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Editorial

T

ossa està immersa en una nova temporada turística, juliol i
agost són els crestés d’aquesta onada que ens arriba cada any.
Hem celebrat les festes patronals d’estiu i ho hem passat d’allò
més bè. Hem gaudit d’uns dies plens d’actes culturals i lúdics,
de gresca i recolliment. Ara toca re-emprendre la temporada i
encarar l’estiu.
Des de l’ajuntament hem fet la feina: millorant els barris,
l’enllumenat, la neteja, la seguretat... en definitiva desenvolupant el programa que va merèixer la vostra confiança.
El número de la revista municipal que teniu a les mans resumeix
el treball realitzat i avança els projectes més immediats que desenvoluparem els propers mesos amb l’objectiu de millorar la
qualitat de vida dels tossencs i donar la millor imatge del municipi als que ens visiten.
Com cada any per aquestes dades, tots ens preguntem cóm
anirà aquest any l’estiu? L’any passat va ser molt bo. La nostra
tasca i les circumstàncies internacionals ens van ajudar. Aquest
any, en comparació, sembla més fluix degut als canvis en
indrets que ens són competència.
Personalment sóc optimista. La regidoria de promoció i turisme
està fent bè les coses, els empresaris estan fent be les coses, tot
és millorable, però l’empenta per tirar endavant hi és. Som un
poble que encara el futur amb optimisme, conscient de les dificultats, però preparat més que mai per afrontar-les. I
Que tinguem un bon estiu tots plegats!
Salutacions cordials,

Gisela Saladich i Parés
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L’edifici històric de l’Ajuntament es convertirà en el centre cívic o ateneu de Tossa

E

l procés de participació ciutadana per decidir quin ús
donar a l’actual edifici de l’Ajuntament un cop s’hagin traslladat totes les dependències cap a l’edifici La Nau ha finalitzat.
S’ha escollit que l’edifici esdevingui un centre cívic o ateneu.
De les 38 propostes inicialment plantejades, el Grup Impulsor
de Participació Ciutadana va escollir 6 propostes finalistes:
1. Un annex per ampliar l’Institut, on es pugui impartir
Batxillerat i un Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Turisme.
2. Habitatge de lloguer social, destinant l’espai a crear
habitatge per a joves.
3. Aparcament per a vehicles, responent a la necessitat
d’aparcar al centre de la vila especialment en els mesos
de major afluència.
4. Un Centre Cívic o Ateneu atès que a Tossa no n’hi ha
cap i reforçaria la interacció entre la societat a través
d’activitats diverses.
5. Un parc urbà.
6. I una sala d’exposicions per donar un nou impuls al
concurs internacional de pintura ràpida, com a nou
emplaçament per fer lluir el patrimoni.
Finalment, l’opció escollida per la ciutadania ha estat l’opció
de Centre Cívic / Ateneu per un ampli marge. Està previst que
s’hi desenvolupin activitats diverses com aules dedicades a la
formació d’infants, joves, adults i gent gran, espais per a activitats de teatre, música, activitats artístiques, culturals i de
lleure, així com espais de conferències i trobades.
ELS RESULTATS
La participació ha estat del 3,43% sobre el total del cens, amb
aquesta distribució:
• Centre Cívic:
• Annex Institut
• Parc Urbà
• Habitatge Social
• Sala d’Exposicions
• Aparcament

61 vots - 48% dels vots
23 vots - 18% dels vots
23 vots - 18% dels vots
16 vots -13% dels vots
2 vots - 2% dels vots
2 vots - 2% dels vots

Cal recordar que per votar, tant en línia com de manera presencial, calia estar empadronat a Tossa i tenir un mínim de 14
anys. El període de votació va ser entre el 14 i el 28 de maig
de 2018.
Tant l’organització del procés com el resultat assolit i la participació han estat ben valorats per l’alcaldessa Gisela
Saladich, “tenint en compte els exemples de processos de
participació en altres municipis i atès que aquest ha estat el
primer amb aquestes característiques a Tossa, creant
l’antecedent per seguir aprofundint en la participació ciutadana”.
GRUP IMPULSOR DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Aquest procés de participació ciutadana està coliderat entre
l’Ajuntament i el Grup Impulsor de Participació Ciutadana,
constituït el passat mes d’octubre i que té per missió reorientar la trajectòria de Tossa en participació ciutadana, repensant el camí fet i proposant noves metodologies de participació. El Grup Impulsor està format per representants de
l’Ajuntament (alcaldessa i regidors), de l’àmbit socioeducatiu
(centres de formació i equipaments culturals), del sector privat (empresaris i professionals) i de la societat civil (entitats i
associacions). I

El govern vol que els veïns opinin per donar el nom “d’1 d’octubre” a un espai de la
població

L

’equip de govern té intenció
d’endegar un procés participatiu perquè els veïns es manifestin sobre la
possibilitat de donar el nom “d’1
d’octubre” a un espai de la localitat.
La idea inicial de l’equip de govern és
donar nom a un espai o plaça que no en
tingui, com l’existent a la cruïlla de
l’Avinguda Joan Maragall amb
Avinguda Ferran Agulló, a l’entrada de
Tossa per la carretera de Sant Feliu.
D’aquesta manera, “l’Avinguda Ferran
Agulló començaria a la Plaça de les
Nacions sense Estat i acabaria a la
plaça de l’1 d’octubre”, afirma
l’alcaldessa Gisela Saladich.

L’alcaldessa reconeix que també s’ha
plantejat per part
d’alguns col·lectius
el canvi de denominació de la Plaça
d’Espanya, i que
l’ajuntament no es
tanca a cap proposta. “Canviar noms
de places o carrers
que ja existeixen és
un procés llarg i pot
generar molèsties als veïns, però
per això volem fer un procés de participació: perquè tothom opini. El
que queda clar és que els esdeveni-

ments que es van viure a Catalunya
l’1 d’octubre han de tenir una petjada al municipi”, va concloure
Saladich. I

butlletí informatiu
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Com serà el nou skate park?

L

’Ajuntament també va posar en
marxa un procés de participació ciutadana per decidir com serà el nou skate
park, ubicat en el mateix espai que
l’actual. Es podia escollir entre tres
opcions de disseny en una votació
oberta a tota la ciutadania, sense límit
d'edat, especialment enfocada als joves
tossencs practicants d'esports com

l’skate i que utilitzen habitualment
aquest espai. Només calia aportar nom,
DNI i mail en el cas de la participació
online. El regidor d’Esports, Ignasi
Sallés, explica que “davant la petició
d’un sector de la població, vam preparar tres propostes de disseny i vam
voler que fossin els mateixos tossencs
els que decidissin la millor opció”. I

Tossa és pionera en la instal·lació d’esferes reflectants de vidre Swarovski a les rotondes

L

’Ajuntament ha instal·lat 54 esferes de vidre tallat Swarovski anomenades SwaroCircle a diverses rotondes
d’entrada al municipi que donen un
angle de reflexió idoni perquè
s’il·luminin quan els vehicles s’hi apropin i així indiquin la forma i a quina distància està la rotonda. Es tracta d’un
reflector 360º, produït per l'especialista
en seguretat viària austríaca Swareflex,
i fabricat amb un vidre tècnic altament
ressistent d’Swarovski, que aconsegueix una reflectivitat constantment
alta sense necessitat de subministrament d'electricitat.

als vianants i vehicles”. En aquest sentit, s’està estudiant la possibilitat
d’instal·lar més esferes en altres espais
del municipi, com en separadors de
línies de circulació.

