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El port
ja és història!

“Es considera innecessari i contrari als interessos mediambientals vigents”
“A Cala Morisca tampoc s’hi construiran nous habitatges”

Sumari
“Es permet que els animals de companyia accedeixin a
les platges de novembre a març”

“Es vol rehabilitar l’església de la Vila Vella i convertirla en un auditori natural”

“La població rep un primer premi per la recollida de
vidre comercial i triplica la recollida selectiva de residus”

“El municipi rep el distintiu turístic de “Vila
Marinera”
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Editorial

E

m dirigeixio a tots vosaltres complerts els 6 mesos del nou
govern. Som 8 persones obertes a la participació i amb els valors de
diferents generacions.

Un equip negociador enmig de diferents ideologies i, dia rera dia,
sense aturador perquè sumant, en democràcia, tot és negociable i res
impossible.
Tenim el propòsit de contribuir a teixir noves connexions, complicitats
i relacions humanes que de ben segur donaran bons fruits pel futur del
nostre poble.
Només us demano una mica de paciència per a valorar d’ aquí un
temps els resultats.
Junts, volem fer possible una línia oberta al debat, a la participació, al
diàleg, a l’empatia i la comprensió perquè, des del diàleg i els valors de
noves generacions, en surti un millor coneixement de la realitat de la
nostra comunitat.
Estem capacitats per dialogar, renunciar i pactar, i ho farem per arribar
a bon port i que la llum del nostre “FAR” sigui guia d’humanitat, capaç
de generar consensos entre sectors molt diversos, tant pel que fa a
l’ideologia com a la classe social o cultural.
Dialeg d’igualtat i sinceritat, que esperem per part vostre també.
Malgrat vivim moments difícils, com l’alerta de l’ONU pel desastre climàtic, la situació de precarietat social, protestes arreu en resposta a les
desigualtats econòmiques, clam als carrers per posar fi a la violència
masclista difícil d’erradicar i que cal combatre sense treva a cada
moment i arreu, hem de ser capaços d’ afrontar aquests reptes i problemes socials sabent d’antuvi que amb la conducta solidària de
cadascú millorarem el destí de tots.
Fem que durant aquestes festes de Nadal, la llum del “FAR” i la
il·luminació del Nadal brilli una mica més en emocions i que transmetin cultura a l’entorn .
Fem-ho possible entre tots.
SALUT!

Imma Colom i Canal
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El nou govern deixa sense efecte el conveni per a la construcció del port

E

l nou equip de govern, format per
Junts per Tossa, Endavant Tossa i
Esquerra Republicana, ha deixat sense
efecte el conveni signat el 14 de març
de 2012 que tenia com a objectiu assolir la construcció d’un port esportiu a la
població si els vilatans ho aprovaven
per consulta popular.
Segons el regidor d’Urbanisme,
Ramon Gascons, el projecte reflectit
en el conveni és “innecessari i contrari als interessos mediambientals
vigents, atès que el seu contingut no
respecta els principis de protecció de
la qualitat ambiental que han de regir
les actuacions amb incidència en el
medi natural”. A més, Gascons assenyala que la consulta popular destinada
a que els tossencs i tossenques
expressessin la seva posició sobre la
conveniència del projecte mai s’ha dut
a terme perquè va ser suspesa per
decisió judicial.
Cal recordar que el conveni concretava
les següents actuacions:
-Construcció d’un port esportiu darrera d’Es Codolar de 33.046 m2 de superfície amb 396 amarres, magatzems,
locals comercials i aparcament per a
400 vehicles.

-Construcció d’un hotel de 5 estrelles situat a l’antic camí de Lloret
(sector Ses Alzines) amb una edificabilitat de 8.000 m2 de sostre a desenvolupar preferentment en planta
baixa.
-Construcció de 4 xalets de luxe amb
un sostre de 6.000 m2.
-El port incorporava un Hospital Marí
de 510 m2 que s’hagués utilitzat per
a investigació i el tractament de les
espècies marines de la zona.
A més, la construcció del port comportava l’execució d’un túnel que

connectaria el nucli urbà de Tossa
amb el port, d’acord amb el projecte
que en el seu dia va redactar la
Diputació de Girona.
Segons el conveni, els promotors
també es feien càrrec del condicionament del camí de ronda i del camí
ral; de la instal·lació dels serveis
bàsics a la zona (aigua, electricitat,
gas, telefonia, etc.) tant a la zona
d’aprofitament privat com al port
esportiu; de la cessió de les zones
verdes a l’Ajuntament; i també es
comprometien a col·laborar amb
l’Ajuntament en l’execució de projectes d’interés general. I

A Cala Morisca tampoc s’hi construirà
La Generalitat ha aprovat el Pla Director de la Costa
Brava, que es configura com un pla de protecció que
revisa 1.200 hectàrees de superfície on es preveien
15.000 nous habitatges en total. En el cas de Tossa,
l’aprovació d’aquest pla provoca que les polèmiques
urbanitzacions de Cala Morisca o Pola Giverola no es
facin realitat i s’eviti la construcció d’uns 160 nous habitatges.
Ara, un cop feta l’aprovació inicial i després de publicar
el pla al DOGC, comença el període d'informació pública
durant el qual es podran presentar al·legacions. El calendari amb el qual treballa la Generalitat és que
l’aprovació definitiva sigui una realitat el juny del 2020.
L’alcaldessa Imma Colom afirma que “estem molt contents perquè Cala Morisca es desclassifica; aquest era
un sector crònic, on fa molts anys que s’hauria d’haver
impedit construir-hi. El pla ens posiciona allà on volíem: preservar el litoral i que la Costa Brava sigui la que
ens mereixem tots”. A Tossa, a més d’impedir fer 122
habitatges a Cala Morisca, el pla també esborra del
mapa una futura urbanització d’uns 30 habitatges al
sector de Pola Giverola. L’alcaldessa, a més, també ha
agraït que la Generalitat exoneri els ajuntaments de

possibles responsabilitats patrimonials. “Ha quedat clar
que els municipis no hi tindrem res a veure, perquè
aquesta era una amenaça que teníem a sobre”, ha conclós Colom.
Precisament, per evitar que futurs projectes faraònics
malmetin el patrimoni natural de la població, el nou
equip de govern ha impulsat la creació de la carta de
paisatge de Tossa. Aquest projecte té l’objectiu de determinar clarament els punts més destacats de la població
a nivell mediambiental i crear-ne una protecció.
A diferència dels catàlegs, que són bàsicament instruments descriptius i prospectius, les cartes són instruments d'acció que es basen en la mediació i la concertació d'interessos entre els actors d'un territori, amb la
finalitat de consensuar unes estratègies concretes a
seguir.
L'elaboració de la carta requereix una diagnosi, la determinació d'uns objectius de qualitat paisatgística i sobretot, la redacció i signatura d'un document d'acords en el
qual s'estableixen públicament els compromisos que
adopten cadascuna de les parts signants en favor del
paisatge. I
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Tossa obté un primer premi per la recollida de vidre comercial

E

l municipi de Tossa ha assolit la primera posició de Catalunya en la competició que promou Ecovidrio amb motiu
del Moviment Banderes Verdes. I és que
les dades ho deixen clar. Segons
Ecovidrio, Tossa ha recollit selectivament en els mesos d’estiu (de juny a
setembre) 272.970 kg de residus
d’envasos de vidre, el que suposa un
increment del 57% respecte al mateix
període de l’any anterior. Això suposa
una puntuació de 731,7 punts. El segon
classificat ha estat el municipi de Pals,
amb 517,3 punts, i també destaquen en
la classificació poblacions com Palamós,
Badalona, Castell-Platja d’Aro, Pineda
de Mar, Vilanova i la Geltrú, Sant Pere
Pescador,
Santa
Susanna
o
Castelldefels.
L’entrega de la Bandera Verda a Tossa i
els reconeixements a la resta de municipis guardonats es va fer en un acte a
Girona.

