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Costes reformarà tota l’avinguda
Sant Ramon de Penyafort

 S’eliminaran leS barrereS arquitectòniqueS, S’hi farà arribar el gaS,
eS millorarà la llum i el clavegueram, i eS peatonalitzarà

l’ajuntament liquida totes les 
factures pendents de pagament 
dels anys 2005, 2006, 2007, 
2008 i gran part de 2009 p. 5

tossa ha patit aquest estiu un 
10% menys de delictes i faltes 
respecte l’any passat p. 7

balanç d’ocupació turística de 
l’any 2009 p. 4
quadres guanyadors del concurs 
de pintura ràpida 2009 p. 8

Núm. 6 y Novembre 2009

Una millor 
connexió al món
Els treballs a la carretera de Llagostera 
han comportat, entre d’altres coses, la 
renovació del paviment i la conversió de 
les cunetes profundes a formigonades 
transitables. El proper gran pas de con-
nexió a Tossa serà l’arribada de l’auto-
pista fins a Canyelles.
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ConTACTES Costes reformarà l’any vinent tota l’avinguda Sant 
Ramon de Penyafort

Prop de 350 persones opinen sobre la 
cuina tradicional de Tossa

Les negociacions de l’Ajuntament amb la 
Direcció General de Costes han donat els 
seus fruits. Si en un principi Costes només 
s’havia compromès a reparar els fragments 
de barana que van quedar malmesos pel 
temporal de Sant Esteve, ara executarà la 
remodelació integral de l’avinguda Sant Ra-
mon de Penyafort sense que Tossa hagi de 
desemborsar ni un euro. El cost del projecte 
superarà els 1,5 milions d’euros i es separa 
del futur projecte global de remodelació de 
la façana marítima.

Entre les actuacions, es preveu fer per a 
vianants els 376 metres lineals de l’avingu-
da i millorar els punts malmesos de la ba-
rana que dóna al mar. A més, s’eliminaran 
les barreres arquitectòniques millorant la 
disposició de l’enllumenat i suprimint les 
voreres i els parquímetres. Així mateix, es 
renovarà l’enllumenat públic i el clavegue-
ram, s’obrirà una rasa per portar el gas na-
tural als edificis que encara van amb butà 
i propà i es farà arribar el reg terciari a la 
zona. També s’instal·laran contenidors hi-

dràulics per abocar-hi els residus; i es su-
primirà l’aparcament, però en cap cas el 
pas de vehicles, tant de serveis com de resi-
dents o turistes. 

Malgrat que encara no hi ha data d’inici 
de les obres, l’alcaldessa Imma Colom (CiU) 
diu que aquestes començaran durant el 

2010. Segons Colom, “és molt difícil con-
cretar una data perquè es tracta d’una zona 
molt turística i és una obra que s’ha de fer 
durant, com a mínim, quatre mesos”.

L’equip de govern convocarà propera-
ment veïns del sector i oposició per explicar 
el projecte. yz

Una esperança feta realitat. D’aquesta manera 
defineixo el meu estat d’ànim després de la gestió 
econòmica que hem portat a terme en els darrers 
dos anys.

Hem aconseguit liquidar totes les factures pen-
dents de pagament dels anys 2005, 2006, 2007, 
2008 i gran part del 2009. Mica en mica anem 
aconseguint la normalització de les arques munici-
pals, després de mesos de lluita i molts mals de cap 
per fer quadrar els números. És per aquest motiu que 
vull agrair molt sincerament la paciència d’aquells 
proveïdors que s’han hagut d’esperar tant de temps 
per cobrar. Finalment, anem sortint del pou. També 
m’agradaria felicitar a tot el sector turístic i comercial 
que ha aconseguit adaptar-se a una situació de crisi 
econòmica global per continuar oferint un producte 
d’extrema qualitat als nostres visitants. Sabíem que 
seria un estiu dur, però, a Tossa s’ha mantingut una 
certa estabilitat d’ocupació –fins i tot, hi ha sectors 
que han tingut una molt bona temporada, com els 
apartaments o els càmpings-. De tota manera, cal 
reconèixer que s’ha notat la crisi –especialment a la 
restauració i al comerç-. La lectura que cal fer és que 
hi hagut gent a Tossa, però que ha gastat menys. 
Per això, no ens podem dormir i continuarem amb 

les campanyes de promoció de la vila. Tenim feina 
per fer. 