Les esferes s’anomenen SWAROCIRCLE, un producte Swarereflex que pertany a Swarovski Group i que ha estat
s’ha donat gratuïtament al municipi de
Tossa com a prova pilot i ha estat
col·locat per la Brigada Municipal
d’Obres. I

Es tracta d’un fet pioner a comarques
gironines amb la intenció, segons els
regidor d’Obres i Serveis, Manu
Mohedano, “d’apostar per un producte
innovador i millorar en seguretat per

E s c r e a u n e s pa i w e b pe r e x p l i c a r e l s pr o j e c te s e x e c u t a ts i a ct u a c i o n s f u tu r e s

L

’Ajuntament ha creat l’espai web “Millorem Tossa” per
explicar els principals projectes executats i actuacions futures
que s’hagin de realitzar en el municipi. A l’espai web s’hi
troba una quinzena d’actuacions diferenciades per colors per
definir si ja estan executades, si estan en execució en aquests
moments o si estan en projecte. Clicant damunt de cada projecte s’hi pot accedir i trobar-hi una breu explicació. A més, hi
ha la localització en un mapa. A l’espai web també s’hi ha
creat un formulari de participació perquè els veïns proposin
millores a fer a la localitat. Cal omplir-lo amb nom, mail, tema
i una breu explicació o motiu.
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El regidor d’Urbanisme, Manu Mohedano, afirma que “amb
aquest espai web volem apropar les actuacions que es realitzen facilitant la consulta per part dels vilatans” i afegeix
que “volem fer partíceps a tota la ciutadania obrint un nou
canal de comunicació on, a través del formulari, tothom
pugui expressar les seves idees i propostes per millorar
Tossa”.
Més informació a:
http://www.tossademar.cat/milloremtossa/ I

A po s t a p e r u n a n o v a e m p r e s a p e r m i l l o r a r e l s e r v e i d e n e t e j a

L

’Ajuntament va aprovar la delegació de la competència de gestió del
servei de neteja viària, recollida,
transport
i
valorització
d’escombraries a favor del Consell
Comarcal de la Selva, a través de
l'empresa mixta “Serveis Ambientals
de la Selva, NORA SA”.
L’Ajuntament ja tenia delegats al
Consell el servei de recollida selectiva
i la deixalleria. El nou pla contempla
que Nora assumeixi íntegrament la
recollida de residus del municipi, així
com el servei de neteja viària, buscant
una visió integral en pro d’una major
eficàcia i eficiència en la gestió
d’aquest servei. Així, per exemple,
s'ha previst un canvi de model de
recollida per avançar en la recollida
selectiva. El model de recollida plantejat ara és el càrrega lateral + porta a
porta comercial, mantenint càrrega
posterior en zones de difícil accés.
També s’han previst millores en el
servei de neteja viària amb un ajust
de les temporades més adequat a la
realitat. Igualment, es contemplen
inversions
en
nous
camions
recol·lectors, contenidors accessibles
per a persones amb mobilitat reduïda,
màquines escombradores, baldejadora o cribadora per la platja, que vindran a substituir i ampliar l'actual
parc de maquinària. Tanmateix, es
mantindran equips del servei actual
que estiguin en bones condicions,
però la idea és treballar amb equips
més eficients, silenciosos i ecològics.
També hi ha previst fer campanyes
informatives i de sensibilització a la
població.

El regidor de Medi Ambient,
Francesc Nadal, afirma que “tenint
en compte que s’acabava la concessió, vam valorar diverses opcions i
hem optat per Nora, que ens permetrà mancomunar serveis amb altres
municipis i modernitzar la maquinària i contenidors”. Nadal conclou
que “és el servei més adient a dia
d’avui”.
El servei tindrà, un cop implantat,
un cost total de 1.810.000 euros,
amb una inversió estimada d’uns
1.940.000 euros; i està previst que
entri en funcionament a l’últim trimestre d’aquest any.
PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS
D’altra banda, l’Ajuntament també

Un any més de Bandera Blava a la Platja Gran i a la Mar
Menuda

va aprovar una altra delegació de
competències al Consell Comarcal.
En aquest cas, es busca el suport del
Consell per tal de vetllar pel compliment de la normativa de prevenció
d’incendis a les parcel·les interiors
de les urbanitzacions pel que fa al
tractament de la vegetació. Signat el
conveni, l’Ajuntament podrà encarregar als serveis tècnics de Consell
Comarcal la revisió de l’estat de les
parcel·les, així com les tasques de
notificació dels possibles incompliments, inspecció i ordres d’execució
o, en el seu cas, execució subsidiària. L’Ajuntament farà una aportació
econòmica anual d'acord amb els
treballs realitzats. La intenció és que
l’estat de les parcel·les millori substancialment. La durada d’aquest
conveni serà de 4 anys. I

B re u
L’empresa
Pro-activa
és
l’adjudicatària des de l’1 de juny
del servei de salvament i socorrisme a les platges de Tossa. Com a
novetat d’enguany s’ha cobert
també la platja d’es Codolar. A
més, per augmentar l’efectivitat
del servei, es disposa d’una moto
aquàtica amb llitera hawaiana i
s’ha millorat la comunicació amb
emissores, que permet mantenir
en contacte policia local, salvament i socorrisme, servei de vigilància de platges, i el centre
d’emergències 112.

butlletí informatiu
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N o va d i s t i n c ió a l C à m p in g C a l a L le va d ó

E

l càmping Cala Llevadó de Tossa
ha estat guardonat per la seva trajectòria i excel·lent qualitat amb el prestigiós
“DCC Europa Preis” per part del principal club de caravanistes alemany, el
Deutscher Camping Club, que compta
amb uns 85.000 membres.
A l’acte, celebrat a Alemanya, només es
van guardonar tres càmpings més a tot
Europa: un de Croàcia, un d’Alemanya i
un d’Aústria. Els premis, que es concedeixen en base a les valoracions dels
clients, es van entregar en el marc de la
fira Reise + Càmping a Essen, un certàmen internacional de turisme, càmping
i caravaning.
Cala Llevadó és un càmping emblemàtic, que disposa de 612 parcel.les i 87
bungalous. Es va obrir l’any 1959 i està
gestionat per la família Aromir
Massaguer, que ha impulsat un establiment tranquil i familiar amb perfecta simbiosi amb el privilegiat entorn
natural que l’envolta. En temporada
alta arriba a concentrar uns 1.800
clients. L’establiment destaca per la
seva aposta per la qualitat dels allotjaments i la seva integració dins la natura. I és que Cala Llevadó ha estat pioner en la posada en marxa del concepte GLAMPING en el món del càmping
i també en impulsar els bungalous
ecològics. Va crear un espai exclusiu
amb 45 bungalous ecològics dissenyats per Francesc Aromir, de l’estudi
“dos arquitectes” de Barcelona, fets el
90 per cent amb fusta i revestiment de
suro recuperat. El terreny on estan instal·lats és aterrossat i envoltat de pins

