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Gener - Febrer 2016

“La mitjana d’ocupació turística a
Tossa de l’any 2015 ha estat la
millor dels darrers 10 anys”

“Els turistes francesos, italians i dels Estats Units són els que
més han augmentat d’afluència respecte anys anteriors”

Sumari
“Llum verda a la prolongació de l’autopista amb
ronda fins a Tossa”

“Es signa un conveni per potenciar el turisme cultural i
gastronòmic”

“S’aprova un pressupost municipal de prop d’11 milions
d’euros per a l’any 2016”

“El Museu Municipal celebra 80 anys”
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Contactes
AJUNTAMENT
972 34 01 00
ALCALDIA
972 34 26 06
SECRETARIA
972 34 31 20
ÀREA ECONÒMICA
972 34 31 19
RECURSOS HUMANS
972 34 08 07
ARXIU MUNICIPAL
972 34 26 06
BIBLIOTECA
972 34 29 61
BOMBERS
972 34 07 07
CASA DE CULTURA
972 34 09 05
CASAL DE JUBILATS
972 34 01 54
CASAL DE JOVES
972 34 12 85
CASA DEL MAR
972 34 18 28
GERIÀTRIC
972 34 24 24
DEIXALLERIA
972 34 40 34
CESPA TOSSA
972 34 26 09
RECOLLIDA DE MOBLES 900 10 26 91
GOSSERA COMARCAL
972 34 08 13
JUTJAT DE PAU
972 34 26 07
MUSEU MUNICIPAL
972 34 07 09
MUSEU DEL FAR
972 34 33 59
OFICINA DE TURISME
972 34 01 08
POLICIA LOCAL
972 34 01 35
MOSSOS D’ESQUADRA
972 18 14 10
RECAPTACIÓ
972 34 30 67
LLAR D’INFANTS
972 34 11 66
CEIP IGNASI MELÉ I FARRÉ 972 34 13 68
IES TOSSA
972 34 25 78
ESCOLA DE MÚSICA
972 34 33 64
CAMP DE FUTBOL
972 34 26 89
PAVELLÓ
972 34 22 03
PISCINA MUNICIPAL
972 34 24 89
RÀDIO TOSSA
972 34 08 08
TV TOSSA
972 34 30 18
CORREUS
972 34 04 57
PARADA DE TAXIS
972 34 05 49
SARFA TOSSA
972 34 09 03
PUJOL I PUJOL TOSSA
972 34 03 36

Editorial

D

urant l’any 2015, els tossencs hem demostrat que formem una

societat viva, vibrant i inquieta, capaç de superar dificultats i d’encarar el futur amb la motxilla plena d’idees.
Aquestes dades són un magnífic moment per a la reflexió. Per pensar
l’any que ha finalitzat, les coses que hem fet bé i ens omplen d’orgull,
i les que no hem fet tant bé, i que hem de millorar.
L’objectiu per a l’any 2016 de l’ajuntament que presideixo és continuar
encarant el futur amb optimisme i amb ganes de lluitar per aconseguir
una Tossa millor, de tots i per a tots.
Afrontem els nous reptes amb il·lusió renovada, plens d’esperança i
valentia. No oblidem que en les nostres mans està millorar, cadascú
des de la nostra posició, a l’ajuntament, a casa, a la feina, al barri, a
tot arreu, i sempre junts. Estic segura que ho aconseguirem.
Aviat començarà la Festa Major d’Hivern, el Pelegrí recorrerà el camí
de la prometença, i començarem a posar fil a l’agulla per la temporada 2016.
Hem preparat un programa festiu farcit d’activitats, obert a tothom,
que volem que ho feu vostre, que ho gaudiu.
La propera fita festiva, Carnestoltes.
Felices Festes de Sant Vicenç!. 

www.tossademar.com - www.infotossa.com
Gisela Saladich
i Parés
Edita: Ajuntament de Tossa de Mar (pl. de l’Esglèsia, 4, 17320 Tossa de Mar) / Coordinació de continguts: Jordi Meléndez amb la col·laboració de les regidories / Fotografies i Textos: Jordi Meléndez i altres
col·laboradors / Tiratge incial: 1.500 exemplars / Impressió: Grafiques Alzamora / Publicitat: 972 34 01 00 / Correu electrònic: premsa@tossademar.org
Dipòsit legal: GI-633-2008 / Aquesta publicació no s’identifica necessàriament amb els continguts dels articles d’opinió que s’hi publiquen.
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La mitjana docupacio´ turi´stica de lany 2015 ha estat la millor dels darrers 10 anys

L

a mitjana d’ocupació turística a Tossa de
l’any 2015 ha estat la millor dels darrers 10
anys, segons dades de l’Oficina de Turisme. I és
que la mitjana d’ocupació hotelera de tota la
temporada 2015 –que inclou des de Setmana
Santa fins a octubre- s’ha situat en un 57,26%; i
la de l’ocupació total, que inclou també els
càmpings i els apartaments, en un 43,24%. El
període de Setmana Santa també ha estat el
millor en ocupació dels darrers 10 anys
(38,70%) i a l’agost s’ha arribat a ocupacions
superiors al 90% en molts establiments, amb
una mitjana total del 81% en aquell mes. A
Tossa l’oferta inclou 43 hotels, 17 pensions i 5
càmpings.
Cal recordar que les dades es calculen amb l’oferta total de places disponibles que hi ha a Tossa,
tot i que, per exemple, per Setmana Santa o a l’inici o final de
temporada (abril i maig o octubre), no hi ha tots els establiments oberts. Per tant, el % d’ocupació encara seria major si
es calculés cada període amb l’oferta real que hi havia en
cada moment.
Tanmateix, la mitjana total és la millor dels darrers 10 anys,
però les dades tenen fluctuacions, ja que, si bé les ocupacions de l’inici de la temporada i dels mesos de juliol, agost i
octubre d’enguany són superiors a anys anteriors, les del
mes de juny i setembre d’aquest any resulten una mica inferiors.

També s’ha portat a terme la distribució de publicacions
turístiques com la guia d’allotjaments turístics, o els plànols turístics o de monuments i senderisme. També s’han
realitzat recepcions i atencions de fam-trips, press-trips,
col·laboració en publicacions, premsa, campanyes, cursos
de formació i sinèrgies amb els canals de promoció del
Consell Comarcal de La Selva, el Patronat de Turisme
Costa Brava Girona i amb l’Agència Catalana del Turisme,
especialment a través del seu canal de promoció
Catalunya Experience.

La regidora de Turisme, Mª Àngels Pujals, afirma que “cal
destacar el bon comportament dels mercats emissors francès, italià, del Benelux i dels Estats Units, que han augmentat l’afluència respecte anys anteriors, mentre que hi ha
hagut un estancament dels mercats anglès, espanyol, nòrdic
i alemany, i un retrocés del mercat rus”.