Però la nostra feina va molt més enllà. També 
hem hagut de posar ordre a la relació de llocs de 
treball de l’ajuntament, i ho hem fet per ajudar als 
treballadors. Fan una gran feina pel poble i mereixi-
en saber en quina categoria estan. Fins ara, hi ha-
via diferències incomprensibles entre personal que 
feia la mateixa feina. Amb aquesta nova relació, no 
s’abaixarà el sou a ningú i s’incrementarà als que 
pugin de categoria. La nostra voluntat és classificar 
els llocs de treball, no les persones.

I per acabar, només dir-vos que aquest equip 
de govern té moltes ganes de continuar treballant 
pel poble. Com ja sabeu, s’ha comprat Sant Grau 
en unes condicions molt bones. La nostra aposta és 
augmentar el patrimoni i, en aquest cas, volem que 
s’hi faci un projecte que potenciï el sector turístic.

Encara hi ha molta feina per fer i la farem. Estem 
molt il·lusionats amb aquest projecte de govern. 
Agraeixo sincerament la tasca de la gent del meu 
equip i a vosaltres us continuo donant les gràcies 
per la confiança que ens demostreu dia a dia.

Tots junts farem una Tossa millor!
Imma Colom, alcaldessa yz

El passat 21 de setembre es va celebrar a Tos-
sa el sorteig de 19 àpats per a dues persones, 
cadascun d’ells ofert per un dels restaurants 
adherits a la campanya de LA CUINA TRA-
DICIONAL TOSSENCA, entre els clients que 
havien aportat la seva opinió i valoració en 
relació amb aquesta nova iniciativa, omplint 
les enquestes de satisfacció dels usuaris.

Les persones guanyadores han estat tria-
des a l’atzar entre un total de 347 enques-
tes rebudes a l’oficina de turisme entre el 
25 de juny i el 21 de setembre de 2009 i 
tenen diversa procedència: 11 són espanyo-
les, i d’aquestes, 7 viuen a Catalunya, 4 són 
franceses, 2 belgues, 1 alemanya i 1 darrera 
viu als Estats Units. Totes elles gaudiran d’un 
àpat per a dues persones en un dels 19 res-

taurants adherits a la iniciativa de LA CUINA 
TRADICIONAL TOSSENCA, en el decurs del 
2009 o, si això no és possible, durant l’any 
2010.

Cal recordar que els restaurants adherits 
a LA CUINA TRADICIONAL TOSSENCA, són: 
Can Carlus, Can Pini, Capri, Castell Vell, Club 
Aire Libre, El Petit de Can Carlus, El Portal, 
El Taller, La Cuina de Can Simon, L’Ajustada, 
L’Havanera, Marítim, Minerva, Nàutic Can 
Pini, Rem Vell, Sa Muralla, Santa Marta, Túrsia 
i Víctor. Les dades aportades per les enques-
tes s’estan processant informàticament en 
aquests moments a l’oficina de turisme del 
municipi i, per tant, encara no hi ha uns resul-
tats definitius, si bé tot apunta a que el grau 
de satisfacció general “és molt elevat". yz

EDIToRIAl

z el grau De SatiSfacció general “éS molt elevat”, SegonS
l’oficina De turiSme

Tossa homenatja Cassú en el 
XXII Aplec de la Sardana

El mestre Josep Cassú, compositor, instru-
mentista de fiscorn i exdirector de La Prin-
cipal de la Bisbal, va ser homenatjat en el 
marc del 22è Aplec de la Sardana de Tossa. 
En la tradicional vigília d’aplec de dissabte, 
amb la participació de la cobla La Flama de 
Farners, durant l’audició de la tarda es van 
interpretar sardanes antigues i en el concert 
de la nit es va estrenar Tossudament Tossa, 
composta expressament per Cassú, i Cent 
anys de Costa Brava, de Sigfrid Galbany. 
L’endemà, en l’últim aplec de la temporada 
a les comarques gironines, les cobles Ciutat 
de Girona, Principal del Llobregat i La Fla-
ma de Farners van interpretar sis sardanes 
més de Cassú, una de les quals, Petjades al 
vent, la va dedicar a l’Agrupació Sardanista 
Tossenca pel seu 15è aniversari. yz

Noves accions de l’Associació 
OASI d’atenció a l’immigrant

L’Associació d’Acció Social i Ciutadania OASI 
continua portant a terme projectes per a mi-
llorar la integració del immigrants a Tossa. 
Recentment, s’ha posat en marxa un taller 
d’autonomia als baixos de l’edifici Sant Jo-
sep i un curs d’orientació laboral. Qualsevol 
immigrant pot dirigir-se els dimecres al matí 
a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajunta-
ment, on la Cristina Domènec o la Natalia 
Tenedor l’atendran. yz