Recordem la planificació de les temporades del servei de recollida d’escombraries
comercial:

El regidor de Medi Ambient, Ramon
Gascons, afirma que “gràcies al treball
de l’Àrea de Medi Ambient, dels veïns i
veïnes i dels professionals de
l’hostaleria, Tossa ha donat un pas més
enllà en la lluita contra el canvi climàtic,
la sobreexplotació dels recursos naturals i la cura de la nostra meravellosa
costa”.
Cal recordar, a més, que Tossa ja va
rebre l’any passat el premi “Iglú Verde”
per haver incrementat el reciclatge de
vidre. I és que el canvi de model de recollida, la implicació ciutadana, la del sector comercial i les campanyes informatives impulsades des de l’ajuntament han
estat clau en l’increment de la recollida
selectiva del residus. En conjunt, la recollida selectiva de les diferents fraccions
valoritzables s’ha triplicat, passant del
18,19% amb l’anterior model al 55,85%
amb el model actual. I

F ot on ot íc i es

Setmana Europea de la Prevencio
́ de
Residus
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11 setembre

Acte per el Pla d'Accio
́ d'Energia
Sostenible

Es permet que els animals de companyia accedeixin a les platges de novembre a març

L

’Ajuntament ha modificat dues ordenances municipals
per tal d’autoritzar que els animals de companyia puguin
accedir a la sorra i a l’aigua de les platges de la població de
novembre a març, és a dir, en èpoques de no afluència de
banyistes.
En concret són les ordenances d’ús i aprofitament de les
platges i de control i tinença d’animals. La modificació prohibeix portar animals de companyia a la platja en èpoques
d’afluència de banyistes (entre l'1 d'abril i el 31 d'octubre).
S'exceptuen els gossos d'assistència, degudament acredi-

tats, acompanyats pels seus usuaris autoritzats. També es
permetrà la presència de canins guia i de canins destinats
a treballs de salvament o auxili a persones necessitades,
quan les circumstàncies així ho aconsellin.
El nou equip de govern defensa que els amos dels gossos també tenen dret a tenir el seu esbarjo a la platja
amb els seus animals de companyia –respectant les normes bàsiques de civisme i salubritat– i alhora defensen
que pot ser un servei més per als turistes que viatgen
amb els animals. I

Es retorna a la Generalitat les competències d’inspecció i sanció en oci nocturn

L

’Ajuntament també ha aprovat
retornar a la Generalitat les competències d’inspecció i sanció dels establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives sotmesos a llicència municipal i
al règim de comunicació prèvia
municipal.
Cal recordar que a l’any 2011,
l’ajuntament va acordar assumir

aquestes competències, que bàsicament consistien en vigilància de
l’oci nocturn, controlar els drets
d’admissió de menors, subministrament d’alcohol a menors o portar a
terme les corresponents inspeccions en discoteques i bars musicals. Ara, per això, el nou govern
municipal considera que aquesta
funció no pot ser exercida amb eficàcia i eficiència per part de la

Policia Local, que ja desenvolupa
prous tasques.
L’alcaldessa, Imma Colom, explica
que “només hi ha 5 municipis en tota
la província de Girona que assumeixen aquestes competències –Lloret,
Olot, Palafrugell, Salt i Figueres-“ i
conclou que “creiem que són els
Mossos d’Esquadra els més indicats
per portar-les a terme”. I
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To ss a , l li u re d e se x i sm e

E

l nou equip de govern ha decidit
treballar de forma conjunta en la igualtat d’oportunitats creant una nova àrea
per enfocar l’equitat de gènere des de
totes les vessants tal i com demanden
els temps actuals per garantir un equilibri just entre homes i dones en tots els
àmbits.
Aquesta nova àrea ha marcat els reptes
de mandat en aquesta matèria, amb
una perspectiva global i integral basada
en els següents punts:

• Un canvi en les dinàmiques institucionals que tingui en compte
la perspectiva de gènere i diversitat, en tot allò que es planifica,
impulsa i executa des de
l’Ajuntament.
• La participació social i política de
les dones com a subjecte actiu i
protagonista per co-crear les polítiques públiques del municipi.

• L’avaluació de l’activitat corporativa de l’Ajuntament amb l’objectiu
d’alinear el funcionament intern de
la pròpia institució i les polítiques
públiques que es promoguin en
l’àmbit de la igualtat.

• La divulgació i difusió de totes les
accions que en aquesta matèria es
portin a terme, amb l’objectiu de
sensibilitzar a tota la població de la
importància de la consecució
d’una igualtat efectiva que farà de
la vila de Tossa, un poble equitatiu,
pròsper i més humà.

• El compromís de totes les àrees
del nou equip de govern en la
implementació de polítiques públiques que contemplin la perspectiva
de gènere i diversitat.

La regidora d’Igualtat, Eva Barnés,
explica que amb la missió
d'Incorporar la perspectiva de gènere i diversitat a totes les polítiques
públiques municipals, tal i com exi-

geix la llei actual, per visibilitzar les
diferències i aconseguir així la igualtat efectiva, es treballarà en aquests
4 àmbits:
L'AJUNTAMENT
Canvi institucional en el que totes les
àrees de l’Ajuntament i totes les dinàmiques institucionals incorporen la
perspectiva de gènere i diversitat.
LA COMUNITAT
Donar veu a les dones i impulsar la
seva participació tant social com
política, fomentant la creació de xarxes i la co-creació en polítiques
públiques.
EL PLA IGUALTAT
Elaborar, implementar i difondre el
Pla d’Igualtat.
LA SENSIBILITZACIÓ
Formar, divulgar i comunicar la importància de la igualtat efectiva per avançar cap a una societat millor. I

Un vídeo amb La Bella i La Bèstia gravat a la Vila Vella analitza la
violència masclista dins les relacions de parella
Precisament, la nova Àrea d’Igualtat es
va oferir perquè la Vila Vella fos
l’escenari de la gravació d’un vídeo
amb l’objectiu d’analitzar la violència
dins les relacions de parella. La particularitat, però, és que els protagonistes
del vídeo són els personatges de La
Bella i La Bèstia i l’alumnat de l’Escola
Ignasi Melé i Farré i de l’Institut de
Tossa.
La idea sorgeix de la consultora Igualtat
Creativa, integrada per les sociòlogues
Cristina Vila i Mireia Selva, que estan
especialitzades en perspectiva de gènere i tenen una llarga trajectòria endegant projectes de coeducació a diferents centres educatius per tal de prevenir desigualtats de gènere i violències
masclistes.
Arran del seu treball a les escoles i instituts, van detectar que hi ha moltes
desigualtats
invisibles
que
s’arrosseguen al llarg de tota la vida.
Fruit d’això, van crear el projecte
“Canvia el Conte”, el qual té per objectiu elaborar materials perquè infants i
adolescents aprenguin a detectar el
sexisme de forma didàctica i amena.
És un projecte que es nodreix constantment de la col·laboració amb altres
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professionals
del
món
de
l’audiovisual, del teatre i de la
il·lustració, i el resultat d’això, va ser
un primer vídeo viral sobre el conte de
La Caputxeta Vermella. El vídeo, en el
que hi van participar Festuc Teatre i
DMA Producciones, pretenia mostrar
com aquesta història és un cas evident
d’agressió sexual naturalitzada en un
conte universal i aparentment innocent, i amb el qual es perpetua de
forma continuada un abús que es normalitza i s’interioritza. I és que el desenllaç de la història té un rerefons molt
culpabilitzador de la dona (la
Caputxeta): porta una roba massa vistosa, no segueix el trajecte marcat,
s’entreté descobrint nous camins, no
va acompanyada, parla amb un desconegut, etc. En resum, tot el conte és
una suma de factors que desencadenen en l’agressió final (devorada pel
llop). L’extrapolació d’aquest conte a la
realitat és ben senzilla. A les dones se
les responsabilitza del que els ha passat per haver “provocat” l’agressió
amb la roba que portaven, pel lloc on
es trobaven a aquella hora de la nit o
per la seva actitud.
El resultat del vídeo va ser l’obtenció
d’una extraordinària eina educativa que

ajuda a l’alumnat de les escoles, però
també al professorat i a les famílies, a
identificar les diferents tipologies de
violències masclistes.
Doncs bé, s’ha gravat un segon vídeo,
i ha estat a la Vila Vella. Està centrat
en la història de La Bella i la Bèstia, i
analitza la violència dins les relacions
de parella.
Una de les impulsores del projecte,
Cristina Vila, explica que “l’entorn
sublim i medieval de la Vila Vella de
Tossa encaixa molt bé amb la temàtica
del segon “Canvia el Conte”. A més,
vull destacar la molt bona predisposició per part de l’equip de Govern a treballar temes d’igualtat de gènere i de
prevenció de violències masclistes”. I