El 2015 també ha estat l’any d’impuls de les xarxes socials i
Internet per a publicitar Tossa; l’aposta per la publicitat en
ràdios catalanes i franceses; les insercions en premsa de tirada nacional i estrangera; i la consolidació de les quatre campanyes gastronòmiques que es celebren a Tossa durant
l’any: (El Carnaval i la Cuina del Bacallà – febrer), (Els Fideus
a la Cassola – juny), (La Cuina del Cim i Tomba – setembre), i
(La Cuina Tradicional Tossenca – tot l’any).

La regidora explica que, durant l’any 2015, s’han fet diverses accions de promoció i publicitat portades a terme des
de l’Oficina de Turisme de Tossa. Així, entre d’altres coses,
per tal de donar més notorietat a la destinació en les seves
vessants més culturals i de natura, Tossa s’ha incorporat
com a membre al Club de Cultura i al Club de Natura i
Turisme Actiu del Patronat de Turisme Costa Brava Girona.

Pujals també recorda que “s’ha actualitzat el disseny i la
informació continguda en els nou tòtems i en els plafons
d’informació turística situats a la via pública”, que “s’està
treballant en la realització d’un pla de senyalització direccional integral de Tossa, que inclourà la senyalització turística,
monumental, i dels principals serveis”, i que “s’instal·larà
una pantalla tàctil a l’Oficina de Turisme”. 

Fotonoti´cies
Shakira roda un anunci a la Mar Menuda

Nova edició de la Fira de Nadal

Èxit rotund de la Fira Medieval
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Llum verda a la prolongacio´ de lautopista amb ronda fins a Tossa

L

’obra s'ha dividit en dues fases. La
primera és l’ampliació de l’autopista C32 entre Blanes i Lloret amb un cost de
71 milions d’euros. Les obres començaran el proper mes de maig i la carretera
serà una realitat en uns dos anys. La
segona fase, que donarà continuïtat fins
a la carretera de Tossa (Canyelles) i costarà uns 98 milions d’euros, arrencarà el
segon semestre de 2018, i tindrà el format de ronda de circumval·lació des de
la zona de les Alegries, que és on acabarà l’autopista, evitant el fet de creuar el
centre de Lloret per anar o sortir de
Tossa.
Pel que fa a la prolongació de l’autopista, serà lliure de pagament, serà de 6,5
quilòmetres i comptarà amb tres
carrils, dos de pujada i un de baixada, i
els sentits de circulació estaran separats per una mitjana. En alguns trams
s’ha previst dos carrils en tots dos sentits per facilitar els avançaments de
vehicles lents. A grans trets, es tracta
d'una configuració que s'ha implantat
en altres països com Suècia, França o

Irlanda per evitar xocs frontals i que és
pionera a l'estat espanyol. A més, el
traçat de la carretera s'ha projectat pensant amb el fet que sigui compatible
amb una possible ampliació de carrils
si l'increment de trànsit ho requereix.
La carretera comptarà amb cinc viaductes i dos túnels. El primer es farà a la
zona dels Tres Turons, serà artificial,
amb dos tubs de dos carrils cadascun i
una longitud de 150 metres. El segon
túnel, per la zona del bosc de Sant Pere
del Bosc i l'Àngel tindrà 355 metres de
longitud i un sol tub
I pel que fa a la ronda de circumval·lació
de Lloret fins a Tossa, tindrà una longitud de 2 quilòmetres amb una successió
de viaductes i un túnel que creuarà la
muntanya del Morro Fred que té 1.525
metres. El vial enllaçarà amb la carretera GI-682, que connecta Tossa, i donarà
accés a la Cala Canyelles i les urbanitzacions costaneres. La carretera s'ha previst que tingui dos carrils separats físicament per un sistema de contenció de
vehicles.

Segons el conseller de Territori i
Sostenibilitat, Santi Vila, s'ha aconseguit una solució que permetrà impulsar
una obra clau per al desenvolupament
econòmic del sud de la Costa Brava. A
més, el conseller assegura que l'obra
millorarà l'accessibilitat i la mobilitat
interna d'aquest entorn on viuen més
de 150.000 persones i que rep uns 2,5
milions de turistes a l'any.
L'alcaldessa Gisela Saladich defensa el
projecte no només pel turisme, sinó
sobretot per la vida quotidiana dels tossencs. “No tenim ni mossos, ni bombers ni hospital; tot depèn del trànsit
que hi hagi”, diu Saladich, que qualifica
de “vital” la connexió. 

Shan impulsat un any me´s les Trobades de Tardor entre vei¨ns per intercanviar idees i
opinions per millorar la poblacio´

L

’Ajuntament ha organitzat un any
més les “Trobades de Tardor”, les jornades entre alcaldessa, regidors i tècnics dels consistori amb veïns de la
població per tal d’intercanviar opinions
i idees amb l’objectiu de millorar Tossa
de forma conjunta. Com a novetat d’enguany, a banda de les ja tradicionals
jornades amb empresaris privats, es va
fer una sessió de participació ciutadana
oberta al públic en general.

tats com a alternativa a la pujada d’impostos.

-Millorar la senyalització dels lavabos
públics.

-Seguir amb l’objectiu de fer pagar per
entrar a Vila Vella.

-Evitar preus baixos de menú en els restaurants de primera línia de mar.

-Estudiar fer pagar per utilitzar els lavabos públics.

-Habilitar la Torre d’Es Moros com a
atracció turística.

-Evitar que hi hagi tants talls de llum a
l’estiu.

-Evitar soroll en els carrers, especialment a la Terminal (busos i gent).

-Aprovar el pla d’usos de les platges.

-Lluitar contra els apartaments turístics
il·legals.

-Intentar millorar la recollida d’escombraries, sobretot el vidre.
-Intentar millorar la neteja dels carrers.
-Intentar incorporar-se al projecte “Vies
Braves”.
-Creació d’espais de petanca.
-Redistribució de les activitats que es
fan a la Platja Gran (festes i esportives).
Les conclusions més destacades de les
Trobades de Tardor 2015 van ser:
-Estudi del valor cadastral de les propie-

4 Tossademar


-Millorar l’accés fins als hotels, sobretot
a partir de la zona peatonal.
-Més circulació de la policia local els
dissabtes a la nit d’estiu.