4      TOSSAdemar butlletí informatiu     5

L’alcaldessa de Tossa, Imma Colom (CiU), 
que vol agrair molt sincerament la pacièn-
cia d’aquells proveïdors que s’han hagut 
d’esperar tant de temps per cobrar, explica 
que “aquesta bona notícia” és fruit de tres 
factors:

El primer, l’enorme contenció de despeses 
que s’han produït durant aquests dos dar-
rers anys, fruit d’una política perseverant i 
tenaç de reducció de despeses corrents que 
es tradueix en un estalvi de més de 552,307 
€ durant l’any 2008, primer any de la ges-
tió econòmica sencera de l’actual equip de 
govern de CiU. La reducció s’ha portat a 
terme especialment pel que fa a la despesa 
de personal, amb la decidida voluntat de sa-
nejar les malmeses finances municipals, que 
havien arribat a una situació molt delicada 
durant el 2007. És important subratllar que 
aquesta fita s’ha aconseguit sense necessi-
tat d’apujar els impostos i en el marc d’una 
conjuntura complexa de recessió econòmi-
ca global, que ha entranyat una dràstica 
reducció dels ingressos procedents de la 
construcció, un dels principals pals de paller 
del sistema tributari municipal.

Aquest mig milió d’euros permet seguir 
avançant en la disminució del deute amb 
bancs i caixes a curt i llarg termini, un dels 
principals objectius del pla de sanejament 
que s’està duent a terme, que en el que 
portem de mandat ja s’ha pogut reduir en 
més de 2.000.000 d’euros. “Per tant, a ho-
res d’ara, el nostre endeutament financer 
s’ha reduït considerablement gràcies a l’es-
forç de l’equip de govern actual i a la ges-
tió professional i encertada de l’actual àrea 
d’intervenció municipal que dirigeix amb 
encert la política financera i  aquest nou pla 
de sanejament de l’Ajuntament, vetllat per 
la Generalitat de Catalunya. Ara sí que es 
pot notar que el pla de sanejament es va 
complint tal i com està establert”, assegura 
Colom.

El segon, el decret llei 5/2009 del govern 
de l’Estat pel qual es permet als ajunta-
ments demanar crèdits per pagar factures 
pendents. Segons l’alcaldessa, “no cal dir 
que aquest decret ha estat molt ben aprofi-
tat pel nostre equip de govern i ens permet 
solucionar el pagament d’aquelles factures 
de proveïdors que havien fet la feina correc-
tament però que no tenien cap possibilitat 
de cobrar, perquè l’anterior equip del PSC-
ERC els havia encarregat una feina sense 
tenir cap consignació en el pressupost, ni 
diners per pagar-los”. Colom afegeix que 
“deixar aquests proveïdors en la situació 
en que els va deixar l’antic equip de govern 
va ser una molt mala jugada per a aquells 

professionals que van haver de fer la feina i 
avançar els diners sense saber quan cobra-
rien, ni si cobrarien. La nostra prioritat ha 
estat que tots aquells proveïdors que havien 
fet una feina encarregada per l’Ajuntament 
puguin cobrar les factures, i així ho hem 
fet”. Una part dels diners –concretament 
1.800.000 euros- anirà destinada a pagar 
factures pendents de despesa corrent, com 
pot ser per exemple el menjar de la llar d’in-
fants o la reparació de fanals de llum; i l’al-
tre part –uns 2 milions d’euros- serviran per 
pagar factures pendents d’inversions, com 
la construcció d’una rotonda o la reforma 
de Can Ganga. Per poder demanar aquests 
diners, l’ajuntament ha hagut d’ampliar el 
seu Pla de Sanejament fins a l’any 2015. 
Cal dir, però, que, a banda d’aquests diners 
fruit d’operacions de crèdit, l’Ajuntament 
–fins a 31 d’agost de 2009- ha pagat tam-
bé més de 5 milions d’euros en concepte de 
factures pendents i deute bancari.