Nou conjunt cultural i patrimonial a prop del nucli

L

’Ajuntament ha portat a terme una
permuta de dues parcel·les situades a
l’Avinguda Pelegrí amb l’objectiu
d’aconseguir un gran conjunt cultural i
patrimonial a prop del nucli de la població. I és que després de moltes negociacions entre ajuntament i promotor, s’ha
aconseguit permutar aquesta parcel·la
situada al costat de Ca l’Acerbi -on el
promotor propietari hi tenia pensat
construir un bloc de pisos- per la parcel·la on a dia d’avui està situada la
Policia Local.
La finalitat d’aquesta acció és reservar la parcel·la del costat de Ca
l’Acerbi per destinar-la a un objectiu
cultural fent un gran conjunt patrimonial entre la Casa de Cultura, la
Vila Romana dels Ametllers i Ca
l’Acerbi. L’alcaldessa Imma Colom
explica que “volem ampliar l’oferta
patrimonial i cultural de la població
preservant espais d’interés públic i
creiem que unificar en un gran con-

junt cultural tots els elements que
hi ha en aquella zona serà positiu
pel municipi”.
Aquesta permuta farà que la Policia

Local s’hagi de traslladar a un nou
espai i el promotor es quedi aquella
parcel·la. L’equip de govern està estudiant diverses opcions on traslladar la
Policia Local. I

S’implementa la signatura biomètrica a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania

L

’Ajuntament també ha implementat
la signatura biomètrica a l’Oficina
d’Atenció a la Ciutadania. Aquest fet permet que la ciutadania pugui signar a
l’oficina de forma manuscrita sobre una
tablet, igual que ho faria en un paper,
sense necessitat de coneixements ni possessió de cap mitjà electrònic. A més, el
sistema és capaç de generar en el
moment documents electrònics validats.

Els objectius d’aquesta implementació
són la modernització del registre local
amb l’ús de dues tablets; l’eliminació del
paper en expedients públics, ser una
alternativa a la signatura presencial en
oficines i finestreta; o millorar l’eficiència
i immediatesa, entre d’altres. I

F ot on ot íc i es
Amb representants del SEM
per decidir la ubicacio
́ definitiva de l'ambula
̀ncia

Ca
̀tedra de Cultura Jurídica a
Tossa

Exposicio
́ Temps i Moments
Contemporanis de l'artista
tossenc Spurna

Reunio
́ amb ATA per
tractar dels habitatges
d'u
́s turístic
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S’aprova una moció per demanar l’amnistia de les persones preses polítiques catalanes

L

’Ajuntament ha aprovat una moció que
rebutja la sentència condemnatòria emesa pel
Tribunal Suprem en relació al judici de l'1
d'octubre i la causa independentista, constatant
que representa una regressió dels drets i les llibertats de la ciutadania de Catalunya. La moció
també reclama la llibertat immediata de tots els
presos i preses polítiques catalanes i exigeix
l'amnistia de tots ells i elles, i de tots els exiliats
i exiliades, com a reconeixement de l'absència
de cap delicte vinculat a la celebració del referèndum de l'1 d'octubre i a qualsevol altra acció
política celebrada durant els dies previs i posteriors a aquesta data. Finalment, la moció defensa el dret a l'autodeterminació, dret polític fonamental recollit en tractats internacionals com la
Carta de les Nacions Unides i el Pacte
Internacional de Drets Civils i Polítics, signats
també per l'Estat espanyol, i reivindicar-lo com a
dret en virtut del qual resoldre el conflicte polític
existent, per via democràtica i pacífica. I

El nou cartipàs municipal

E

l nou equip de govern ha organitzat l’estructura funcional político-administrativa de l’ajuntament sobre una
base d’àrees de treball dirigides per un
o diversos regidors/es encarregat de
relacionar-se amb els ciutadans, vigilar
el compliment dels objectius marcats i
proposar i definir les actuacions pertinents.

El regidor Ramon Gascons assumeix
Urbanisme, Manteniment i Serveis,
Medi Ambient, Urbanitzacions i
Benestar Animal.
La regidora Anna Prieto assumeix
Ensenyament, Cultura, Joventut,
Festes tradicionals i és adjunta a
Festes.

Antoni Hervías és el tercer tinent
d’alcalde; i Anna Maria Prieto és la
quarta tinent d’alcalde.
Els portaveus dels grups municipals
són:
Joan Antoni Hervias per Junts per
Tossa.
Mª Àngels Pujals per Tossa Unida (TU).

En aques sentit, destaca la creació de
noves àrees de treball com:
Igualtat
Urbanitzacions
Mobilitat
Oficina d’habitatge
Benestar Animal

La regidora Andrea Nadal assumeix
Mobilitat,
Urbanisme,
Oficina
d’Habitatge, Barris, Festes i és adjunta a Festes Tradicionals.

Gent Gran
La nova alcaldessa Imma Colom (JxT)
assumeix les àrees de Governació,
Patrimoni i Salut, i col·labora amb
Cultura.

I

I la regidora Lluïsa Moreno assumeix
Benestar Social, Activitat física i salut,
Gent Gran i serà adjunta a
Governació i Salut.

El regidor Joan Antoni Hervías (JxT)
assumeix les àrees d’Esports, Hisenda,
Brigades, Recursos Humans i és adjunt
a Hisenda.

L’alcaldessa Imma Colom ha explicat
que “aquesta nova estructura municipal requerirà molta més dedicació
per part dels regidors. Volem posar
molt èmfasi a les persones de Tossa i,
sobretot, apostar per una bona imatge com a poble”.

La regidora Eva Barnés (JxT) assumeix
les àrees d’Igualtat, Transparència,
Participació Ciutadana i és adjunta a
Patrimoni.

Pel que fa a nomenaments de tinents
d’alcalde, Ramon Gascons és el primer tinent d’alcalde; Gregori Martínez
és el segon tinent d’alcalde; Joan
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per

Esquerra

Ramon Gascons per Endavant Tossa.
Alfons Sánchez per Ciutadans (C’s).

El regidor Gregori Martínez assumeix
Turisme,
Comerç,
Promoció
Econòmica, Comunicació i Noves tecnologies.

Barris
Activitat física i salut

Gregori Martínez
Republicana.