i alzines sureres. Tots els
elements estan pensats
per aprofitar al màxim
l’energia natural i reduir
el consum energètic artificial. Estan orientats al
sud per aprofitar al
màxim la llum solar,
tenen ventilació creuada i
façana de vidres. També
incorporen sensors de
presència i llums LED.
Cala Llevadó va rebre al
1997 de la prestigiosa
Guia de Càmpings holandesa ANWB
el “Best Camping of Year”. L’any 2000
va rebre el Diploma al Mèrit Turístic
per part de la Generalitat de
Catalunya. Al 2010 la prestigiosa guia
britànica Alan Rogers li va concedir el
premi “Seaside Award” i l’any 2015,
aquesta mateixa guia li va atorgar
premi a la innovació per la posada en
marxa dels bungalous ecològics. I
l’any 2016, va ser escollit en un llistat
de 75 càmpings de tot Europa pels treballadors de la revista KCK, l’oficial del
Real Touring Club d’Holanda ANWB
(un dels més importants d’Europa),
com un dels càmpings millor situats i
més agradables i memorables. També
cal destacar que el Càmping Cala
Llevadó és posseïdor dels segells de
qualitat ambiental ISO 14001, EMAS i
DGQA des de l’any 2001, essent un
dels càmpings pioners en obtenir-los.
El president de l’Associació de
Càmpings de Girona, Miquel
Gotanegra, remarca la gran importàn-

F ot on ot íc i es
Trobada de Puntaires 2018
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Taller juvenil de truites de Carnaval

cia d’aquest premi, que atorguen els
propis clients d’un càmping, i “el gran
reconeixement obtingut un any més
a l’àmbit europeu pels càmpings de
les comarques de Girona, que ja
sumen aquest 2018 catorze guardons
procedents d’Alemanya, Holanda i
Regne Unit, als que s’afegeix ara el
del càmping Cala Llevadó”. Per la
seva part, la regidora de Turisme de
Tossa, Mª Àngels Pujals, afirma que
“l’oferta d’allotjament a Tossa també
inclou una bona oferta de càmpings i
Cala Llevadó n’és un exemple, a més,
de sostenibilitat”.
L’Associació de Càmpings de les
comarques de Girona és la més antiga d’Espanya, compta amb 73 associats (més del 80% dels càmpings de
les comarques de Girona) i ofereix
unes 120.000 places d’allotjament. El
total de places d’allotjament de càmpings de la demarcació és de 135.000,
una xifra que situa al sector com la
primera oferta turística reglada. I

Reforma de la Plac
̧a d'Espanya

E s c r e e n m é s z o n e s v e r m e l l e s d ’ ap a r c a m e n t g r a t u ï t p e r d o n ar s e r v e i a l c o me r ç l o c a l
i p o t en c i a r l a p ea t on a l it z a c ió

L

‘Àrea de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament, conjuntament amb la
Policia Local, ha creat més zones vermelles d’aparcament després de la
bona experiència de les creades a partir
de Setmana Santa als carrers Bernats i
Maria Auxiliadora.

En aquest cas, i en consens amb el sector comercial com a prova pilot, les
noves zones vermelles s’han creat a
l’Avinguda Costa Brava seguint les conclusions del Pla d’Enfortiment i Impuls
del Comerç Local portat a terme per
l’empresa Focalizza que contemplava,
entre d’altres coses, la peatonalització
d’aquesta avinguda (el pla es pot consultar
a
www.tossademar.cat).
Concretament, en aquestes zones vermelles a partir de l’1 de juny hi ha una
limitació horària d’una hora per anar a
fer compres als comerços de la vila i fer
gestions del dia a dia amb un horari de
09:00h. a 17:00h. D’aquesta manera,
s’estimula la rotació de vehicles. A més,
a partir de les 17:00h. i fins a les 23:00h.
està prohibit aparcar seguint les recomenacions del Pla d’Enfortiment i
Impuls del Comerç Local per a peatonalitzar el sector. Així, es passa d’un sector
que hi havia zona blava de 10:00h. a
21:00h. a tenir zona vermella on fins les
17:00h. es permetrà aparcar durant una
hora gratis. Als mesos d’hivern només
es contemplaria horari de zona vermella. A partir de les 17:00h. s’hi podria
deixar el cotxe aparcat fins que s’activi
de nou l’horari de zona vermella al
matí.
El funcionament de la zona vermella és
molt senzill. Des de la Policia Local es fa

entrega gratuïtament d’uns discs horaris que s’hauran de posar al vehicle
estacionat amb l’horari d’arribada.
També pot servir qualsevol paper dins
el vehicle i a la vista amb l’hora
d’arribada escrita. A partir d’aquella
hora es comptarà 60 minuts que serà el
temps autoritzat per aparcar-hi. Cal
remarcar que és important el correcte
ús de la zona vermella ja que no fer-ho
pot comportar una sanció econòmica.
El cartell informatiu està en català, castellà i anglés.
Segons la regidora de Promoció
Econòmica, Mª Àngels Pujals,
“l’objectiu és facilitar la compra diària,
les gestions a bancs o recollir una
comanda a la zona comercial”. Pujals

afegeix que “pensem que la rotació de
vehicles serà efectiva i afavorirà el consum del comerç local obert durant tot
l’any, a més de afavorir la mobilitat sostenible a la nostra vila”. I conclou que
“és una ampliació de la zona peatonal
al centre de la població, que en altres
carrers ha funcionat”. I

F ot o n ot í c ie s
Sardinada popular 2018

Sant Jordi 2018

Sant Joan a la platja

butlletí informatiu
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L a P o l i c i a L o c al s ’a d h e r e i x a l a c a m pa n y a # e s c u t s s o l i d a r i s

L

a Policia Local s’ha sumat a la campanya #escutssolidaris, campanya amb
la qual es recapten diners per a la construcció de l’hospital més gran d´Europa,
el SJD Pediàtric Cancer Center
Barcelona, especialitzat en la lluita contra el càncer infantil. La Policia Local
s’adhereix a la campanya mitjançant la
venda d’escuts que combinen la insígnia de la Policia de Tossa amb l’etiqueta
#pelsvalents que identifica la lluita dels
nens i nenes contra la malaltia.
Els escuts porten una cola termoadhesiva al dors que permet fixar-los a qualsevol peça de roba simplement passant-li la planxa. Es poden posar a la
jaqueta, motxilla o allà on es vulgui per
ser solidari. Inicialment es van posar a
la venda 500 unitats que es podran
adquirir a partir d’avui a les dependències de la Policia Local al preu de 4€. Ja
som més de quaranta policies Locals

de Catalunya que s’han adherit a la
campanya que neix de la iniciativa de la
Policia Local de Sant Celoni.
Una de les activitats que es van organitzar per recollir fons va ser un joc de pistes dirigit a mainada d’entre 6 i 11 anys
que es va fer al Museu Municipal. I