-Evitar les carreres de motos, ara traslladades a la carretera de Llagostera.
-Coordinar l’obertura dels hotels amb
l’obertura de les botigues. 
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LAjuntament aprova un pressupost de prop d11
milions deuros per a lany 2016

Es marca el tipus dIBI per
lany 2016 en un 0,98

C

L

oncretament, d’10.870.300
euros. D’aquests diners, 656.000
euros es destinaran a inversions.
Algunes d’aquestes inversions
seran la compra d’una nau per a la
brigada municipal (250.000 euros);
l’adequació d’un nou ajuntament
(200.000 euros); una nova senyalització turística (77.000 euros); o la
compra de material, mobiliari i
vehicles per a diferents departaments del consistori (75.000
euros), com màquines de segar
herba i pintar carrers.
Algunes d’aquestes inversions
donen resposta a suggeriments i
peticions que el sector privat va
fer durant les “Trobades de
Tardor”, les sessions entre consistori i empresaris privats de la
població que serveixen per intercanviar opinions i idees amb
l’objectiu de millorar Tossa de
forma conjunta.
La regidora d’Hisenda, Mª Àngels
Pujals, afirma que “hem fet un

pressupost realista i equilibrat
entre les despeses fixes de
l'Ajuntament i els ingressos previstos. Vull destacar que en el
pressupost no està prevista cap
operació de préstec ni pòlissa de
crèdit”. Pujals afegeix que “si la
liquidació del pressupost de l’any
2015 compleix les previsions, es
podrà augmentar l’import destinat a inversions, però preferim ser
prudents”.
Per la seva part, l’alcaldessa Gisela
Saladich afirma que “a grans trets,
aquest pressupost pretén aconseguir l’equilibri entre els 4 grans
objectius de l’equip de govern:
continuar reduint el termini de
pagament de les obligacions
municipals als creditors; millorar
la qualitat dels serveis públics;
continuar amb les obres i actuacions per dinamitzar l’activitat
econòmica; i establir una pressió
fiscal als veïns que permeti la sostenibilitat de les finances municipals”. 

CAP.

INGRESSOS

2015

2016

1

Impostos directes

5.424.100

5.846.300

2

Impostos indirectes

133.200

121.300

3

Taxes i preus públics

2.631.900

2.537.400

4

Transferències corrents

1.743.000

1.647.500

5

Ingressos patrimonials

717.000

717.800

7

Transferències de capital

0

0

9

Variació de passius financers

0

0

TOTAL INGRESSOS

10.649.200

10.870.300

DESPESES
1

Personal

3.859.000

4.261.800

2

Béns corrents i serveis

4.137.100

4.320.400

3

Interessos

332.900

200.000

4

Transferències corrents

289.300

234.700

5

Fons de contingència

46.600

50.000

6

Inversions

290.200

656.000

7

Transferència de capital

0

0

9

Variació de passius financers

1.694.100

1.147.400

TOTAL DESPESES

10.649.200

10.870.300

’Ajuntament ha acordat marcar el tipus
d’IBI en un 0,98, el que representa augmentar-lo
un 9,98% respecte l’any passat per a obtenir
més ingressos sense endeutar-se i per a fer
front a un pla d’inversions de quatre anys. La
resta d’impostos i taxes es congelen; o, en
alguns casos, fins i tot es milloren les bonificacions.
L’equip de govern de TU i ERC ha elaborat les
Ordenances Fiscals per a l’any 2016 després de
dues reunions amb CiU, a l’oposició, en les que
s’han escoltat i acceptat algunes de les seves
propostes.
Cal recordar que, en els darrers tres anys, l’equip de govern ha reduït l’IBI en un 20%. Ara,
amb la voluntat de fer front a un pla d’inversions per a Tossa de quatre d’anys obtenint
ingressos sense endeutar-se, s’augmentarà l’IBI
un 9,98%, el que representarà encara pels veïns
pagar menys per l’IBI del que van pagar l’any
2013.
La regidora d’Hisenda, Mª Àngels Pujals, explica que “la situació econòmica actual fa que no
ens puguem assegurar ingressos d’altres administracions a través de subvencions, etc” i afegeix que “podíem optar per no augmentar els
impostos o, fins i tot, reduir-los, però hem optat
per la seriositat en els comptes públics”. Pujals
afirma que “hem apostat per tirar Tossa endavant com a continuitat de l’anterior mandat. I
per fer-ho, l’ajuntament ha de disposar de capacitat econòmica suficient. L’augment de l’IBI no
és un caprici. Forma part d’un projecte per a 4
anys que busca mantenir la capacitat d’inversió
municipal per a continuar fent les obres de
millora que el poble necessita, fomentar l’activitat econòmica i tenir una Tossa que llueixi i de
la que puguem estar orgullosos”. I és que si l’ajuntament pot invertir, està clar que s’apostarà
per donar feina als empresaris locals en tots els
àmbits.
Pla d’inversions de 4 anys:
-La millora i actualització de l’enllumenat públic.
-L’arranjament de voreres.
-L’asfaltat de carrers.
-L’arranjament de gran part dels lavabos públics
del municipi, com són els de la Mar Menuda,
l’Àncora, Es Racó o la Terminal d’Autobusos.
-Ajudes socials a les famílies en situació de precarietat.
-Millores a la Vila Vella i a la Vil·la Romana dels
Ametllers.
-Millores en el Museu Municipal.
-Millores a la Llar d’Infants.
-Millores en els equipaments esportius.
-Millores en el Casal de Joves.
-Ampliar el cos de la Policia Local i actualitzar
els mitjans materials. 
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Es signa un conveni per potenciar el turisme cultural i gastrono`mic tot lany

L

’Ajuntament ha signat un conveni amb el Laboratori de Patrimoni i
Turisme Cultural de la Universitat de
Barcelona (LABPATC) per potenciar i
promocionar el turisme cultural i gastronòmic de la vila fins l’any 2019.
L'objectiu és visualitzar Tossa com
una destinació per tot l'any configurant una oferta de qualitat singular
seguint les línies de marques i segells
proposades per l'Agència Catalana de
Turisme i dels clubs de producte del
Patronat de Turisme Costa Brava
Girona. Paral·lelament es vol impul-

sar un programa participatiu per involucrar agents del sector públic i privat
i acadèmics de la Universitat de
Girona i la Universitat Oberta de
Catalunya.
L’acord també contempla donar una
empenta a iniciatives conjuntes amb
altres municipis de la Costa Brava
com el projecte de Camins de Ronda
que vol aconseguir el distintiu de
Patrimoni Mundial de la UNESCO
com a paisatge cultural; o les Rutes
Megalítiques que es volen certificar

Jornada a Tossa sobre la gestio´ de rutes i
itineraris culturals a Europa

I

fruit del conveni, més de 40 experts en rutes i itineraris culturals certificats pel Consell d’Europa es van reunir a Tossa per
analitzar els models de governança i les aliances estratègiques públic-privades que assegurin una millor eficàcia i eficiència per al millor desenvolupament cultural, educatiu,
social i econòmic de les poblacions participants.
Tossa participa en dos Itineraris Culturals Certificats pel
Consell d’Europa: la Ruta Europea del Megalitisme - a través
del projecte en curs de les Rutes Megalítiques de la Costa
Brava- i les Rutes Catalanes de l’Emperador Carles V, que
inclouen les places fortificades per protegir-se de pirates i corsaris turcs i berberiscs i que van impulsar al llarg del segle XVI
la construcció d’un seguit de torres de guaita que a la Costa
Brava s’articularen a través dels camins de ronda. Així mateix,
Tossa s’ha vinculat també a la Ruta de la Xocolata, que vertebra localitats europees on el cacau i la xocolata han generat
un llegat patrimonial i una identitat, que, en aquest cas, es
reflecteix en la presència de la xocolata en molts plats de la
cuina tradicional tossenca com la llagosta, les gambes o els
calamars farcits a la tossenca. 