I els representants de l’ajuntament en
els diferents òrgans col·legiats són:
Joan Antoni Hervías com a Síndic.
Anna Prieto en els consells escolars de
l’IES Tossa i del Centre d’Educació
Infantil i Primària “Ignasi Melé i Farré”.
Ramon Gascons en el Consorci de la
Costa Brava, a la Comunitat d’Usuaris
de la Conca de la Tordera i a les entitats col·laboradores en matèria
d’Urbanisme.
Lluïsa Moreno a Aspronis.
Joan Antoni Hervías a l’Agrupació per
la Defensa Forestal (ADF).
Eva Barnés en el Fons Català de
Corporació.
I Gregori Martínez en el Consell
Assessor del Patronat de Turisme. I

Es vol rehabilitar l’església de la Vila Vella per fer-hi un auditori natural

L

’Ajuntament té l’objectiu de rehabilitar l’església de
la Vila Vella i convertir-la en un auditori natural de primer ordre a la Costa Brava. Per fer-ho, l’equip de
govern ha sol·licitat l’ajuda del Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya (PUOSC) i el projecte contemplaria la rehabilitació de l’espai, ja que actualment es troba
en mal estat. En concret, hi ha esquerdes, deteriora-

ment a causa de la proximitat amb el mar i l’efecte de la
sal marina, ha crescut flora entre les pedres de
l’església que pot provocar despreniments, o caldria
drenar la base de terra que hi ha davant de l’església
perquè la humitat no faci malbé les pedres que fan de
fonament, entre molts diversos aspectes tècnics que
han estat redactats en un informe. I

Es suspén durant 6 mesos donar noves llicències d’habitatges d’ús turístic

L

’Ajuntament va aprovar suspendre durant sis mesos el fet de donar
noves llicències d’habitatges d’ús
turístic en tot el terme municipal.
L’objectiu d’aquesta mesura, segons
l’alcaldessa Imma Colom, era “ordenar la situació i combatre les pràctiques il·legals que provoquen una
clara competència deslleial cap a
l’empresari que sí fa bé la seva feina”.

I és que, aquest estiu, i segons
dades de l’Oficina de Turisme,
l’ajuntament tenia comptabilitzats
1.181 habitatges d’aquests característiques amb una capacitat per a
7.089 persones que, de mitjana,
feien una estada de 7 dies a la
població. Cal recordar que els habitatges d’ús turístic (HUT) són
aquells habitatges ja moblats i
dotats per a la seva ocupació immediata, llogats per estades de temporada que no superen els 31 dies.
Des de l’aprovació l’any 2016 del Pla
Especial d’Habitatge d’Ús Turístic

de Tossa, la demanda d’aquest tipus
d’activitat no ha parat de créixer i,
des de l’Ajuntament, es manifesta la
necessitat d’impulsar alguna mesura per tal de completar la regulació
existent i ordenar l’oferta, anticipant-se a possibles problemes
potencials de convivència. I és que
s’ha detectat que aquesta activitat
pot generar problemes especialment quan conviu en un mateix edifici amb veïns habituals, problemàtica que s’aguditza si són immobles
amb manca d’aïllaments acústics,
espais comuns no adequats i quan
no es disposa d’una gestió professionalitzada de l’activitat.
Davant
aquesta
situació,
l’Ajuntament ha optat per reordenar
i regular urbanísticament tant les
condicions d’implantació i exercici
de l’activitat com la localització dins
el terme municipal amb l’objectiu
d’assolir l’equilibri entre el dret a
realitzar l’activitat i la garantia d’una
vila sostenible. Per aquest motiu, es

modificarà el pla especial vigent i es
determinarà per cada sector de la
població les condicions amb les que
aquesta activitat es podrà portar a
terme. Per fer això, es va suspendre
cautelarment i durant 6 mesos el fet
de
donar
noves
llicències
d’habitatges d’ús turístic en tot el
terme municipal.
L’alcaldessa Imma Colom explica
que “creiem també que la proliferació d’aquesta activitat està perjudicant l’accés a lloguer tot l’any de
gent jove o treballadors de temporada. Comptarem amb els professionals del sector per a millorar la
situació actual. No volem crimininalitzar ni castigar ni perseguir el sector. Hi ha professionals que fan molt
bona feina. El que volem, precisament, és acabar amb les pràctiques
il·legals que suposen una clara competència deslleial a qui fa bé la seva
feina. Hem d’exigir rigor, professionalitat, seriositat i qualitat en el
producte”. I

butlletí informatiu
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Un estudi de la UdG pretén demostrar els
beneficis per la salut que suposa venir a Tossa

U

n estudi de la Universitat de Girona que es farà en els propers dos anys té l’objectiu de demostrar els beneficis per la salut
que suposa venir a Tossa. Concretament, es tracta de la beca
predoctoral “Càtedra Oceans i Salut Humana” que portarà a
terme el Dr. Josep Llobet i que analitzarà què suposa estar a
Tossa a prop del mar d’octubre a abril. El regidor de Medi
Ambient, Ramon Gascons, explica que “estem a l’expectativa
de veure els resultats d’aquest estudi, ja que podria obrir noves
possibilitats de mercat en temporada baixa, com seria la meditació o activitats similars”. I

Es c o me n ç a a d on a r le s p ri me re s
e ine s a l ’ em p re sa ri a t en e l se u p la d e
t ra n s fo rm a ci ó di gi t al

L

’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, en
la línea del seus nous plans de transformació digital i
desenvolupament econòmic, ha posat en marxa noves
accions en format de sesiones formativas gratuïtes per
aquest final d’any 2019. Aquest paquet de sessions formatives es centra en la professionalització del teixit
comercial en aspectes com les noves tendències en projecció de la imatge de l’establiment comercial o l'ús
d’eines de màrqueting digital pel comerç local.
El regidor de Promoció Econòmica i Turisme, Gregori
Martínez, explica que “entre els pilars del nostre nou
projecte, hi ha dos punts importants, que es treballen
en aquestes accions concretes. Aquests són “la qualitat”, tant del que esperem de qui vingui a Tossa com de
l’oferta de productes i serveis que s’ofereixen des de la
nostre Vila. Si volem un públic de qualitat, hem d'oferir
productes i un servei de qualitat segons els nous estàndards i les noves tendències del S.XXI. I per altra banda,
“la desestacionalització”. Potenciar les vendes fora de
la temporada turística és una de les prioritats d’aquesta
regidoria i en part es comença per donar noves eines de
màrqueting que ajudin a vendre més i millor fora dels
mesos de temporada d’estiu”. I

Fo t on o t íc i es

Amb Agustí Serra, director general de Territori

Amb el director general
de Turisme, Octavi Bono

Diada de Sant Miquel,
patro
́ de la policia

Amb la directora general
d'Igualtat, Mireia Mata

IV Festival de Rumba i
Mu
́sica Catalana

Concert Duo d'Arcs

Trobada de cla
̀ssics volkswagen

I

Programa
de
reanimacio
́ cardiopulmonar
(RCP) a l'escola

Amb representants del geria
̀tric
per parlar de l'ampliacio
́

Dia Mundial de les ajudes
a la navegacio
́ marítima
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Nou enllumenat
al Mas Font

Neteja del fons marí

Rua de Carnaval d'estiu

Dia internacional per a l'eliminacio
́
de la viole
̀ncia vers la dona
Concert Trio Rodin

Tossa rep el distintiu turístic de “Vila Marinera” que atorga la Generalitat

B

egur va acollir l'acte de lliurament
dels diplomes que reconeixen els primers 12 municipis que reben el distintiu “Viles Marineres”, una de les marques turístiques especialitzades en
turisme cultural que es promouen des
de l’Agència Catalana de Turisme
(ACT). Passen a formar part d’aquesta
nova marca l’Ametlla de Mar, Arenys
de Mar, Begur, les Cases d’Alcanar,
l’Escala, Llançà, Palamós, Sant Carles
de la Ràpita, Sant Pol de Mar, Sitges,
Vilanova i la Geltrú i Tossa.
En el cas de Tossa, s’ha destacat com
a “exemple únic de població medieval fortificada, que ha convertit el seu
recinte emmurallat de la Vila Vella en
emblema de la vila. Es tracta d’una
antiga vila de pescadors amb un gran
bagatge històric que ha conservat el
seu passat mariner i l’ha convertit en
eix vertebrador de la seva aposta
turística. Les formes de vida dels tossencs i tossenques durant generacions s’han articulat al voltant del mar
i aquest vincle ha generat tot un patrimoni que és intrínsec a la idiosincràsia de Tossa i que es mostra a través
de l’oferta turística que ofereix la vila.
Entre el seu patrimoni relacionat amb
el món de la pesca destaquen el Barri
de pescadors de Sa Roqueta, el Far de
Tossa o “Sa Farola”, així com la seva
gastronomia basada en productes del
mar, que han posat en valor amb la
iniciativa “La Cuina Tradicional
Tossenca”.
L’entrega d’aquests distintius va estar
presidida per la consellera d’Empresa i
Coneixement, Àngels Chacón, acompanyada del director de l’Agència
Catalana de Turisme, David Font,
davant d’una cinquantena de persones
entre alcaldes, regidors i tècnics dels
municipis distingits.