M i l i u n a m a n er es d e fe r e l s f id e u s a la c a ss ol a

D

urant tot el mes de juny, 14 restaurants que formen part del col·lectiu
que potencia la cuina tradicional tossenca, han participat a la 9ª edició de la
campanya gastronòmica dels fideus a
la cassola.
Aquest és un plat que ha estat present
des de sempre a les llars de Tossa, i
que cada mestressa cuinava amb la
seva pròpia recepta, seguint la tradició
familiar i en funció dels productes de
temporada que tenia a l'abast.
Els restaurants que es van adherir a la
campanya d’enguany proposaven un
menú de tres plats amb un entrant, un
plat principal de fideus a la cassola a
escollir entre un mínim de dues varietats diferents, uns postres, i aigua, vi o
refresc. Algunes de les opcions que
s'oferien són, entre d'altres: fideus a la
cassola amb cloïsses i escamarlans;
amb calamar, sèpia de Tossa i escórpora; amb cabra de mar; amb sèpia i
carxofes confitades; amb costella ibèrica i ceps; fideus negres amb calamarsets i cloïsses; fideus de “senyorito”;
fideus mar i muntanya a la cassola;
fideus amb lluerna; amb marisc; amb
verdures de temporada; amb botifarra;
amb llamàntol i cloïsses; fideus a la
brasa de carbó....
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Els establiments que participaven en
aquesta 9ª edició van ser: Bahia, Ca la
Carme, Can Carlus, Can Pini, Capri,
Castell Vell, L’Ajustada, Marina, Mestre
d’Aixa, Sa Barca, Sa Muralla, Santa
Marta, Victòria i Víctor. I

F i n a l i t z e n l e s o b r e s de r e s ta u r a ci ó de l a mu r a l l a d e l a V i l a V e l l a

L

a Generalitat ha finalitzat les
obres de restauració d’un tram de la
muralla de la Vila Vella. Els promotors del projecte han estat el
Departament de Cultura, l’INCASÒL
i l’Ajuntament, i ha tingut un cost de
120.000,00€ finançats a parts iguals
per l’INCASÒL, mitjançant les aportacions establertes en el conveni de
transferències signat per aquest
organisme i l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya, i l’Ajuntament.
L’INCASÒL va adjudicar les obres a
l’empresa Grupo Tecno-Conrad que
les ha realitzat en 4 mesos.
Aquestes han sigut dirigides per
l’arquitecte, Lluís Guanter.
Les obres de restauració s’han cen-

Fo t on o t íc i es

Concert de To
̀fol Martínez

trat sobre un tram de muralla del
parament exterior que mira la Platja
Gran, el que va des d’una de les
torres situades a l’extrem nord-est
fins la torre d’en Joanàs i la porta
d’accés a la vila vella. En concret,
s’han eliminat les humitats puntuals
localitzades en paraments i torres,
s’ha consolidat un sector de la base
de la muralla que es trobava descalçat, s’ha rejuntat la fàbrica, s’han
eliminat uns murets adjacents
absoltes i elements metàl·lics rovellats, s’han restaurat els suports de
forja de les antigues lluminàries i
s’ha reforçat la llinda de la porta
d’accés al recinte. D’altra banda,
s’ha millorat, a nivell de seguretat,
la barana metàl·lica del pas de
ronda.

Concurs de Creus 2018

L’objectiu d’aquesta actuació ha estat
executar les obres necessàries per
garantir la seguretat estructural i estabilitat de la muralla, de manera que no
existeixi cap mena de perill per a les
persones i pel propi monument. També,
s’ha volgut millorar, a nivell de seguretat, la barana metàl·lica del pas de ronda
per impedir la possibilitat de caigudes i
que la barana sigui escalable.
El recinte emmurallat de Tossa és un Bé
Cultural d’Interès Nacional que destaca
en el context del patrimoni cultural
català. La imatge de la vila vella amb el
seu magnífic recinte murallat, dels
segles XII i XIV, sobre la Mediterrània,
ha definit, des de sempre, Tossa com
una de les poblacions de més valor
monumental de la Costa Brava. I

Concurs de truites de Carnaval
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Més de 15.000 persones disfruten de la Gran Rua de la Ressaca del Carnaval

L

a colla “Els Guapus” de Tossa
van ser els grans guanyadors de la ja
famosa “Ressaca del Carnaval”, en la
que hi van participar més de 1.600
persones de diversos punts de
Catalunya i de la que van disfrutar
més de 15.000 persones.
El regidor de Festes, Ignasi Sallés,
explica que “estem molts satisfets
per la quantitat de gent que ha vingut
a disfrutar de la Ressaca del Carnaval
de Tossa d’aquest any. Anem creixent
any rere any. La població estava
plena i l’organització va anar perfecte. Vull agraïr públicament a tothom
que ho ha fet possible un any més,
tant colles com la resta de membres
de l’organització, i, en especial, a les
colles tossenques que són un orgull
per a la nostra vila”.
Cal recordar que els Ajuntaments de
Blanes, Lloret i Tossa han impulsat un
any més el Carnaval de la Costa Brava
Sud, un projecte dels tres municipis
engegat l’any 2012 que pretén promocionar conjuntament els seus carnavals i, en especial, les desfilades de
carrosses i comparses. Així mateix,
destacar també que l’Àrea de Turisme
de l’Ajuntament va organitzar per
setè any consecutiu durant aquelles
dates la campanya gastronòmica “El
Carnaval i la Cuina del Bacallà”. I
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Els resultats van ser els següents:
Individual:
1) Marc Arcusa, amb “Neptuno”.

50e

Escolar:
1) Canya Guapa, amb “Cavarnia Guapa” i
Els Joves, amb “Els Vikingus seran”.

200e

Comparsa:
1) Welcome & friends, amb “Eclipse”.
2) Els Emmaskarats, amb “Dale Mejico”.
3) Petard@s.som, amb “Que s’encenguin els tambors”.
4) Avv. Santa Rosa, amb “Geomètrics”.
5) Xauxa i Disbauxa, amb “Els Guerrers del Diamant”.

700e
500e
250e
180e
150e

Carrossa:
1) Els Guapus, amb “Què bufons!”.
2) Canya i Conya, amb “Queen of Sheeba”.
3) Encantats, amb “A destemps, un viatge punk pel temps”.
4) Tribala, amb “Tribala a les tres delícies”.
5) Tik Tak, amb “Viatgers del temps”.

2.000e
1.500e
1.000e
500e
400e

A la gresca:
La mainada del temps, amb “La llegenda del setè art”.

100e

Concurs de coreografia:
1) Els Guapus.
Premi especial: Fanatix.

400e
150e

S’organitzarà una nova edició del Fort Festival

E

l recinte de la Vila Vella acollirà els
propers 5, 6 i 7 d’octubre una nova edició del Fort Festival, el popular festival
de música electrònica amb els artistes
més reconeguts del gènere en una
experiència única basada en la fusió
de la música, la natura i l’arquitectura
històrica.