I el tercer, la decidida i ferma voluntat de 
sanejar els deutes de l’ajuntament, perquè 
“entenem que després de la dramàtica ges-
tió que es va produir durant la legislatura 
anterior on, com tots recordaran, es van 
haver de demanar 6 milions d’euros per pa-
gar factures (despeses corrents i inversions), 
la Generalitat va obligar a l’Ajuntament de 
Tossa a signar un pla de sanejament per 
posar ordre a la gestió. Però quan l’actual 
equip de govern va assumir el govern del 
poble ara fa dos anys ens vam trobar amb 
la sorpresa que hi havia moltes factures sen-
se consignació i pendents de pagament i el 
crèdit que es va demanar per tornar al banc 
que no havia servit per pagar factures. Avui 
podem dir ben orgullosament que es redu-
eix el deute bancari de l’Ajuntament i que 
els diners que s’han demanat han servit per 
pagar factures per tal de posar les finances 

de la corporació al dia”, conclou Colom.
L’equip de govern confia que a finals de 

2011, la hisenda municipal recuperarà la 
plena normalitat. yz

Els actes van començar el 10 de setembre amb una Cantada d’Havaneres amb el Grup Vallparadís a Es Racó de la Platja Gran. L’ende-
mà, Diada Nacional, hi va haver, a les dotze del migdia en el cementiri, l’Ofrena Floral a la tomba del soldat desconegut. Seguidament, 
Cant dels Segadors. Ja a la tarda, a les sis al Passeig Mn. Cinto Verdaguer, hi va haver actuació de la soprano Susana del Saz i acom-
panyament del pianista Joan Figueres. Després, el parlament de l’alcaldessa Imma Colom, i seguidament el Cant dels Segadors.

El 12 de setembre es va fer al Passeig Mn. Cinto Verdaguer l’espectacle infantil “Llegendes i Rumbes”, amb Josep Castells; i, final-
ment, el 13 de setembre, es va celebrar la Fira d’aliments naturals i artesans, també al Passeig Mn. Cinto Verdaguer. yz

Segons dades de l’Oficina de Turisme:

Setmana Santa 2009 2008 2007 2006 2005
Hotels 40,68% 30,36% 44,33% 54,50% 28,13%
Pensions 09,83% 12,07% 13,62% 20,25% 10,88%
Càmpings 14,67% 11,27% 18,17% 16,80% 13,33%
Apartaments 33,86% 12,33% 31,86% 45,79% 28,18%

Juny 2009 2008 2007 2006 2005
Hotels 53,42% 56,81% 57,92% 58,79% 59,38%
Pensions 13,01% 12,95% 12,25% 15,23% 15,75%
Càmpings 21,50% 25,85% 21,72% 19,32% 20,15%
Apartaments 22,42% 27,38% 39,98% 34,62% 42,33%

Juliol 2009 2008 2007 2006 2005
Hotels 73,45% 77,86% 73,06% 77,50% 69,81%
Pensions 24,80% 35,01% 34,52% 31,21% 28,76%
Càmpings 57,93% 50,41% 54,24% 54,85% 57,36%
Apartaments 68,42% 71,43% 73,20% 64,96% 66,03%

agoSt 2009 2008 2007 2006 2005
Hotels 84,33% 89,15% 86,50% 88,51% 86,63%
Pensions 59,89% 71,78% 67,15% 63,51% 71,15%
Càmpings 72,88% 63,59% 61,60% 68,62% 68,43%
Apartaments 89,59% 80,93% 90,99% 79,16% 81,64%

Setembre 2009 2008 2007 2006 2005
Hotels 58,05% 62,00% 67,38% 61,31% 64,31%
Pensions 16,95% 19,69% 25,25% 19,44% 17,32%
Càmpings 16,15% 15,97% 20,15% 16,96% 16,21%
Apartaments 34,89% 43,83% 56,72% 45,94% 46,26%

l’Ajuntament liquida totes les factures pendents de 
pagament dels anys 2005, 2006, 2007, 2008 i gran part de 
2009

Actes de celebració de la Diada nacional de Catalunya 
a Tossa

Percentatges d’ocupació turística a Tossa durant els darrers 
cinc anys per establiments d’allotjament 

ConCluSionS

Durant la SETMANA SANTA d’en-
guany, hi ha hagut més ocupació 
en hotels, càmpings i apartaments. 
L’ocupació a les pensions va baixar 
tres punts. Cal recordar, però, que 
les dates de Setmana Santa canvien 
d’un any per l’altre, per tant, no po-
den resultar significatives, ja que no 
és el mateix que es celebri durant el 
març que a l’abril. 

Durant el mesos de JULIOL I AGOST, 
els més beneficiats han estat els 
càmpings i els apartaments, que han 
tingut una millor ocupació respecte 
l’any passat. Els hotels han patit una 
sensible disminució d’ocupació. Els 
que han notat més la crisi global han 
estat les pensions.