La consellera va afirmar que “aquestes distincions són un reconeixement
a la vostra tasca en favor d’un turisme de qualitat, diversificat i desestacionalitzat, en línia amb el que marquen els dos instruments amb què el
Govern vol posar en valor el nostre
sector turístic: el Pla estratègic de
turisme de Catalunya i el Pla de màrqueting”. Chacón va assegurar que
des del departament d’Empresa i
Coneixement “ajudarem a posicionar
i donar visibilitat internacional als
municipis acreditats perquè fer turisme també és fer país”.

Aquesta marca de promoció turística
impulsada per l’ACT neix per donar
resposta als reptes que marca el Pla de
màrqueting turístic de Catalunya 20182022 com ara promoure el turisme
com a eina de desenvolupament,
diversificació econòmica i garantia de
futur per a les ciutats, pobles i viles;
crear sinergies entre municipis; potenciar la diversificació territorial i la desestacionalització de l’activitat turística; i
protegir la conciliació i l’equilibri entre
els residents i els visitants/turistes.
ESTRATÈGIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA SEGMENTADA
Aquesta marca d’especialització
forma part de l’estratègia de l'ACT
per segmentar la promoció del turisme cultural dels municipis de
Catalunya, ajudant-los a promocionar la seva oferta turística a escala
internacional i a preservar i promoure el seu patrimoni històric, arquitectònic, tradicional i paisatgístic. Un
comitè d’experts, format per reconeguts professionals de diferents
àmbits i també de l’ACT, és
l'encarregat d’avaluar i validar les
sol·licituds d’accés a les marques
d'aquelles ciutats i pobles que compleixen els requisits per obtenir
alguna d'aquestes certificacions. Les
que les aconsegueixen entren a formar part d’un pla de promoció específic de l’Agència Catalana de
Turisme i adquireixen una sèrie
d’avantatges com són: visibilitat en
els canals de online de l’ACT; ús per
utilitzar els distintius exclusius; participació en accions promocionals

de l’ACT; accés al pla de formació de
l’ACT i a informes d’intel·ligència de
mercat, entre d’altres.
TOSSA ACULL LA PRIMERA JORNADA SOBRE VILES MARINERES
Tossa va acollir la primera jornada tècnica sobre viles marineres després que
la població fos acreditada amb aquesta
nova marca.
Durant la jornada, en la que hi va haver
representants de les viles acreditades
(L’Escala, Palamós, Sant Carles de La
Ràpita, Sitges, Tossa, Vilanova i la
Geltrú, l’Ametlla de Mar, Arenys de
Mar, Begur, Les Cases d’Alcanar,
Llançà i Sant Pol de Mar), el regidor de
Turisme, Gregori Martínez, va afirmar
que “és un orgull que s’hagi escollit
Tossa per fer aquesta primera trobada.
Sens dubte serà una eina important
per definir l’estratègia turística de la
població en els propers anys”. I

butlletí informatiu
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E s pr es en t a u n n o u p os t re

“T

aps de suro de Tossa”, aquest
és el nou postre que ha sorgit de
l’activitat Tresors de Ses Cadiretes, les
sortides guiades organitzades per l’àrea
de Medi Ambient de l’Ajuntament que
consisteixen, primer, en una ruta durant
un matí pel Massís d’Ardenya per buscar algun ingredient (tresor) per, després a la tarda, cuinar-lo en un taller
pràctic en col·laboració amb el restaurant local amb Estrella Michelin “La
cuina de Can Simón”.
Donc bé, fruit de l’activitat d’aquest
mes d’octubre destinada a la recerca
de glans, el xef Xavi Lores ha creat els
“Taps de Suro de Tossa”, elaborats
amb farina de gla, ous, pols de canye-

lla o licor de gla, entre d’altres ingredients.
El producte es va presentar al restaurant amb la presència de l’alcaldessa
Imma Colom.

Gelats de Territori

T

ossa va acollir la presentació dels
“Gelats de Territori”, una nova modalitat de gelats inspirats en productes
característics del territori català.

Un d’aquests productes és la mel de
Tossa i el popular cuiner Marc Ribas
és un dels creadors del projecte. A
banda del gelat de mel de Tossa i
xocolata, hi ha les varietats de poma
de muntanya i gingebre (Solsonés);
jaumets i ratafia (Sant Hilari); maduixes i escumos (Maresme); prunes de
Sant Joan i recuit (Alt Empordà); i
sorbet de taronja i xocolata (Terres de
l’Ebre).
En l’acte de presentació, l’alcaldessa
Imma Colom va posar en valor la mel
de Tossa com a producte saludable. I

Nova campanya de La Cuina del Cim i Tomba

L

a campanya va tornar durant tot
el mes de setembre. Els restaurants
que hi van participar són membres
del col·lectiu de la Cuina Tradicional
Tossenca i oferien un menú especial
amb un primer plat, el cim i tomba de
segon plat, i uns postres. Els restaurants que hi van participar són: Bahia,
Ca la Carme, Can Carlus, Can Pini,
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Capri, Castell Vell, El Petit de Can
Carlus, L’Ajustada, Mestre d’Aixa,
Minerva, Sa Barca, Sa Muralla, Tursia,
Víctor i Victòria.
Per gentilesa de l’Ajuntament, totes
les persones que consumien el menú
rebien una entrada gratuïta per poder
visitar el Museu Municipal. I

Per apuntar-se a aquestes sortides
guiades, que es celebren durant bona
part de l’any, cal enviar un correu electrònic a mediambient@tossademar.org
o trucar durant els matins al 972342847
o 609173746. I

151 participants en el 63è Concurs Internacional de Pintura Ràpida

M

és de 150 persones, concretament 80 adults i 71
menors d’edat, van participar en el 63è Concurs
Internacional de Pintura Ràpida de Tossa, premi degà a
Catalunya i a Espanya. Enguany es va ampliar la dotació
dels premis Ajuntament i Diputació, i es va crear el de la
Fundació Vallparadís-Mútua de Terrassa.
Els premiats van ser:

CATEGORIES ADULTES:
Premi Especial Ajuntament de Tossa de Mar: 2.500 €
-Albert Jiménez.
Premi Especial Diputació de Girona: 1.500 €.
-Montse Fando.
Premi Fundació Vallparadís-Mútua de Terrassa: 1.000 €.
-Valentin Lanza.
Premi Olis/Acrílics: 800 €.
-Manel Doblas.

Premi de 16 a 18 anys: lots de productes.
-Natàlia Caletrio.
CATEGORIES INFANTILS
Premi de 4 a 6 anys: lots de productes.
-Anna Serra.
Premi de 7 a 9 anys: lots de productes.
-Emma Garcia.
Premi de 10 a 12 anys: lots de productes.
-Núria Hernández.
El jurat va estar format per Glòria Bosch, historiadora de
l’art i directora de la Fundació Vila Casas; Alexandra
Planas, gerent de la revista Bonart; Dennis Hollingsworth,
arquitecte i artista; Max Michaeli, professor d’arts plàstiques; Albert Barcia, artista pintor; Mario Zucchitello, historiador; i per delegació del secretari de l’Ajuntament, Rosa
Maria Sureda. I

Premi Aquarel·la: 800 €.
-Sebastià Mauri.
Premi Altres Procediments: 800 €.
-Isidre Vendrell.
CATEGORIES JUVENILS
Premi de 13 a 15 anys: lots de productes.
-Paula Ara.