Responsables del festival, de
l’Ajuntament i de l’empresariat local ja
s’han reunit i han acordat portar a
terme el festival al mes d’octubre en
comptes del mes de setembre. El consistori no assumirà cap tipus de cost
per a la realització d'aquest festival i
l'aforament màxim serà de 1.999 persones per dia, majors de 18 anys.
El regidor de Festes, Ignasi Sallés, afirma que “el que pretenem en aquesta
edició és involucrar al màxim els diferents sectors dins el festival. Els horaris encara estan per determinar, però
s’està valorant reduir les hores per
millorar el descans dels veïns que no
assisteixin al festival”.

F ot on ot íc i es

Per la seva part, l’alcaldessa Gisela
Saladich assenyala que “aquest festival és específic d’un segment de mercat que Tossa no té, però que durant
un cap de setmana té l’oportunitat de
disfrutar de música electrònica en un
entorn
privilegiat”.
Finalment,

L'Ajuntament ha signat un conveni amb
l'Associació Musical Allegretto per fer el cicle de
concerts "L'art de la guitarra" tots els dijous de
juliol, agost i setembre a l'Església Parroquial. Els
concerts es faran sempre a les 21:00 h. i el preu de
l'entrada serà de 15 €.

Saladich conclou que “a Tossa s’hi fan
activitats per a diferents segments de
mercat segons l’època de l’any. Així,
per exemple, a l’agost s’hi fa el
Concurs Internacional de Pintura
Ràpida o a l’octubre també el popular
Aplec de la Sardana”. I

L’Associació Xatrac, dins
dels camps de treball Vies
Braves, va organitzar una
jornada de neteja del litoral
a la Platja Gran. L’activitat
estava vinculada a les estades marines per a joves de
tota Catalunya organitzades
a Tossa.
Asfaltat a La Gabarra

Asfaltat a la Rambla Pau Casals

Per tal de no posar en perill els vianants que segueixen el camí
de ronda de Tossa a Sant Feliu, s’ha col·locat una passera en
voladís ancorada al mur de contenció de la carretera. Ara el pas
a peu queda separat de la circulació de vehicles. D’altra banda,
també s’ha realitzat una remodelació del mirador del camí de
ronda situat sobre la Punta d’es Cards. L’actuació ha consistit
en la confecció d’un paviment de formigó lliscat, la substitució
de la barana de fusta existent per una d’acer corten i la reparació de les escales d’accés.
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Es crea un itinerari forestal terapèutic en el sector de Sant Grau

L

’Ajuntament ha aprovat un conveni
de
col·laboració
amb
l’Associació Sèlvans per a la implementació d’un itinerari forestal terapèutic en el sector de la finca municipal de Sant Grau.
I és que l’Associació Sèlvans té per
objectiu la conservació del patrimoni
forestal singular, així com la valorització dels serveis ecosistèmics dels boscos més madurs, la constatació científica dels beneficis d’aquests en la salut
i el benestar de les persones, i també
la divulgació sobre llurs valors ecològics, etnològics i socials. Una de les
seves línies principals constitueix la
implementació d’itineraris forestals
terapèutics, i l’Ajuntament ha valorat
que impulsar serveis de salut i benestar vinculats als boscos amb funcionalitat terapèutica poden ser un recurs
de notable rellevància per al turisme
de salut i la dinamització social i econòmica del municipi. En aquest sentit,
l’alcaldessa Gisela Saladich considera
que “afavorirem les complicitats
necessàries per tal d’enfortir un nou
producte de turisme de salut i benestar vinculat als boscos amb funcionalitat terapèutica”.

Així, de forma més concreta, les
accions que s’han dut a terme des de
l’Ajuntament han consistit en recuperar un antic corriol que condueix fins
a una font, deixant lliure de vegetació
un calaix d’escassament 2 metres
d’amplada i 2,50 metres d’alçada;
s’ha incidit amb l’estassada manual
selectiva del sotabosc de diàmetre
reduït deixant intactes totes aquelles
espècies d’interès com és el boix grèvol o altres arbusts d’interès existents; s’ha arranjat el ferm de diferents trams del recorregut, amb la
creació de trenca-aigües a les zones
amb major pendent vertical i
s’enretiraran els obstacles que dificultin el pas; s’han creat escalons en dos
punts concrets on trobem un desnivell pronunciable; s’ha dignificat
l’entorn de la font; i s’han fabricat 3
bancs d’acàcia pelada i s’han instal·lat
a l’entorn de la font.
L’Ajuntament realitzarà una contribució anual de 1.000 € a Sèlvans perquè, entre d’altres coses, es faci promoció de l’itinerari de Tossa i
s’instrueixi les persones que se’n
faran càrrec. El conveni tindrà una
durada de 2 anys. I
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Es vol construir una nova biblioteca més gran i amb més serveis

L

’Ajuntament ha aprovat el programa funcional de la biblioteca municipal
que ha de permetre la futura construcció d’una nova biblioteca més gran i
amb més serveis. En aquest sentit, la
voluntat de l’equip de govern és construir el nou equipament en un solar del
carrer Josep Maria Folch i Torres que té
1.100 m2 de superfície, fet que permetria
ampliar l’actual biblioteca amb, per
exemple, una sala polivalent o crear
nous serveis externs com la biblioplatja.
I és que actualment Tossa disposa des
de l’any 1999 de la biblioteca Manuel
Vilà i Dalmau, situada davant la plaça
de la Concòrdia, una zona propera als
centres educatius i altres equipaments
com el CAP, la llar de jubilats o el mercat municipal. Aquesta biblioteca té
unes dimensions reduïdes, amb una
superfície total de 316 m2 i 366 metres
lineals de prestatges. Té 47 punts de
consulta. El fons de la biblioteca és de
24.077 documents (any 2017) amb un
90% llibres, 7% audiovisuals i 3% documents sonors. La biblioteca disposa de
85 títols de publicacions periòdiques.
Durant l’any 2017 es van realitzar
12.597 préstecs de documents, dels
quals un 70% van ser préstec de llibres,
15% audiovisuals, 14% exemplars de
publicacions periòdiques i només un
0,7% documents sonors. Pel que fa al
préstec interbibliotecari es van servir
511 documents i se’n van demanar
1.206. El nombre d’usuaris actius va ser