6 Tossademar


dins les Rutes Megalítiques Europees,
un itinerari cultural europeu certificat
pel Consell d'Europa. 

Tossa participa en el V Fo`rum
Consultiu
dItineraris
Culturals
Europeus

I

fruit del conveni, l’Ajuntament ja ha participat en
el V Fòrum Consultiu d’Itineraris Culturals Europeus,
celebrat a Aranjuez, amb l’objectiu d’impulsar el
turisme cultural. Concretament, la regidora de
Turisme, Mª Àngels Pujals, hi ha participat per a
posicionar Tossa com a destinació de diversos itineraris, com les rutes megalítiques de la Costa Brava.
El fòrum va comptar amb la participació de més de
200 persones i la participació de Tossa va ser possible perquè va ser seleccionada com a exemple de
bones pràctiques. 
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Tossa e´s pionera en la realitzacio´ de vi´deos enregistrats en 360 per a promocio´
turi´stica

L

’Ajuntament ha signat un conveni
per quatre anys amb ERAM MEDIALAB
S.L, el laboratori de recerca en comunicació aplicada al turisme vinculat a la
Universitat de Girona i a l’Escola
Universitària ERAM, per tal de portar a
terme diversos projectes de comunicació turística a Tossa. En aquest sentit, la
primera acció ha estat la realització de
diferents vídeos promocionals del
municipi que tenen la peculiaritat d’estar enregistrats en 360º per tal que l’usuari que els visualitzi pugui moure’s
amb tot detall i tenint una idea 100% fiable del que es trobarà quan visiti Tossa.
I és que, mitjançant la filmació amb
càmeres especialitzades, s’han escollit
cinc punts claus de Tossa perquè l’usuari hi pugui passejar virtualment.
Aquests punts són exterior de Vila Vella
i Platja Gran; interior de Vila Vella;
camins de ronda; el Far, com a espai
per a casaments; i el Massís d’ArdenyaCadiretes, com a exemple de turisme
de natura i esportiu amb les rutes BTT,

de senderisme i bicicleta.
Els cinc vídeos han
estat enregistrats de
tal manera que l’usuari experimenti la
sensació d’estar en el
lloc sense estar-hi
realment.
L’Ajuntament participarà a diverses
fires turístiques en
les que, a través d’unes ulleres de
realitat virtual, permetrà que tothom
que hi estigui interessat pugui gaudir
virtualment dels principals atractius
de la localitat. Tanmateix, la intenció
de l’Àrea de Turisme és que aquests
vídeos també puguin visionar-se a
través de la pàgina web municipal, la
pàgina web de l’Oficina de Turisme, i
els diversos perfils de xarxes socials
oficials.

La regidora de Turisme, Mª Àngels
Pujals, creu que “amb la realització de
vídeos 360º, Tossa vol ser pionera en
l’aplicació de les últimes tendències en
producció audiovisual per a promoció
turística”. Pujals afegeix que els vídeos
d’aquest primer any de conveni “estan
dirigits a diferents tipus de turisme” i
espera que “l’aposta que fem a Tossa
per les noves tecnologies en promoció
turística continui tenint èxit”. 

Quinze restaurants han participat a la campanya gastrono`mica denguany de La
Cuina del Cim i Tomba

L

a campanya s’ha portat a terme
durant tot el mes de setembre. Els restaurants que hi han participat són: Can
Carlus, Can Pini, Capri, Castell Vell, El
Petit de Can Carlus, La Cuina de l’Àvia,
Madrugada, Marina, Mestre d’Aixa,

Minerva, Sa Proa, Santa Marta, Túrsia,
Victòria i Víctor. Totes les persones que
han consumit el menú han rebut una
entrada gratuïta per a poder visitar el
Museu Municipal, que celebra els 80
anys. 

Fotonoti´cies
Reconeixament als 50 anys del Restaurant Berlín

TV3 emet el programa “Divendres” des de la Platja Gran
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Ripoll i Tossa estrenyeran llac¸os amb una nova ruta turi´stica

E

ls dos ajuntaments volen estrènyer llaços a través d’un projecte per
posar en valor les relacions històriques entre els dos municipis.
Concretament, es vol posar en marxa
una ruta cultural, turística i gastronòmica anomenada “Cimitomba” que
uneixi els dos municipis, ruta que
agafa el nom del plat que els tossencs
oferien als abats del monestir de
Ripoll quan aquests anaven a cobrar
el delme.
L’arxiver municipal, David Moré,
explica en aquest article que la relació
entre Ripoll i Tossa es remunta segles
enrere:
“En plena època medieval, quan
l’Europa occidental va viure la revolució feudal, la vall Tossa va ser donada
en alou feudal pel comte de
Barcelona Miró I al monestir de Santa
Maria de Ripoll perquè els seus monjos preguessin a Déu per la seva
ànima. Aquesta va ser una donació
contestada llargament pels descendents de la casa comtal de Barcelona,
que no la van veure amb bons ulls.
Després de pledejar llargament, la
possessió feudal de Tossa va recaure
definitivament al 1097 en l’esmentat
monestir, per restitució de Ramon
Berenguer III, tal i com consta en una
butlla papal d’Urbà II.
Al 1186 l'abat de Ripoll, Raimon de
Berga, va establir els usatges i costums propis del règim feudal en què
es basava l’Europa d'aleshores, que
corresponien als habitants de l’alou.
D'aquesta manera quedaven establerts els drets i deures que pertocaven a cadascú, així com allò que toca-

va tributar per llar. Després d'un episodi en el que al 1189, els vilatans van
pledejar amb el monestir per eximirse d’alguns delmes per ells considerats massa carregosos, i en el que fins
i tot va haver d'intervenir Alfons II
d'Aragó, per ordenar els tossencs a
que complissin amb els seus tributs;
aquests es van pagar de forma continuada al monestir de Ripoll fins al
1784. En aquesta data hi va haver una
petita insurgència local, en protesta
perquè els tossencs estaven sotmesos a uns censos sobre el peix pescat
que ja no s’aplicaven en tota la costa
més propera, cosa que consideraven
injusta. Malgrat aquest episodi que va
haver de ser sancionat pel propi abat
amb una rebaixa de les exigències tributàries, la dependència a tots els
efectes senyorials de Tossa respecte
del monestir de Ripoll va perdurar
fins el s. XIX, primer amb la incorporació a la Corona de les senyories
baronials i més tard amb la definitiva
desaparició de l’Antic Règim, amb la
desamortització de Mendizábal de
1835.
La llunyania de Tossa respecte del
monestir de Ripoll, que es manifestava amb una distància superior als 120
km, i uns accessos difícils i dolents
que si encara ara ho són, com deurien
ser en aquells temps; convertia un
viatge entre ambdós centres en una
autèntica aventura de diversos dies.
Aquest fet dificultava el cobrament de
tots aquells delmes que els tossencs
havien de pagar a l’abat de Ripoll, per
la qual cosa va optar per una solució
que li garantís el puntual, correcte i
complet pagament d’allò al que estaven obligats a pagar els habitants d'a-