Alguns actes de la Festa Major de Sant Pere

butlletí informatiu
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Milers de persones assisteixen al “Tossa Font de Llum”

M

ilers de persones van disfrutar de la primera edició
del “Tossa fontdellum”, un projecte consistent en portar a
terme projeccions sobre les muralles des de la Platja Gran
fent servir les tècniques del mapping i els efectes de llum i
so que combinava la història del municipi amb apartats
temàtics relacionats amb esdeveniments històrics, com la
pirateria, el mar, la pesca o els indians.
El projecte es basava en la llegenda local d’”El llibre de
Tossa” de Josep de Palau, i mostrava la formació de la vila
i la seva història donant pas a diferents temàtiques cada cap
de setmana de projecció. La idea era narrar en veu en off la
formació del paisatge, els primers poblats i la construcció
de les muralles i, després, donar pas a diverses temàtiques,
que s’iniciaven sempre amb aquesta construcció de base.
Per a cada un dels trams entre torre i torre, es va instal·lar
un projector. L’equip de so instal·lat a la platja constava de
8 caixes de 1.250 watts i 4 subs de 1.250 watts amb una
potència mínima de 15.000 watts de so. Com a efectes especials, hi anaven màquines de fum a cada una de les torres,

així com 8 focus mòbils als merlets de la muralla i 8 focus
mòbils sota muralla.
Cada nit d’espectacle hi havia 2 sessions gratuïtes en 5 idiomes (català, castellà, francès, anglès i alemany). I

Fort Festival amb Punt Lila

E

l recinte emmurallat medieval de la Vila Vella va acollir
els dies 4, 5 i 6 d’octubre una nova edició del Fort Festival.
L’edició d’enguany també va comptar amb l’espai infantil
“Fort Festival Kids”, on es van fer activitats pensades per a
nens i nenes de 4 a 14 anys i, on entre d’altres coses, es van
fer tallers de DJ o de maquillatge en col·laboració amb
l’acadèmia Plastic, però també un taller d’ecosostenibilitat en
el que es van dona eines per aprendre a reciclar de la forma
més divertida.

Finalment, com a novetat d’enguany i sorgit de la nova àrea
d’Igualtat de gènere de l’Ajuntament, es va crear un Punt Lila,
que estava identificat clarament amb una carpa i tenia
l’objectiu que el festival fos un espai lliure de violències
sexuals. I és que una vintena de joves de Tossa i tot el cos de
la Policia Local van rebre una formació per part de l’empresa
Igualtat Creativa -experta en coeducació i formulació de Plans
d'Igualtat- per conèixer els tipus de violència sexual i com
s’ha d’actuar en cas d’identificar-ne algun dels casos amb
l’objectiu de portar-ho a la pràctica durant el Fort Festival.
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El Punt Lila és un espai d'informació i sensibilització
que facilita assessorament i/o acompanyament a qualsevol persona que visualitzi o pateixi una agressió masclista i/o LGTBIfòbica, entenent per aquestes qualsevol
forma de manifestació: assetjament, humiliacions,
insults, etc.
El Punt Lila del Fort Festival va comptar amb la presència de
professionals en l’àmbit de la sociologia i la psicologia, expertes en violències sexuals, que van estar acompanyades dels
joves de Tossa, que de forma voluntària, van decidit formarse per poder formar-ne part.
La regidora d’Igualtat, Eva Barnés, afirma estar "molt orgullosa dels joves del poble que de forma desinteressada s’han
implicat en aquest projecte", un projecte que, segons Barnés,
"no s'acaba amb la col·locació del Punt Lila al Fort Festival,
sinó que la intenció de l'actual equip de govern és implementar aquests punts de recolzament a tots els esdeveniments i
festes que es realitzin". I

Artistes internacionals s’inspiren a Tossa per crear art contemporani

A

rtistes internacionals contemporanis van escollir Tossa
per inspirar-se a la població durant un mes emulant el que
van fer fa anys Marc Chagall, André Masson, Georges Kars o
Rafael Benet i que va convertir Tossa en la “Babel de les
Arts”.

Concretament, i sota el projecte “AIR.CAT: Artists in
Residence Catalunya”, dos mentors del projecte –Gerard
Smulevich i Dennis Hollingsworth- i dos convidats –Avital
Yomdin i Alberto Barcia- van estar a Tossa de retir artístic creant obra nova amb la finalitat d’exposar-la en el Museu
Municipal en una exposició que es va anomenar “Litoral”,
inspirada en la fusió de la feina d’estudi i l’experiència vital
que els va suposar el contacte amb la costa i natura de Tossa.
En aquest sentit, van combinar la creació a l’estudi amb activitats a l’exterior, com caminades al Massís de Cadiretes, sortides amb kayak per conèixer la costa tossenca, jornades

d’immersió submarina o, fins i tot, desplaçaments per visitar
la Sagrada Família, els Museus Miró i Picasso de Barcelona o
conèixer la casa-estudi de Salvador Dalí a Cadaqués.
Tant els mentors del projecte –Gerard Smulevich i Dennis
Hollingsworth- com els dos convidats –Avital Yomdin i
Alberto Barcia- treballen materials diferents. Escultura, pintura o fotografia són les seves especialitats, i van arribar a
Tossa provinents de Nova York, Berlin i Los Ángeles.
La regidora de Cultura, Anna Prieto, explica que “la iniciativa
ens va apassionar. Creiem que és un impuls per l’art contemporani i per la Cultura en general”. I

L’Ajuntament i Càritas renoven el conveni per alimentar les persones en situació de
pobresa

L

’Ajuntament i Càritas han renovat
el conveni de col·laboració per la gestió
del servei d’aliments a veïns i veïnes de
la població en situació o risc de pobresa i exclusió social.
I és que el nou equip de govern té, dins
els seus objectius programàtics, procurar per una integració social, laboral,
cultural i econòmica de tots els seus
vilatans, amb especial cura per aquelles
persones que es troben en processos
d’exclusió social, pobresa o marginació
social. Per aquest raó, l’ajuntament desitja enfortir amb Càritas els lligams de
cooperació institucional per fer més eficaç les accions de suport i promoció
social de les persones i famílies de
Tossa que es trobin en risc o situació de
pobresa o exclusió social (atur, manca
de salut, rendes baixes, aïllament
social, irregularitat administrativa, precarietat o manca d’habitatge).
El conveni concreta que les persones
ateses vindran derivades pels Serveis

Socials de l’Ajuntament, amb una derivació per escrit on constin les dades
familiars bàsiques consensuades amb
Serveis Socials i la demanda temporalitzada que s’efectua al servei
d’aliments.
Amb un equip de voluntaris, el servei
es portarà a terme a un local discret,
que permetrà atendre les persones dignament. La freqüència serà mensual i,
paral·lelament, es treballarà per oferir
accions formatives relacionades amb
l’alimentació saludable i econòmica, la
higiene familiar, neteja de la llar i
remeis casolans per tal d’afavorir un
major grau d’autonomia de les famílies
afectades.
Càritas adquirirà els aliments necessaris per la confecció dels lots buscant
fórmules per tal d’abaratir al màxim el
cost de les cistelles. L’Ajuntament destinarà un mínim de 2.000 euros per
cobrir la demanda d’aliments que no es
pugui satisfer amb donacions en espè-

cie, augmentant-hi així la partida de
diners destinada. L’Ajuntament també
assumirà el cost del transport
d’aliments des del magatzem central
del Banc d’Aliments fins a Càritas, i
posarà a disposició personal de la brigada per a la descàrrega dels aliments.
Aquest conveni té la vigència d’un any,
tot i que es podrà renovar anualment. I

B re u
El Banc dels Aliments de Tossa va
recaptar 1.380 kgs. d'aliments i productes de neteja durant el Gran
Recapte de Nadal organitzat en els
supermercats Esclat i Caprabo. Les
dades són especialment significatives
ja que en el darrer Gran Recapte
organitzat a Tossa s'havia recaptat
755 kgs. d'aliments i productes de
neteja. Des de Càritas Tossa es vol
donar les gràcies a tothom que va
col·laborar.
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Activitats del casal de joves
Conveni amb la Penya Blaugrana per
gaudir de les activitats del FC Barcelona

Taller de batuts d'estiu

Taller de curtmetratges

Taller Estampem Samarretes
VIII Torneig de futbol Game del FC
Barcelona

Taller de Scrapbok

Neteja a la Cala Vallpresona

Sortida a Beach Party
Tercer campionat de Ping-Pong

Gincana de les estades marines

Un Sant Grau amb moltes famílies

A

quest any es va voler recuperar
la nit de Sant Grau, que consisteix en
la celebració de diversos concerts
d’artistes tossencs amb acampada
amb zona de jocs la nit prèvia del tradicional aplec.
Les regidores de Festes, Andrea
Nadal i Anna Prieto, afirmen que “és
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molt important recuperar esdeveniments i tradicions que malauradament s’havien perdut. A més, la
intenció és potenciar aquest tipus
d’actes fora de la temporada turística. Tenim molt bones sensacions
després de la primera nit de Sant
Grau i la intenció és treballar-hi més
per l’any vinent”.