de 1.152, que significa un percentatge
del 21% de la població.
Al llarg del 2017 s’han comptabilitzat
30.478 visites. El nombre d’usuaris
actius anuals dels serveis d’Internet i
ofimàtica va ser de 814 que van realitzar
4.885 sessions. L’espai Wi-Fi va tenir
1.856 usuaris.
Pel que fa a les activitats es van realitzar
132 sessions amb un total de 2.438
assistents.
A banda del fons general, la biblioteca
té actualment en les seves dependències la major part del fons de l’escriptor
i editor Fèlix Ros. Es tracta d’un fons
que aplega un nombre aproximat de
7.000 documents dels quals no s’ha
realitzat cap tractament tècnic.
Per tot això, el programa funcional que
s’ha aprovat -elaborat per l’ajuntament
amb el suport del Servei de
Biblioteques de la Diputació de Girona i
del Servei de Biblioteques de la
Generalitat- servirà de base per a la planificació i gestió dels serveis i el funcionament del futur equipament. En aquest
sentit, ha de proporcionar el model de
biblioteca que Tossa necessita.
Així, la proposta de l’equip de govern
és tenir un espai atractiu, acollidor i flexible, que respongui a necessitats canviants d’un públic heterogeni. Un espai
que reflecteixi la nova concepció de

biblioteca com a referent cultural, informatiu i formatiu del territori. En concret,
s’apostaria per un equipament de 820
metres quadrats amb espai polivalent,
espai de suport, espai de formació, àrea
de fons general, àrea de música i imatge, àrea de diaris i revistes, zona infantil, zones de treball intern amb magatzem i despatx, i un patí, jardí o terrassa.
El regidor de Cultura, Sergio Bruna,
afirma que “un dels objectius essencials de la biblioteca és que tothom s’hi
senti acollit i interpel lat. Amb
l’ampliació de l’espai, dels serveis i dels
recursos, seria més factible cobrir els
requeriments dels usuaris i trobar
noves fórmules per arribar a usuaris
potencials que no fan ús o fan poc ús
de la biblioteca. Amb el nou equipament la biblioteca podria consolidar-se
com l’eix central de la vida cultural de
Tossa”. I

Tríptic per promocionar les rutes BTT

L

’Ajuntament ha editat un tríptic
per promocionar cinc rutes en BTT
per la població coincidint amb la fira
SEA OTTER EUROPE, la fira europea
de la bicicleta celebrada a Girona.

Al tríptic, que està en català, castellà, anglés i francés, s’explica, entre
d’altres coses, que hi ha un punt
d’acolliment BTT a la zona esportiva
de Tossa i que les principals rutes
locals són Puig de Cadiretes, Les
Planes de l’Aromir, Aiguafina o Sant
Grau, amb les seves respectives
característiques tècniques.
L’Ajuntament va participar a la fira
amb un stand promocionant aquestes rutes tossenques de BTT. I
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Nova aposta per fusionar esport, turisme i cultura

E

l Club Atletisme La Sansi i el Club
Fondistes de Tossa, amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Tossa,
organitzaran el proper 14 d’octubre
una cursa trail per l’Ardenya Cadiretes
sota el nom de “La Megalítica”.

Els regidors d’Esport i Turisme, Ignasi
Sallés i Mª Àngels Pujals, coincideixen
a afirmar que “aquesta marató trail per
l’Ardenya Cadiretes pot ser un bon
producte que fusioni esport, turisme i
cultura a Tossa”.
Les 3 distàncies a recórrer seran 10 quilòmetres, Mitja Marató 21km i Marató
de 42km amb més de 1.500 metres

positius i un límit de
1.000 participants. La
cursa començarà a les
8:30h. a la població, i
s'endinsarà per una
ruta d'uns 2km interurbans, passant de nou
per la sortida, i desprès
continuarà fent les primeres pujades per un
recorregut per diferents llocs emblemàtics
de la vila: Terra Negra,
Vall de Roc i un ventall de dòlmens i
menhirs de l'època megalítica, passant
pels paisatges més espectaculars de
muntanya que només es poden trobar
al Massís d'Ardenya-Cadiretes. En els
últims quilòmetres, es podrà gaudir
dels camins amb penya-segats de la
Costa Brava més autèntica, per finalitzar a Tossa, al mateix punt que es
donarà el tret de sortida. Durant el
recorregut hi haurà diferents avituallaments líquids i sòlids, a més dels
situats a la sortida i arribada.
Dins dels serveis gratuïts que tindran
els participants amb l'inscricipció,

podran gaudir de 1.600mts2 de fira
dels corredor, Pasta Party el dia abans
de la cursa i, després de l'arribada,
entrenaments previs a diferents ciutats, oferta hotelera, llar d'infants,
dorsal amb nom personalitzat, cronometratge amb xip, dutxes, guardaroba, més de 4.000 fotografies, massatgistes, gran bossa del corredor,
samarreta tècnica de màniga llarga,
estudi plantar, tren fins a Blanes,
medalla commemorativa, llebres,
punts
d'animació,
vídeos
de
Corriendovoy de sortida i arribada
personalitzats per cada participant, i
altres sorpreses i serveis per gaudir
d'un bon cap de setmana a Tossa. I

Actuacions contínues de millora al Casal de Joves

U

na vintena de joves de Tossa han
participat en la creació d’un grafit a la
paret d’entrada del Casal de Joves dins
el projecte de canvi d’imatge i noves
actuacions contínues que s’estan produint a l’equipament.

Si en un primer moment es va actuar
dins l’edifici amb el canvi de mobiliari,
es van pintar les aules, es va millorar la
calefacció, es va col·locar parquet i
miralls a diverses sales, es van renovar
els ordinadors i es van col·locar reixes
de ferro a les portes de l’edifici per
millorar la seguretat; ara s’ha optat per
actuacions
a
l’exterior
i
a
l’enjardinament.
Concretament, s’ha portat a terme la
reforma del paviment de la pista poliesportiva exterior, que s’ha pintat de color
vermell amb ratlles de colors que marquen les diverses modalitats esportives; i també s’ha realitzat la millora de
tot l’enjardinament del casal, amb la
instal·lació de reg nou, i la col·locació
de nou mobiliari esportiu, com porteries o cistelles. El cost de l’actuació ha
estat d’uns 15.000 euros.

14 Tossademar
I

A més, durant el mes de juliol, el casal
ha acollit 25 joves de 14 a 17 anys de
tota Catalunya per portar a terme unes
estades marines sobre vies braves
organitzades per Xatrac. Dos joves de
Tossa que hi han volgut participar han
estat becats amb 150 euros per part de
les àrees de Joventut i Medi Ambient
de l’Ajuntament.

El Casal de Joves de Tossa està format
per diverses sales (d'ordinadors, de
jocs, de cursets o de tallers, entre altres)
i d'una pista poliesportiva exterior. Cal
recordar, a més, que l’actual equip de
govern ha impulsat el projecte #Revifa
per tal que s’hi porten a terme noves
activitats gratuïtes com: tallers, xerrades, exposicions, actes culturals, oci o
formació per engrescar el jovent a participar. Aquest projecte té l'objectiu de
visibilitzar el casal com a punt de referència de la joventut del municipi i ser
un espai de trobada pels joves de diferents franges d'edat, on puguin compartir experiències i aprenentatges. I

Es busca augmentar el reciclatge de vidre a l'estiu

E

covidrio, l'entitat sense ànim de
lucre encarregada del reciclatge
d’envasos de vidre, ha posat en marxa
un pla integral per incrementar el reciclatge d'aquests residus als establiments hostelers de la costa mediterrània. En aquesta edició, Tossa s'uneix a
la
campanya
amb
l'objectiu
d'augmentar la recollida selectiva
d’envasos de vidre, a través del contenidor, respecte a l'estiu de l'any anterior.