quell alou que li pertanyia.
És així com apareixen diverses figures jurídiques al servei dels interessos
del senyor. D’una banda el castlà que
s’encarregava de guardar el castell en
absència del senyor, i de l’altra un
batlle de jurisdicció i de sac, encarregat de les funcions judicials i fiscals.
El batlle de sac, que representava a
tots els efectes l’abat del monestir de
Ripoll en absència seva, es va establir
en una casa, que és la que està habilitada com a Museu Municipal des del
1935, any de la seva fundació.
Aquests batlles tenien cura de recaptar tots aquells impostos referits al
peix, la carn i les collites dels camps,
així com els censos i laudemis que
pertanyien a l’abat segons el dret de
l’època.
Fins al 1348 els batlles varen ser
nomenats per l'abat per un període
de dos anys, però a partir d'aquesta
data i coincidint potser amb la crisi
del s. XIV, la batllia s’atorga de forma
successiva i fins a la seva desaparició
l’any 1835, a quatre famílies successivament: els Soler, els Riera, els Vern i
els Falguera.
En cadascuna de les etapes per les
que va travessar la casa, aquesta va
ser objecte de reformes per tal d’adaptar-la als gustos i/o necessitats de
cadascuna de les èpoques, de manera que cal parlar de successives etapes constructives. La disposició interior i la façana d'avui, és a dir l’estructura arquitectònica que es conserva
actualment, data de les darreries del
s. XVII i principis del s. XVIII”. 

Fotonoti´cies
Dotze veïns participen en el taller de cuina organitzat per Càritas i la regidoria de Benestar Social
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Una vintena de nens i nenes de
l’escola visiten Ràdio Tossa

Es renoven nou ordinadors de
la Biblioteca
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Es signa un protocol amb SOREA per ajudar les persones que no poden pagar laigua

L

’Ajuntament i SOREA, l’empresa
que subministra el servei d’aigua en
el municipi, han signat un protocol
regulador amb mesures per ajudar les
persones que no poden pagar l’aigua
i evitar, així, els talls de subministrament d’un bé imprescindible per a la
vida.
El protocol regula les actuacions que
es duran a terme davant la impossibi-

litat d’atendre, dins el termini previst,
les factures per al consum d’aigua.
Per exemple, es donarà informació
sobre tarifes socials, descomptes o
altres ajuts, com ajornar els pagaments de rebuts, fraccionar-los, etc.
Tant Ajuntament com SOREA destinaran una partida per fer front i assumir
el cost de les factures en els casos
més greus. Serà Serveis Socials de
l’Ajuntament qui comunicarà a

SOREA els casos que considera vulnerables per tal que l’empresa els
identifiqui i no porti a terme els talls
de subministrament.
Cal recordar que, tractant-se de subministrament de tipus domèstic,
SOREA no realitza talls fins que no hi
ha com a mínim dos rebuts pendents
de pagament, és a dir, l’acumulació
de sis mesos de consum. 

Fotonoti´cies
L’Ajuntament recolza Rumba Tres a l’estrena del
seu documental

Entrevista a l’alcaldessa Gisela Saladich a El Punt TV

Estand propi a la Fira Exponuvis de Calella per a
promocionar la campanya “Casa’t a Tossa”

L’Ajuntament
ha
arribat a un acord
amb el Teatre de
Lloret per tal que els
veïns que vulguin
puguin assistir a les
obres del teatre en
bus des de Tossa i
gaudint de descomptes

Breus

L

’Ajuntament ha aprovat una modificació de crèdit de 559.700
euros. Aquests diners han servit, entre d’altres coses, per amortizar préstecs, pagar la instal·lació de l’aire condicionat a la Piscina
Municipal i a les dependències de la Policia Local, comprar nou
mobiliari per a l’àrea de Festes, posar al dia l’Oficina de Turisme i
adquirir una nau per a la brigada d’obres. La modificació de crèdit
s’ha pogut portar a terme bàsicament gràcies al romanent positiu
de tresoreria de l’exercici 2014 de l’Ajuntament. 

L

’Ajuntament, en col·laboració amb la
Cambra de Comerç de Sant Feliu, ha
organitzat diverses sessions de formació
adreçades als comerciants, tractant
temes com el màrqueting adreçat al petit
comerciant o tallers pràctics per embolicar regals. 
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Me´s de 2.000 fotografies en el primer concurs internacional de fotografia digital

E

l Centre d’Estudis Tossencs i
l’Ajuntament, en col·laboració amb
Foto-Film Calella, van organitzar el primer concurs internacional de fotografia
digital de Tossa, amb el recolzament de
la Confederació Espanyola de
Fotografia i de la Federació Catalana de
Fotografia.

Restaurant
Sa Muralla.

Aprofitant l’entorn d’una de les poblacions més emblemàtiques de la Costa
Brava, la temàtica del concurs va girar
al voltant del mar i tots els seus aspectes, tant en superfície com submarins.

-Medalla de
bronze de la
Confederació
Espanyola de Fotografia.
-50 euros.
-Un àpat per a dues persones al
Restaurant Mar Menuda Sa Proa.

Hi van participar 438 persones de 34
països diferents (destacant la Xina,
França, Argentina, Itàlia, Alemanya,
Bèlgica, Hongria, Índia, Kazakshtan,
Rússia, Sèrbia, Sri Lanka, Mèxic, Brasil,
Israel, Iran, Armènia o Polònia) amb
més de 2.000 fotografies.
Hi va haver premis en tres categories: la
mar, fotografia submarina i Tossa de
Mar. El jurat, després d’examinar les
obres (1.538 de tema la mar, 172 de
fotografia submarina i 386 de temàtica
Tossa de Mar), van premiar:
En la categoria la mar:

Tercer premi:
Santiago
Bañón Irujo,
per l’obra “La
hora azul”.

Primer premi: Xosé Manuel Casal Luis,
per l’obra “Alone”.

-Un àpat per a dues persones al
Restaurant Sa Muralla.

-Medalla d’or de la Federació Catalana
de Fotografia.
-250 euros de l’Associació Professional
d’Empresaris d’Hostaleria de Tossa.
-Un àpat per a dues persones al
Restaurant Hotel Delfín.

