i de fer-

nos petons. Totes aquestes coses que teníem
incorporades al nostre dia a dia, a les que potser
no hi paràvem massa atenció, però que tan hem
trobat a faltar quan ens les han prohibit en
temps de confinament i pandèmia. I ara que ho
podem començar a tornar a fer, ho hem de gaudir especialment.
En uns moments on veiem com d’altres
governs d’altres ajuntaments han deixat de
prestar ajudes derivades de la Covid-19 als
seus veïns i a les seves empreses, i han apujat impostos i taxes (com IBI i taxa
d’escombraries), nosaltres podem afirmar,
amb un cert orgull, que no hem apujat ni un
cèntim ni l’IBI ni la taxa d’escombraries,
nosaltres podem dir que hem estat al costat
de les veïnes i veïns de Tossa en tot moment,
perquè entenem que si bé és cert que les
xifres mèdiques no són tan greus com les de
l’any passat, això encara no s’ha acabat, i en
conseqüència, destinarem una partida molt
similar a la del 2020 a ajudes a veïns i empreses locals, i vetllarem, tal i com deia a
l’encapçalament d’aquest escrit, per tal que
ningú no es quedi enrere.

La economía se ha visto muy afectada, y en un sitio como Tossa
donde vivimos exclusivamente del turismo es urgente aplicar políticas activas para atraer al turismo nacional y extranjero. No es
momento de dormirse en los laureles y hacer política de salón, hay
que pisar la calle y hablar con comerciantes (y turistas) sobre cómo
afrontar el próximo año, ya que de ello dependen nuestros ingresos
familiares y empresariales.
Debemos dejar atrás consignas políticas para centrarnos en los que
verdad importa, la vida y el bolsillo de nuestros vecinos. Esto ya no
va de siglas.
Todo lo ocurrido ha cambiado nuestra manera de ver las cosas y de
cómo afrontar los retos que se nos presentan, donde hemos puesto
por delante de todo, la vida de nuestros seres queridos, cumpliendo
con todo aquello que las autoridades sanitarias nos pedían.
Vamos bien, muy bien. Pero no podemos bajar la guardia. Esto aún
no ha acabado. Estamos en la recta final y hay que seguir luchando
contra el COVID-19. Por nuestros mayores, por nosotros mismo y
ante todo por nuestros hijos.
Estas navidades serán especiales, muchos nos reuniremos por primera vez con familiares después de mucho tiempo. Reuniones familiares con un sabor agridulce, pues también se han marchado
muchos seres queridos en esta guerra contra el coronavirus.
Desde el recuerdo a los que nos han dejado, espero que tengáis
unas felices fiestas y un próspero año 2022, que seguro, será el de la
libertad.
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