L'estiu és una època fonamental per
incrementar el reciclatge d’envasos de
vidre. L'impacte del turisme i l'augment
poblacional, així com l'increment del
consum en el sector hoteler, impliquen
que al llarg d'aquest període es recicli
aproximadament el 30% dels residus
d’envasos de vidre de tot l'any. A més,
la col•laboració del sector hoteler és
clau ja que genera gairebé el 50% dels
residus d’envasos de vidre d'un sol ús.
La campanya 'Toma nota, recicla
vidrio' arribarà a 506 establiments
hostelers de la línia de costa de Lloret,
Blanes i Tossa. Amb l'objectiu de

F ot on ot íc i es
Corpus 2018

mobilitzar als professionals d'aquest
sector, Ecovidrio realitzarà més de
2.000 visites d'informació i sensibilització durant el període estival. A més,
la entitat instalarà un total de 29 nous
contenidors. Així mateix, lliurarà uns
500 cubs per facilitar el transport dels
residus de envasos de vidre.
Els establiments adherits a la iniciativa competiran durant l'estiu i
podran seguir la seva posició en el
rànquing a través del web
www.tomanotareciclavidrio.es. Els

locals més compromesos amb el
reciclatge d’envasos de vidre i que
obtinguin major puntuació rebran
com a premi una classe magistral
amb un reconegut xef amb tres
estrelles Michelin.
Per mobilitzar la ciutadania, Ecovidrio
decorarà 29 contenidors -25 a Lloret i
4 a Tossa- amb motius estiuencs. A
més, l'entitat atorgarà als municipis
que superin el repte d'incrementar el
reciclatge d’envasos de vidre un reconeixement. I

Enterrament de la sardina

Entrevistes a l'alcaldessa per a
promocionar Tossa

Guanyadors dels Premis Recerca 2018

Inauguracio
́ de l'exposicio
́ del
col·lectiu ART TRA

Millores al Parc de Sa Riera

butlletí informatiu
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Dies de flors, poesia i gastronomia

L

’Ajuntament va organitzar per segon any consecutiu
les jornades “Tossa, Flor de Mar”, que, a banda de ser una
poesia de Manuel Vilà que va inspirar una sardana de
Vicenç Bou, també engloba totes les activitats dedicades a
les flors, poesia i gastronomia que es portaran a terme a
la població del 28 d’abril a l’1 de maig.

S’hi van podran trobar carrers engalanats, passejades
pel bosc, una fira de plantes medicinals, gastronomia
floral amb menús temàtics, tallers botànics, concursos
de rams o, fins i tot, Jocs Florals en categoria de poesia
i narrativa. Amb activitats tant pels adults com pels més
petits. I

Nou èxit de la Fira d’Indians

Fo t on o t íc i es

Nous policies locals

16 Tossademar
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Nova imatge a primera línia de mar

Nou enllumenat al Passeig
Mosse
́n Cinto Verdaguer

Èxit total del III Festival de Rumba i Música Catalana

E

nguany, el festival es va voler
ampliar a tres dies i es va confeccionar
un programa d’activitats al detall perquè tots els públics en puguessin gaudir. A més, cal destacar que totes les
activitats van ser gratuïtes, fet que diferencia clarament aquest festival de la
resta de festivals de la Costa Brava.
Actuacions perquè els més menuts
gaudissin de la rumba catalana, cercaviles rumberes, classes de ball, fira del
disc de vinil, cinema a la fresca i grans
concerts, amb Catarres o Doctor Prats,
van ser algunes de les activitats més
destacades.

La regidora de Promoció Econòmica,
Mª Àngels Pujals, explica que
“enguany la imatge del festival evocava els colors i els moments dels concerts a la platja on, tot gaudint de la
millor música catalana, vam poder
veure com es ponia el sol” i afegeix
que “com a gran peculiaritat del festival, els concerts estan envoltats de la
Vila Villa, una de les icones de la Costa
Brava i únic recinte emmurallat del
litoral català”.
El regidor de Festes, Ignasi Sallés, destaca “la importància dels artistes que
han participat en aquest festival.
Aquesta tercera edició ha estat la més
ambiciosa fins al moment. Han estat
tres dies plens d’activitats per tots els
públics en els que es va poder gaudir
de cercaviles, classes de ball, concerts,
fira del disc, cinema a la fresca... i tot

de forma gratuïta”. Sallés valora “molt
positivament la col·laboració de
Diputació de Girona, Patronat de
Turisme de la Costa Brava, Hotel
Diana, Tossa Bella, Balliu Export, San
Miguel i Brisa Marina” i conclou que
“creiem firmament en aquest projecte
i volem donar-li totes les eines necessàries per fer que Tossa sigui un referent amb aquest festival de música”. I

Activitats de la Festa Major de Sant Pere, amb el pregó d’Andrés Velencoso

butlletí informatiu
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Estades d’esportistes professionals a la piscina municipal

L

es instal·lacions de la piscina
municipal han acollit estades de
diversos esportistes professionals
de primer nivell.
Així, per posar algun exemple, han
utilitzat les instal·lacions:
• Selecció absoluta polaca de
triatló:
eren
un
grup
d'aproximadament 15 persones, preparant les properes
competicions internacionals.
• Grup Eitzinger de triatló:
aquest grup utilitza les instal·lacions dues vegades l’any.
• Kallipolis: és un club de natació sincronitzada d'alt rendiment, on la directora tècnica és
Anna Tarres, exseleccionadora

de la selecció espanyola de
natació sincronitzada i actual
seleccionadora de la selecció
d'Israel.

• Millau: és un club de natació
d'alt rendiment francès. Aquest
grup està format per 20 nedadors d'entre 12 i 14 anys. I

Ignasi Sallés, proclamat Míster Fitness Espanya 2018 i quart del món

E

l regidor d’Esports i Festes,
Ignasi Sallés, és el nou Míster
Fitness Espanya 2018 després de
guanyar el campionat que es va
celebrar a Mataró. A finals de maig,
Sallés ja havia quedat sots-campió
de Catalunya d'aquesta categoria
vinculada al culturisme. I a Itàlia,
amb la selecció espanyola, va quedar quart del món d’aquesta disciplina. I

F o t o n o t í c i e s d ’e s po r t s
Travessia a la badia de Tossa

IV Endurada

Futbol platja

Marnathon Edreams

18 Tossademar
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Mini marato
́ de ciclisme

Regidora
no adscrita
Estem en plena temporada 2018. És l’hora
de recollir el que hem sembrat els darrers
anys.
El “boom” immobiliari de fa deu anys ha
derivat en una augment dels habitatges
d’ús turístics que una part del sector hoteler tradicional veu com una competència
desigual. La millora d’algunes destinacions
internacionals competidores del sol i platja
ha reduït la demanda i no permetrà uns
números com els viscuts l’any 2017.
Hi ha veus que comencen a cercar culpables, quan el més important seria cercar
propostes de millora i treballar per consolidar el nostre destí en lloc de queixar-se.