D’altra banda, l’autor pertanyent a la
Federació Catalana de Fotografia millor
classificat i no premiat convidat a una
estada d’una nit en règim de dormir
sense esmorzar per a dues persones a
l’Hostal del Mar, i a un àpat per a dues
persones a la Pizzeria Bello va ser
Josep Lois, per l’obra “Pescadors
s.XXI”.

Primer premi: Xavier Mas Ferrà, per l’obra “Dins la cova”.

-Medalla d’or de la Confederació
Espanyola de Fotografia.
-250 euros de l’Associació Professional
d’Empresaris d’Hostaleria de Tossa.
-Una estada de cap de setmana (2 nits)
per a dues persones en règim de pensió completa a l’Hotel Golden Bahía de
Tossa & SPA.
Segon premi: Huizhen Liang, per l’obra
“Fisher man”.
-Medalla de plata de la Confederació
Espanyola de Fotografia.
-75 euros.
-Un àpat per a dues persones al
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I en la categoria Tossa de Mar:

Accèssit: Luis Leandro Serrano, per l’obra “Surferos”.

En la categoria de fotografia submarina:

Primer premi: Josep Ponsa Vilatersana,
per l’obra “Passarel·la Delta”.

-Un àpat per a dues persones a la
Pizzeria Sa Riera.

-Medalla d'or de la Federació Catalana
de Fotografia.
-250 euros de l’Ajuntament de Tossa.
-Una estada de cap de setmana (2 nits)
per a dues persones en règim de dormir i esmorzar a l’Hotel Capri, i un àpat
per a dues persones al Restaurant
Maria Àngela.
Segon premi: Jordi Gallego Caldas, per
l’obra “Acariciant la manta”.
-Medalla de plata de la Federació
Catalana de Fotografia.
-75 euros.
-Un àpat per a dues persones al
Restaurant Tursia.
Tercer premi: David Antoja Mas, per l’obra “El rei de les Medes”.
-Medalla de bronze de la Federació
Catalana de Fotografia.
-50 euros.

Segon premi: Txema Lacunza Nasterra,
per l’obra “Barcas en Tossa B/N”.
-Medalla de plata de la Federació
Catalana de Fotografia.
-75 euos.
-Un àpat per a dues persones al
Restaurant Pizzeria da Nino.
Tercer premi: Giampaolo Mascalzoni,
per l’obra “El Codolar”.
-Medalla de bronze de la Federació
Catalana de Fotografia.
-50 euros.
-Un àpat per a dues persones al
Restaurant Piccola Nostra.
Tanmateix, l’autor pertanyent a la
Federació Catalana de Fotografia millor
classificat i no premiat convidat amb
una estada d’una nit en règim de dormir i esmorzar per a dues persones a
l’Hotel Victòria i un àpat per a dues persones al Restaurant Mestre d’Aixa va
ser Jordi Gallego Caldas, per l’obra
“Esclat de focs”.
I el premi al primer autor local classificat i no premiat (Premi Ajuntament
de Tossa de 100 euros) i un dinar per
a dues persones al Restaurant Tapas
del Mar va ser Miquel Àngel Artús
Illana, per l’obra “Sa Banyera i la
lluna plena”. 
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Es projecta una remodelacio´ del mirador Ava Gardner

L

a plaça del mirador Ava Gardner
és un dels punts més visitats i, sobretot, fotografiats de la Vila Vella.
Actualment, però, no està condicionat
i únicament consta d’una zona de
terra i del mateix mirador amb l’estàtua de l’actriu. Per aquest motiu,
l’Ajuntament ha previst un projecte
per a remodelar a fons tot l’espai amb
zones ajardinades, un nou paviment i
una millor regulació del trànsit, entre
d’altres coses.
Amb tot, el més important serà que el
Departament de Cultura doni el vistiplau per actuar en aquest espai que
està declarat Bé Cultural d’Interès
Nacional. En paral·lel, el consistori ha
estat en contacte amb els veïns de la
zona, que inicialment han validat el projecte. La intenció és arreglar tot l'espai,
donar-hi un toc de verd, i fer que sigui
un conjunt més harmoniós amb la
pujada de la plaça del museu municipal
i, en global, amb la Vila Vella. 

Fotonoti´cies
Èxit de la Rua de Carnaval a l’estiu

Concert de Nadal dels alumnes de
l’Escola de Música

Concert per a Tossa Solidària

Aplec de la Sardana

Breus

L

’Ajuntament continua amb el
projecte de Pla de Barris. En aquest
sentit, es posaran en marxa les obres
de millora dels carrers Nou (en el
tram de la riera) i Nostra Senyora de
Montserrat. Les obres, que les portaran a terme empreses locals i tenen
un cost de 127.000 euros, consistiran
en la millora de la pavimentació del
carrer Nou i en la millora de les vore-

res i l’enllumenat del carrer Nostra
Senyora de Montserrat.
D’altra banda, també s’ha aprovat
invertir 37.000 euros per arranjar les
voreres de diferents trams dels
carrers Miramar, de la Muntanya, del
Bosc i Pintor Carles Domènech per tal
de millorar la circulació de les persones. 

E

l Banc dels Aliments de Tossa ha
atés a 1.337 persones durant l’any
2015 en un total de 408 actuacions en
nuclis familiars. Tots els beneficiaris
han estat atesos per derivació dels
serveis de Benestar Social de
l’Ajuntament. 
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El Museu Municipal celebra 80 anys

E

l Museu Municipal de Tossa, el
museu d’art contemporai més antic de
l’estat espanyol, ha celebrat els seus 80
anys d’existència. L’acte de commemoració d’aquest esdeveniment va comptar amb la presència del Conseller de
Cultura, Ferran Mascarell.
El Museu Municipal de Tossa, situat al
bell mig del recinte emmurallat de la
Vila Vella, va nèixer l’1 de setembre de
1935, quan un grup d’intel·lectuals van
inaugurar-lo amb un fons que estava
format per pintura, escultura i dibuix
contemporani, així com per les troballes arqueològiques procedents de la
Vila Romana dels Ametllers descoberta
pel doctor Ignasi Melé l’any 1914. Els
pintors Rafel Benet i Pere Créixams,
l’escultor Enric Casanovas, la pintora
Lola Bech, el pintor txec George Kars i
l’arqueòleg Alberto del Castillo, entre
d´altres, van ser els artífexs més representatius a l'hora de tirar endavant
aquest espai cultural, que va néixer
amb la finalitat d'aplegar el testimoniatge d'artistes que havien fet de Tossa
motiu d'inspiració de la seva obra.
L’any 1934, la Generalitat es va fer
càrrec de la restauració de l’edifici del
Museu, i l’any 1938 va editar el catàleg
amb les obres que integraven el fons