La regidora de Turisme, Maria Teresa 
Moré (CiU), explica que “tot i la cri-
si global que afecta, sobretot, a les 
destinacions turístiques, a Tossa hi 
ha hagut força gent durant l’estiu. El 
que sí és cert és que la gent ha gas-
tat menys, sobretot en sectors com 
el comerç o la restauració”.

Ecce Terra
En commemoració del Centenari de la 
Costa Brava, Tossa ha organitzat un se-
guit d’actes d’homenatge. Un d’ells es va 
celebrar el passat 22 d’agost, aprofitant 
un escenari natural incomparable com 
és la Platja Gran de Tossa. La companyia 
valenciana Teatro Gran Cielo, amb pro-
ducció d’Escénica, va oferir l’espectacle 
de dansa contemporània Ecce Terra. 
Abans, però, es va comptar amb la col-
laboració dels músics tossencs Manel Al-
sina i Anna Prieto, que van acompanyar 
amb el piano i la viola les peces interpre-
tades pel tenor local Francesc Fonalledas. 
La presentació de l’acte va anar a càrrec 
del polifacètic Jaume Fonalleras. Gràci-
es a tots ells la vetllada es va convertir 
en un acte emotiu i farcit de sensibilitat 
artística. Unes 400 persones van gaudir 
de l’espectacle amb localitat reservada i 
2.000 persones ho van poder veure des 
de la platja. yz
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L’Ajuntament de Tossa de Mar ha retirat 
la llicència a Tedetossa Mediterráneo, S.L., 
gestors del “Rocamar”, local destinat a 
l’oci nocturn, amb restaurant, bar i sala 
de festes i situat a primera línia de mar al 
sector d’Es Codolar, i n’ha ordenat el tan-
cament a petició de la Direcció General de 
Costes. L’Ajuntament, a més, els obliga a 
restaurar la realitat física alterada a causa 
de les obres per adequar el local. De mo-
ment, però, el local restarà obert perquè un 
jutge ha decretat la suspensió cautelar del 
seu tancament a instàncies d’un recurs de 
súplica dels propietaris. Aquesta suspensió 
cautelar és anterior a la vista oral celebra-
da entre l’Ajuntament i Tedetosa Medi-
terráneo SL. Per tant, ara s’està a l’espera 
d’una resposta per part del jutge perquè 
es pronunciï sobre la vista oral celebrada i, 
mentrestant, el local podrà estar obert.

Els fets es remunten a l’anterior legis-
latura, quan es va iniciar la tramitació. 
L’actual equip de govern, a la vista dels 
informes tècnics municipals emesos a l’ex-

pedient, que proposaven l’estimació de 
les sol·licituds per les llicències d’obres per 
considerar-les compatibles amb la legalitat 
vigent, va concedir llicència d’activitat als 
propietaris, però aquesta sempre ha estat 
condicionada a la compatibilitat urbanísti-
ca de l’activitat. Per tant, sotmesa al visti-
plau de la Direcció General de Costes, que 
havia d’autoritzar les obres.

La sol·licitud de les llicències d’obres mai 
han estat resoltes de forma expressa. No 
obstant això, l’interessat va executar les 
obres. 

La Direcció General de Costes, però, ha 
acabat denegant l’autorització per ade-
quar el local i ha sancionat amb prop de 
10.000 euros l’interessat per executar les 
obres sense permís. Segons la Llei de Cos-
tes, les llicències municipals a primera línia 
de mar no tenen eficàcia fins que no s’ob-
tingui l’autorització de la Direcció General 
de Costes, de la qual cosa es desprèn que 
la llicència d’activitat ha quedat sense co-
bertura jurídica.

Per aquest motiu, l’ajuntament ha dene-
gat la sol·licitud de les llicències d’obres i 
ha anul·lat la llicència d’activitats. Per tant, 
s’obliga a la propietat a tancar al local i, a 
més, a restaurar la realitat física alterada a 
causa de les obres que es van fer.