I DE LA “TEMPORADA” QUÈ?

Menys pedanteria i més humilitat.

L' activitat turística de Tossa fins avui ha
estat globalment negativa i ens cal abordar el debat urgentment.

Ara que ja ha acabat l’escola i a l’espera de
començar un nou any escolar, hi ha molts
alumnes que no podran disfrutar del tot de
l’estiu, encara els hi queda un últim espring
per intentar aprovar un curs que sovint els hi
ha passat massa ràpid i pobres no han tingut
temps d’estudiar. Però ara en dos mesos i
poc, han de tenir temps per estudiar el que
no han pogut fer a l’hivern. Una carrera
d’obstacles a la velocitat dels 100 metres lliços.

CAL generar i gestionar en l'àmbit econòmic local, no tant en reflexions teòriques
sinó d' aplicacions pràctiques. " Mans a l'
obra" Srs. del TU!
Creiem que cal un procés intens de reflexió i generar coneixement garantint la
SOSTENIBILITAT, promoure i alimentar
actuacions que tothom hi tingui el seu
espai (petits , grans, joves , infants,...)

Si ens fixem en les xifres, la Setmana Santa
d’enguany ha estat més fluixa que la de
l’any 2017, però millor que la temporada
2016; abril ha millorat, però encara s’ha
mantingut per sota de 2017 i el maig presenta dades per sobra de 2017, amb els
millors dades d’ocupació dels darrers quinze anys.

CALEN innovadors turístics de més qualitat per fer allò que permeti avançar en la
direcció adequada sobre profund coneixement del territori per a definir un model
de poble coherent amb els recursos del
nostre territori i les aspiracions dels que hi
vivim i els que ens visiten, i ho hem de fer
amb propostes competitives i de QUALITAT.

Encara és aviat per valorar l’estiu, el que no
ens ha de fer oblidar que hem de continuar
treballant. L’activitat empresarial del municipi gira al voltant del turisme i és cosa de
tots millorar l’oferta que oferim.

Hem de difondre els atractius que tenim,
que no són pocs i promoure la comercialització d' aquests. No oblidar noves temàtiques ( luxe, NATURA, PATRIMONI CULTURAL, etc.)

La posada en marxa de l’ens Tossa Turisme
és una bona eina de treball, en la qual
empresaris i ajuntament comparteixen propostes i dissenyen estratègies de futur, i el
que és més important, parlen i comparteixen informació.

Recentment, Niño Becerra deia "
Especializarse en turismo de bajo poder
de gasto, de baja renta, acaba teniendo
consecuencias, pero es más fácil el beneficio fàcil”

La recent certificació Biospher és una
excel·lent notícia, posiciona a Tossa a
l’esfera internacional. Per tal de demostrar
la sostenibilitat de les destinacions turístiques, existeixen diferents certificacions. La
més important a nivell mundial que assegura els paràmetres d’un Turisme
Sostenible en una destinació és la
Biosphere Destination que promou
l’Institut de Turisme Responsable, organisme independent impulsat per la UNESCO,
soci de l’OMT i del Global Sustainable
Tourism Council (GSTC). Aquesta contempla mesures de sostenibilitat que s’agrupen
en les àrees del desenvolupament social i
econòmic de la destinació turística, la conservació del patrimoni cultural, la gestió
mediambiental i la implicació i satisfacció
del visitant.
A la tardor es celebraran les trobades entre
l’ajuntament i els empresaris locals, aquest
any amb un format diferent, amb l’objectiu
de fer-les més participatives.
L’esforç de l’ajuntament no és suficient per
mantenir Tossa com destinació madura, és
necessària la participació de tots. Fomentar
aquesta participació és el nostre objectiu a
curt termini.

Srs. del TU , una reflexió : " pa per avui,
gana per demà".
CAL una definició i impuls de les polítiques de desenvolupament econòmic del
sector empresarial de Tossa a partir d' una
visió global i estratègica del NOSTRE
POBLE. El nostre territori afortunadament,
tan i TAN SINGULAR ! No el malmetem !
Finalment, tenim molt clar, que la promoció, en un entorn competitiu ha d’ésser
EFICIENT i EFICAÇ. No n'hi ha prou amb
bones paraules i números estadístics poc
fiables, per fer veure que tot va sobre
rodes, quan de moment, només roden els
Caps de Setmana.
Cal, com ja hem dit, una resposta reflexionada consensuada i eficient a les qüestions clau de futur i a les grans opcions de
desenvolupament local, alhora aconseguir reduir les taxes d'ATUR i fomentar la
contractació ESTABLE, no permetre
necrosar la PRECARIETAT laboral

A la majoria dels alumnes el curs se’ls fa
massa llarg i esperen a veure el final del
túnel per fer la gran carrera final. Però el
túnel no el veuen fins que no el tenen a tocar
dels dits, però llavors ja és massa tard.
Però d’altra banda, tenim els alumnes que
saben de tot, aquests són els més perillosos.
Saben de matemàtiques, de medi, de llengua, d’educació física, de visual i plàstica…,
sovint saben més que els propis mestres,
podríem dir que ja venen amb les competències bàsiques assolides de casa.
Per desgràcia aquesta prepotència i pedanteria no la deixen al acabar l’etapa escolar, sinó
que l’arrosseguen al llarg de la seva vida, i
quan són adults la cosa empitjora i es pensen que poden anar donant lliçons als altres.
Al final amb aquesta xuleria els hi acaba
passant com al “maestro Ciruela, que no
sabía leer y quería poner una escuela”.
Com a regidora d’aquest Ajuntament sóc
conscient que no sé de tot, però nosaltres
som regidors no som tècnics. Els tècnics són
els experts en la matèria, cada àrea té els
seus tècnics i són ells i elles els encarregats
de fer la feina de la millor manera possible.
És el personal funcionari de la casa el que ha
d’assegurar que la feina que fan és la millor
pel bé de tots.
Una vegada em van dir: si vols fer bé la feina
no vulguis fer de tècnic, tu has de fer de regidora. Els tècnics han de fer de tècnics i els
polítics hem de fer política. No podria estar
més d’acord en aquesta afirmació.
Però si mirem els últims plens crec que a
més d’un o una dels que ocupem la bancada
plenària els hi aniria bé aplicar-se aquesta
norma i que fessin una mica de reflexió que
de tot no es pot entendre i que qui s’ho pensi
va bastant errat.

Srs. del TU, la governança està a les seves
mans des de fa 7 anys i això va de mal en
pitjor. El resultat, menys FEINA i més
IMPOSTOS!

Qui vingui a donar lliçons poder cal que primer aprengui bé la matèria, s’informi amb
els tècnics corresponents i sobretot demostri
respecte i una mica d’educació. L’educació i
el saber estar s’aprenen i mai és tard per
aprendre, però sobretot els hi cal una mica
d’humilitat.

BON ESTIU!
SALUT!

Perquè al final l’ignorant pretén ensenyar a
l’erudit.
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