del museu. La Guerra
Civil i Guerra Mundial
van estroncar la puixança de la institució museística. Acabada la Guerra
Civil, el museu va passar
a formar part de la
Diputació de Barcelona,
qui el gener de 1966 va
fer el traspàs del museu
a l’Ajuntament de Tossa,
cedint la totalitat del
fons. A partir d’aquest
moment, el museu es va
convertir en l'actual
"Museu Municipal de
Tossa".
L’edifici que ocupa el museu -del segle
XIV- és l’anomenada Casa Falguera, un
edifici d'origen medieval que acull
actualment col·leccions de pintura dels
artistes europeus Marc Chagall,
Georges Kars, Georges André Klein,
André Masson, Jean Metzinger, Olga
Sacharoff, Julius W. Schülein i Oscar
Zügel. Cal destacar el quadre “El violinista celeste”, del pintor Marc Chagall.
El museu també alberga les pintures
dels catalans Emili Armengol, Lola
Bech, Rafael Benet –que va definir
Tossa com a “Babel de les arts”-, Emili

Bosch-Roger, Joan Brull, Ricard Canals,
Pere Crèixams, Emili Grau-Sala, Núria
Llimona, Jaume Mercadé, Josep
Mompou, Josep Palau, Lleó Solà Gené,
Joaquim Sunyer, Josep M. Togores i
Francesc Serra, a més de les escultures
de E. Casanovas, M. Hugué, J. Clarà, V.
Vallmitjana, J. Bancells i J.Ma.
Subirachs.
I finalment s’hi poden veure troballes
arqueològigues de la Vil·la Romana
dels Ametllers, la col·lecció de vidre del
segle XVIII cedida per la família
Carreras i una urna funerària trobada
en el sector de Cal Rull. 

Es constitueix la Xarxa de Museus de les comarques gironines

C

ooperar i treballar en xarxa per ser
més potents. Aquesta és la filosofia
amb la que s'ha creat la Xarxa de
Museus de les comarques gironines,
formada per la Generalitat, la Diputació
de Girona i els 27 museus registrats de
les comarques gironines –tots excepte
el Teatre-Museu Dalí- que neix amb un
pressupost de 617.500 euros per al
2016.

Els diners es dividiran en dues
línies d'actuació: la cooperació
entre els museus amb serveis mancomunats i el foment de les activitats. El principals objectiu és arribar
a nous públics però també d'altres,
com la modernització dels espais i
la major eficiència en la seva gestió. Tossa hi forma part amb el
Museu Municipal. 

Fotonoti´cia
El Centre de Restauració de
Béns Mobles de Catalunya
ha restaurat tres quadres del
Museu Municipal. Els seus
autors, Laureà Barrau,
Jaume Vilallonga i Pere
Créixams, són notables
representants dels pintors
dels anys 30 a terres catalanes.
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Breu

M

és de 150 persones, concretament 154, van participar en el 59è
Concurs Internacional de Pintura Ràpida
de Tossa, premi degà a Catalunya i a
Espanya. 
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Tossa reconeguda amb les Flors dHonor de les Viles Florides pel bon manteniment
dels espais pu´blics ajardinats

S

ant Hilari Sacalm va acollir el
lliurament de les distincions Viles
Florides 2015, que s’atorguen als
ajuntaments com a reconeixement al
bon manteniment dels espais
públics ajardinats. D’entre els 68
municipis catalans guardonats, hi
havia Tossa.
Viles Florides és un moviment impulsat per la Confederació d’Horticultura
Ornamental de Catalunya (CHOC) per
a fomentar la millora de l’espai verds

a tots els nivells, des de les grans
infraestructures públiques o priva-

des fins als espais d’àmbit particular,
com escoles, casals, centres cívics,
comerços, restaurants, jardins i balcons domèstics. La idea, similar al
concurs Villes et Villages Fleuris que
se celebra a França des de fa més de
50 anys, és atorgar un distintiu, la
Flor d’Honor, a aquells municipis
que destaquin pel seu compromís
amb els espais verds, la cura del
medi ambient a través dels espais
enjardinats i la millora de l’espai
urbà. 

Fotonoti´cies
Cagatió a La Nau

Concert de Cap d’Any

DiverTossa

Representació del Naixement

Primera banyada de l’any

Primera sortida del sol de l’any a Es Far

Festa de Cap d’Any a La Nau

Arribada dels Reis Mags
amb carrosses noves
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Tossa sassegura ser seu del MIC durant els propers 4 anys

T

ossa continuarà essent una de
les seus del prestigiós torneig internacional
de
futbol
base
“Mediterranean International Cup”
(MIC), que es celebra durant la
Setmana Santa a diverses poblacions de les comarques gironines.
L’equip de govern de TU i ERC s’ha
assegurat, amb la signatura d’un nou
conveni, que Tossa serà seu del torneig com a mínim en els propers
quatre anys (2016, 2017, 2018 i 2019).
Amb la signatura, l’Ajuntament ha
aconseguit garantir la presència d’un

mínim de tres equips de renom internacional disputant partits en el camp
de futbol municipal de la població. El
regidor d’Esports, Ignasi Sallés, destaca la importància que té per Tossa
ser seu del torneig, ja que “es fa una
gran promoció del municipi, apareguent a mitjans de comunicació,
webs esportives, etc...”. Sallés assegura que el govern actual sempre
recolzarà l’esport i que la continuitat
del MIC a Tossa és “un fet molt positiu”. A més, com a premi pels joves
tossencs que juguen a futbol en el
municipi, s’ha aconseguit que un

dels equips del futbol base de Tossa
(l’equip juvenil) participi en el torneig. 

Breu

L

’Ajuntament vol felicitar els esportistes locals que, durant l’any 2015, han tingut èxit en les seves modalitats,
ja sigui enduro, duatló, ciclisme, tenis o la resta d’esports. Enhorabona! 