Pel que fa a l’Aplec en sí, les regidores
valoren que “va anar tot molt bé. Hi
vam veure moltes famílies de Tossa.
Creiem que fer el preu del dinar més
assequible va ser un èxit i així tothom
hi va poder participar. Finalment,
volem agraïr a totes les persones que
han col·laborat i han fet possible un
nou Aplec de Sant Grau”. I

El primer pessebre vivent amb tecnologia mapping de Catalunya

L

’alcaldessa Imma Colom i el regidor de Promoció Econòmica Gregori
Martínez, en companyia dels representants de l’Associació del Pessebre
Vivent, van presentar a Girona el
Pessebre Vivent de Tossa d’enguany
com el primer amb tecnologia mapping
de Catalunya. L’experiència, d’entrada
gratuïta per a tothom, es podrà viure a
la Vila Vella els dies 28 i 29 de desembre
a partir de les 18:00h.

Es tracta d’un espectacle on l'encant
medieval, la tradició i la tecnologia es
donen la mà per oferir una experiència
impactant en el 40è aniversari del
Pessebre Vivent de Tossa. Ambientat a
la Vila Vella, el recorregut anirà acompanyat d'il·luminacions especials.
Comptarà amb 9 espais escènics teatralitzats pels més de 50 actors de
l’associació i amb espectaculars intervencions de les projeccions de mapping en 4 punts.
En la presentació, l’alcaldessa Imma
Colom va indicar la importància de
donar visibilitat a les entitats coincidint
amb el 40è aniversari del Pessebre
Vivent. Colom va destacar també la
promoció que es vol fer del municipi
“no només a l’estiu, ja que Tossa és un
poble viu i amb un alt atractiu turístic
tot l'any”. Finalment, l’alcaldessa espera que moltes persones dels pobles

veïns i de la resta de Catalunya es desplacin a la Vila Vella per gaudir d'aquest
espectacle únic a Catalunya.
Per la seva part, el regidor de Promoció
Econòmica, Gregori Martínez, va manifestar el seu agraïment a l’Associació
del Pessebre Vivent de Tossa per la
seva implicació en el projecte. En
aquest sentit va explicar que la suma
d’esforços en aquest tipus d'accions
sempre acaba donant un bon resultat

pels interessos generals de la vila.
“Volem que, de la mateixa manera que
a l’estiu es recorda Tossa moltes vegades per les seves vistes i el mar, a
l’hivern es recordi ara pel seu Pessebre
Vivent i la combinació amb la tecnologia mapping”, va finalitzar.
Per oferir una millor cobertura a
l’esdeveniment i seguir les novetats
corresponents, s'ha creat el hashtag per
a xarxes socials: #PessebreTossa I

Tossa pesca el Nadal

L

’Ajuntament ha preparat un
projecte a tres anys vista amb
l’objectiu de millorar els actes de
Nadal a Tossa. A banda d’una aposta ferma per la Fira de Nadal, aquest
any, dins la campanya “Tossa pesca
el
Nadal”
s’ha
creat
nova
il·luminació nadalenca amb motius
mariners. I

F ot o n ot í c ie s

Exposicio
́ Rame
́

Fira Medieval

Murs de proteccio
́ a la Vila
Romana

Visita del director territorial d'Ensenyament,
Martí Fonalleras, a
l'escola
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Nova edició de “La Megalítica”

E

l Club Atletisme La Sansi i el Club
Fondistes Tossa, en col·laboració amb
l’Ajuntament i DipSalut, van organitzar
el passat mes d’octubre la II Megalítica,
la cursa trail per l’Ardenya Cadiretes
que fusiona esport, turisme i cultura.
Les tres distàncies a recórrer van ser de
5 quilòmetres, 10 quilòmetres i Mitja
Marató 21km, amb més de 1.500 metres
positius. L’edició es va tancar amb 625
participants de 15 països. I

Es canvia l’enllumenat del camp de futbol municipal

L

’àrea d’Esports ha portat a
terme aquest estiu l’arranjament de
l'enllumenat del camp de futbol
municipal que comptava amb una
antiguitat superior als deu anys i un
consum allunyat del ple d’eficiència
energètica endegat pel consistori.
Amb aquesta acció, cost de la qual
ascendeix a 47.000 euros, s’assoleix
un estalvi de fins a un 50%, amb un
manteniment molt reduït i una cobertura lumínica necessària per garantir
la correcta activitat esportiva.

l'acumulació d'humitat no deteriori
els circuits electrònics.
-Fins a 1.200W de potència.
-Dues temperatures de color 4.000k i
5.000k.
D’altra banda, durant l’estiu també
s’ha portat a terme la substitució del
cablejat de l’alimentació del bar del
camp de futbol. La despesa ha estat
d’uns 8.500 euros. I

I és que la nova instal·lació disposa
de tecnologia LED:
-Sistema de micro reflectores compatible amb lents 2x2.
-Màxima fidelitat
d'il·luminació.

al

projecte

-Els mòduls són orientables.

Un pilot de Tossa ha quedat
tercer del món d’Enduro amb
la selecció espanyola

E

l pilot de Tossa, Adrià Sánchez
Botella, ha assolit la tercera plaça per
equips amb Espanya a la categoria Club
del campionat ISDE d’Enduro celebrat a
Portugal.

-Assegura la dissipació tèrmica.
-Vida útil mínima de 120.000 hores.
-Vàlvules anticondensació perquè

Aquest campionat, de sis dies de durada, està considerat com les olimpíades
de l'Enduro, on participen més de 650
pilots dels cinc continents en diferents
categories.

a la categoria Júnior 125 cc.
Des de l’Ajuntament el felicitem per
l’èxit aconseguit i desitgem que tingui
molta sort en el futur. I

Espanya ha aconseguit la tercera plaça
en la categoria Club, per darrera
d’EEUU i França, i en la que hi participaven 125 equips.
Cal recordar que Adrià Sánchez Botella
és l’actual campió d'Espanya d'Enduro

Fotonotícies d’esports
2500 euros de recaptacio
́
per la investigacio
́ de la
leuce
̀mia infantil durant la
XXI Travessia a la Badia de
Tossa
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Triatlo
́

Ioga

Trail Selva Marítima

Renovació del conveni amb el MIC Taichi

Presentacio
́ del futbol base

ESPERANT EL NOU ANY
200 dies no són res en la vida dels veïns i veïnes de Tossa,
però han bastat perquè el govern tripartit municipal, nascut de les eleccions del mes de maig, hagi marcat territori.
Són dies en els quals han viscut de la feina feta per altres,
sense citar-la. Han anul·lat projectes i contractes que milloraven la qualitat dels serveis municipals i han gastat, això
especialment, sense control.
S’han trobat la caixa plena i han fet el que no s’ha de fer:
pagar favors electorals.
Exemples són la col·locació a dit del senyor Trabazos, tercer de la llista d’ERC, la contractació com assessor urbanístic de l’advocat de SOS Costa Brava, proper a Endavant,
i la contractació per part de Junts per Tossa d’un estudi
sobre els habitatges del casc antic, per citar-ne tres.
Mentre projectes adjudicats com l’asfaltat de dos aparcaments municipals, la millora de l’enllumenat de l’avinguda
Ferran Agulló, la nova Llar d’infants, la xarxa wifi local...
s’han anul·lat o dormen el somni dels justos en algun
calaix.
Però no tot ha estat negatiu, l’aposta per mantenir el Fort
Festival, per incorporar al Pessebre Vivent l’experiència de
projectar imatges a la muralla, reconèixer l’èxit que va significar la instal·lació d’un envelat per Nadal a l’aparcament
de l’Àncora, mereixen una valoració positiva. Finalitzar les
obres de les pistes de pàdel, instal·lar les plaques solars a
la teulada de l’edifici La Nau i instal·lar un punt de recàrrega de vehicles elèctrics a l’aparcament de la Porta de Sant
Feliu també és positiu.
I volem quedar-nos amb això, la part positiva, per petita
que sigui. Resta esperar a l’any nou per conèixer el pressupost municipal i valorar més en profunditat el futur que
ens espera a tots plegats.

Volem aprofitar aquest espai per
valorar els resultats electorals de
les Eleccions Generals del 10 de
novembre al Congrés dels Diputats i
al Senat.
En aquestes eleccions es va demostrar novament que els catalans som
un poble que no defuig a l’hora
d’exercir els seus drets democràtics
i vam votar de forma massiva a les
opcions independentistes.
Des de Junts Per Tossa volem felicitar a la diputada Laura Borràs de
Junts Per Catalunya i molt especialment a la tossenca Mariona
Illamola, sense oblidar al nostre
amic del poble veí Sergi Miquel.
No dafalliu!
Estem convençuts que junts treballaran en ferm per posar fi a la
repressió, per la resolució del conflicte polític de Catalunya de forma
dialogada, en l’ exercici del dret a
l’autodeterminació i la plena llibertat fonamentada en els Drets
Humans. En definitiva, treballar per
un futur millor per Catalunya.
Des d’ aquí tambè el nostre més sincer escalf i suport a tots els presos
polítics i exiliats. Estem amb vosaltres. Des de Tossa us enviem una
forta abraçada.
Salut!

El clima ja ha canviat. És un fet. Ara ja no va de mitigació. Ara cal adaptació al que és inevitable, i nosaltres
hem volgut iniciar els primers passos aplicant unes
directrius urbanístiques i mediambientals que permetin
al nostre municipi afrontar aquest nou repte amb solidesa i prevenció.
L’inici de la legislatura ha estat especialment moguda a
l’àrea d’Urbanisme, perquè ha coincidit amb el període
de reunions amb el Departament de Territori de la
Generalitat, per establir les directrius del nou Pla
d’Ordenació Urbanística de la Costa Brava. Com molts
deureu saber, hem posat els interessos en la preservació de Tossa per davant de tot, i en la aprovació inicial
s’ha resolt salvar Cala Morisca i Pola Giverola de la
imminent construcció de 155 cases, i s’han reordenat
espais com Can Truges, Can Coure o Porto Pi per assegurar la seva preservació com a espais d’interès natural.
També, entre d’altres projectes, s’han iniciat els tràmits
per engegar la restauració de l’església de la Vila Vella i
el seu acondicionament per convertir-la en el més
esplèndid auditori a l’aire lliure de la Costa Brava; i s’ha
preservat de la construcció l’espai de l’entorn de Ca
l’Acerbi i la Vila Romana dels Ametllers. Creiem que la
preservació del nostre patrimoni natural i cultural, juntament amb l’impuls de noves estratègies de promoció
turística, serà la base sòlida que ens ha de permetre
donar continuïtat i recursos per als projectes de benestar social i la prosperitat de la nostra vila.
Un plaer estar al vostre servei i agrair a tots els veïns
que durant aquest primer rodatge ens heu fet aportacions, idees i consells. No dubteu en cap moment fernos arribar noves propostes o queixes. Tenim molt clar
que hem vingut a servir.
Endavant Tossa us desitgem unes molt bones festes i
any nou.

No ens deixem empènyer pel desànim. Lluitarem per un
2020 millor, plens d’il·lusió. És el nostre tarannà.
Que passeu molt Bones Festes.
Desitgem un bon final d’any per tothom, i un 2020 de
feina.

Ja fa mig any que vam iniciar aquest aventura d’entrar al govern municipal en aquest
mandat, i ho vam fer amb l’intenció d’ implementar polítiques públiques valentes, amb
retorn social, i on el bé comú prevalgui sempre enfront el benefici d’uns pocs.
Hem iniciat la transformació digital de Tossa,
que ens ha de permetre connectar les nostres
arrels, la nostra història, amb el futur i amb
les noves tecnologies, com a instrument per
a la millora social, la productivitat de les nostres empreses i l’atenció als nostres visitants.
Amb l’objectiu de desestacionalitzar la temporada, i per tal que l’afluència de visitants
sigui continuada tot l’any, treballem conjuntament amb l’ens Tossa Turisme en la recopilació de dades per tal de definir millor
l’estratègia i les inversions en publicitat pels
propers anys.
Pel que fa a la promoció econòmica, comencem a desenvolupar el nostre pla, amb el

suport del Consell Comarcal i amb el
Programa AODL del SOC per tal de donar un
assessorament i servei a totes les empreses
de Tossa que ho demanin, així com ajudar a
les persones treballadores que es trobin a
l’atur en la seva cerca de feina, sobretot i especialment, fora de les temporades turístiques.
Hem recuparat el pessebre vivent, i hi hem
afegit, per tal de fer-lo més atractiu als nostres visitants i també a la gent del poble, un
espectacle de mapping, que permeti que la
combinació de tradició i noves tecnologies el
converteixi en un producte de referència.
En definitiva, volem fer política amb i per a les
persones, volem tenir en compte a tothom
per prendre decisions, volem governar des
de l’enteniment i el coneixement, volem que
Tossa sigui per sobre tots els mons, a la
cançó del Pelegrí i també a la realitat.
Bones festes i bon any a tothom.

Hola, soy Alfonso Sánchez, concejal en Tossa de Mar y Diputado
en el Parlament de Catalunya.
Antes de nada me gustaría agradecer vuestra confianza depositada en Ciutadans para velar por el cumplimiento de la legalidad
en nuestra preciosa villa así como en el resto de España. Sin
duda estamos logrando cambios en la manera de hacer en las
instituciones y no cesaremos en nuestro empeño de que todo se
haga de manera transparente y sobretodo, legalmente. España
siempre ha vivido con intensidad unas fechas muy especiales en
el calendario. Unas fechas donde los protagonistas deben ser los
niños, que rebosan de ilusión y alegría.
Los compañeros de trabajo hacen el amigo invisible con un
regalo que simboliza la unión de un equipo. Los amigos de toda
la vida vuelven a ponerse en contacto para desearse lo mejor
para el próximo año y demuestran que su cariño sigue intacto. Y
las familias vuelven a unirse para festejar su amor y desearse
grandes éxitos en sus proyectos futuros para que sepan que
siempre se tendrán unos a otros pase lo que pase.
Últimamente en este rincón de España llamado Cataluña, compañeros de trabajo, amigos, familia e incluso los más pequeños no
están viviendo sus mejores navidades. Durante los últimos años
hemos vivido cómo la política se ha metido en nuestras vidas
hasta el punto de destrozar relaciones personales, amistades y
familias enteras. Aún así, algunos aún tenemos esperanza en
arreglar toda esta situación y volver a recuperar la convivencia.
Por ello, con todo nuestro corazón, deseamos de verdad, que
tengáis unas felices fiestas rodeados de vuestros seres queridos
y dejéis atrás los males del pasado. ¡Feliz navidad!
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