Fotonoti´cies
140 corredors a la I Costa Brava
Radical Trail

852 esportistes a la Triatló
4ª Cursa Pre-Sant Silvestre

Masterclass de Zumba en el
pavelló

Summae Tossa Trail
2015

Noves cistelles exteriors en el pavelló

Nova edició de la Canicross

Tossa, seu de la copa catalana de trial de nens
Unió Ciclista, amb La Marató de
TV3

14 Tossademar


Nou rètol en el camp de futbol
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En aquest inici de mandat us
volem fer saber les ganes que
tenim de poder continuar treballant per Tossa i la seva gent. Ens
vau fer confiança per tenir una
majoria que no aturés Tossa,
una majoria en la que ERC va
volar sumar i també treballar-hi,
en positiu.
Molts temes hi ha sobre la taula
que intentarem resoldre amb el
major consens sempre que sigui
possible. Veiem que les maneres
de fer d’alguns continuen essent
les mateixes. Cadascú amb la
seva consciéncia i responsbilitat.
Des de Tossa Unida tenim clar
que treballarem per Tossa, per la
seva gent, pel seu benestar, pel
progres económic, per defensar
i posar en valor la nostra identitat com a municipi amb el seu
patrimoni i la seva història. El
model turístic de sol i platja fa
temps que no ho és tot i, per
això, treballem ja des de fa
temps per un turisme cultural,
esportiu, de natura i gastronòmic.
Ja tenim el projecte de
Pressupostos 2016 per continuar
funcionant. Estem oberts, desde
totes les regidories, a les millores que ens feu arribar. Sabeu
que podeu comptar amb l’equip
de govern sempre que sigui
necessari. No tornem a cometre
errors del passat i tinguem,
entre tots, prou visió per continuar fent de Tossa un dels
millors pobles de la Costa Brava.
Amb la nostra alcaldessa a la
Diputació i els diferents consellers del Consell Comarcal esperem poder aprofitar totes aquelles oportunitats de millora per
Tossa i la seva gent #totssomtossa #tossaunida
Bon any 2016 i bona Festa
Major!
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Tossencs, tossenques;
Ja hem passat el Nadal, comencem un nou
any i un nou hivern que ens condueix cap a
la celebració del Vot del Poble, un acte de
reconeixement i de devoció religiosa, però
també de trobada amb la nostra història, la
nostra identitat, el nostre “esperit de poble”.
És una tradició que ens uneix i que es caracteritza per un sentiment profund de poble
agermanat i de respecte per la tradició i per
les persones que el segueixen.
Com tots sabem, el Pare Pelegrí ha de tenir
un profund respecte i coneixement envers
tot alló que pertany al conjunt, ha de saber
les oracions i els rituals que es guarden. Com
a cap de tot el grup pelegrinant ha de procurar la serietat deguda per a ell mateix i per als
altres. Ha de ser el primer a mostrar-se seriós
i reflexiu per a exemple dels companys. Ha
de donar les instruccions que cregui convenient i en el seu moment oportú, fent que
tothom participi amb respecte i ha de procurar que hi hagi veritable germanor.
Amb aquest mateix esperit, que tant ens
enorgulleix, és amb el que ens agradaria
començar aquest nou any de política municipal. Amb el veritable compromís de qui ens
governa d’exercir un veritable mandat
democràtic des del respecte i el diàleg.
El que ens defineix com a ciutadania és la
participació en l’exercici dels drets, la responsabilitat en l’observança de les normes i el
diàleg com a fonament de la democràcia, i
qui ens governa no hauria d’oblidar els
valors essencials de respecte i la responsabilitat que li ha estat conferida a l’hora de dirigir el nostre poble.
En aquest sentit, malauradament, hem de
denunciar la manca de respecte institucional
que té l’alcaldessa Gisela Saladich (TuiSelva) i la resta de l’equip de Govern en els
plens municipals, i en el dia a dia, en el tracte amb els regidors de l’oposició, que tenen
el dret i el deure d’exercir la seva tasca com
a representants democràtics del municipi.
Aquesta és una situació que es ve produint
des del principi del mandat, i dia a dia es reafirmen les faltes de respecte, en formes de
burla en els plens i en la manca d’informació
i d’aportació de la documentació necessària
per execir la nostre tasca amb plenes garanties.
Durant aquest nou any seguirem treballant
per tal que l’eslogan de l’alcaldessa senyora
Gisela Saladich (Tu-iSelva) sigui una realitat,
i finalment esdevinguem un veritable ajuntament de la participació i la transparència,
essent fidels a aquests tres valors fonamentals: la participació, la responsabilitat i el diàleg, que són els que constitueixen els referents dels valors de la democràcia i la ciutadania.
Aprofitem per desitjar-vos una Bona Festa
Major d’Hivern i molta salut.

Els últims esdeveniments ocorreguts a
Catalunya ens obliguen a fer una retrospecció i
a preguntar-nos tots plegats què estem fent.
L’Onze de Setembre de 2012 van sortir al carrer
entre 1,5 i 2 milions de persones a la manifestació “Catalunya, nou estat d’Europa”.
L’Onze de Setembre de 2013 es va omplir de
gent l’antic traçat de la Via Augusta des de Le
Perthus, a França, fins a Vinaròs, a València, en
el que es va denominar Via Catalana per la
Independència .
L’Onze de Setembre de 2014, 1,8 milions de persones vam omplir l’avinguda Diagonal i la Gran
Via de les Corts Catalanes formant una gran V
de via, voluntat, votar i de victòria. L’objectiu era
reivindicar la celebració de la consulta d’autodeterminació. Finalment, la consulta es va fer el 9
de novembre de 2014, tot i que, el 29 de setembre el Tribunal Constitucional d’Espanya es reuneix de forma extraordinària, per primera vegada a la història, per declarar el referèndum d’inconstitucional. CDC, ERC, CUP i SI van demanar
el vot a favor de la independència; UDC, ICV i
EUiA la llibertat de vot; i PSC-PSOE, PPC i C’s
van demanar el vot en contra de la independència, el resultat va ser del 80,98% Sí-Sí.
L’Onze de Setembre de 2015, “Omplim la
Meridiana”, on un punter gegant va recórrer tot
el tram i va fer saber al món que els catalans
teníem un missatge molt clar i que, per molt que
l’estat espanyol ens escanyés, no ens ofegaria.
Teníem una data important marcada al calendari. El 27 de setembre. Eleccions al Parlament de
Catalunya. Es presenten dos partits a favor de la
independència de Catalunya, Junts pel Sí i la
CUP, entre tots dos sumen 72 diputats. La societat civil catalana ho ha deixat molt clar amb un
47.8% dels vots a favor de la independència.
Comencen les negociacions entre els dos partits
i la CUP posa una sèrie de condicions, una d’elles que Artur Mas no sigui president. En una
assemblea amb la seva militància el resultat és
d’empat amb el 50% a favor d’investir Mas i l’altre 50% en contra. Sembla una innocentada.
L’any 1987 s’inscriu la CUP com a partit polític
defensant la independència de Catalunya i, ara,
que amb el seu suport la podríem proclamar i
iniciar el procés constituent no la volen o la
volen amb condicions. Ens estem tornant
bojos?
Realment creiem que tot aquest procés on la
societat civil s’ha mobilitzat i ha sortit al carrer
cridant allò de in- inde- independència ha d’acabar amb condicions de nen petit? Estem en un
pati d’escola on ens discutim per qui juga a
què? La Sra. Gabriel diu que a l’Oriol Junqueras
sí que l’investirien com a president, amb quines
condicions?
A veure què ens porta el nou any i a veure com
acaba tot això. Sinó sempre ens ho podem
jugar a cara o creu. Senyors de la CUP... seny,
seny i seny!
Visca Tossa i Visca Catalunya!
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