Cal recordar que veïns de Tossa, fins i 
tot, van portat el tema als tribunals. Van 
querellar-se contra l’alcaldessa i el regidor 
de Medi Ambient per no fer tancar el lo-
cal. La querella, però, no es va admetre a 
tràmit yz

l’Ajuntament ordena el tancament del “Rocamar” i obliga 
a restaurar la realitat física alterada a causa de les obres 
per fer el local Tot i que, en ocasions, només hi ha hagut 

una patrulla d’agents vigilant la població, 
el regidor de Governació, Joan Antoni Her-
vias (CiU), explica que la diferència amb 
l’any passat no ha estat substancial ja que, 
a l’estiu de 2008, de les dues patrulles que 
hi havia en els diferents torns, una era uni-
personal. Hervias comenta també que la 
diferència en nombre d’agents ha estat de 
tres membres menys aquest any respecte 
a l’anterior pel fet que hi ha policies que 
estan de baixa.

El regidor de Governació va reunir-se fa 
unes setmanes amb els Mossos d’Esquadra 
per informar-se sobre les incidències regis-
trades aquest estiu. Hervias afirma que, 
comparant la temporada fins a 31 d’agost, 
els delictes i faltes produïts s’ha reduït 
aproximadament un 10% respecte el ma-

teix període de l’any passat. Cal recordar 
que una de les actuacions més sonades va 
ser la detenció, per part de la Policia Local, 
de quatre persones de nacionalitat xinesa 
que s’havien passat el dia comprant amb 
targetes falsificades. Havien comprat més 
de 100 cartrons de tabac i aparells electrò-
nics per valor d’uns 5.000 euros, concre-
tament una càmera de vídeo, una càmera 
de fotos, un GPS, telèfons mòbils, i també 
diners en efectiu. 

La Policia Local va rebre la trucada del 
propietari d’un estanc alertant que quatre 
persones de nacionalitat xinesa li havien 
comprat 20 cartrons de tabac de cop amb 
una targeta de crèdit. Després, en veure 
que la targeta funcionava havien demanat 
20 cartrons més i havien marxat ràpida-
ment. El propietari de l’estanc va sospitar 

i va trucar a la Policia Local, que els va 
poder detenir a la sortida del poble quan 
ja marxaven en cotxe. Fent l’escorcoll, es 
va trobar més d’un centenar de cartrons 
de tabac, aparells electrònics, 14 targetes 
falsificades a nom d’una mateixa persona 
i diversos rebuts de compres en altres po-
blacions. yz 

Tossa ha patit aquest estiu un 10% menys de delictes i 
faltes respecte l’any passat

z la DeciSió ve impoSaDa per la Direcció general De coSteS i recull leS conStantS queixeS
veïnalS pel Soroll que provoca l’eStabliment

Els treballs que s’han fet al llarg d’aquests 15 quilòmetres de la GI-681 han comportat la renovació del paviment; la neteja de les 
cunetes i la conversió de les profundes en cunetes formigonades transitables; la reposició de la senyalització horitzontal i vertical; la 
instal·lació de noves barreres de seguretat i la protecció de talussos amb malla d’acer. “La vila de Tossa de Mar, que simbòlicament 
ha estat una població aïllada, cada cop està més ben comunicada amb les grans vies d’accés a la Costa Brava”, va manifestar el 
conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, en una visita d’obres. El cost dels treballs han superat els 3,5 mi-
lions d’euros i ho ha pagat la Generalitat. Aquests treballs han permès, també, convertir en bateria els aparcaments de l’Avinguda 
Catalunya. yz

2006 2007 2008 2009 %

DElICTE ConTRA El PATRIMonI (DAnYS): 41 29 22 19

DElICTE ConTRA InTIMITAT (EnTRADA En VIVEnDA): 0 4 4 1

DElICTE ConTRA El PATRIMonI (FURT) 67 61 74 55

DElICTE ConTRA El PATRIMonI (RoBAToRI AMB FoRÇA): 58 44 107 75

DElICTE ConTRA El PATRIMonI (RoBAToRI AMB FoRÇA InTERIoR VEHIClE): 57 44 41 56

DElICTE ConTRA El PATRIMonI (RoBAToRI AMB VIolÈnCIA): 6 12 6 3

DElICTE ConTRA El PATRIMonI (RoBAToRI I FURT D’US DE VEHIClE SEnSE InTIMIDACIÓ): 17 18 15 13

DElICTE ConTRA El PATRIMonI (USURPACIÓ) 1 0 1 1

FAlTES ConTRA El PATRIMonI (APRoPIACIÓ InDEGUDA) 1 1 0 1

FAlTES ConTRA El PATRIMonI (DAnYS): 66 34 53 50

FAlTES ConTRA El PATRIMonI (FURTS): 121 134 136 142

DElICTES ToTAlS 337 282 345 292

FAlTES ToTAlS 224 208 222 218

ToTAl 561 490 567 510 -10,05

PlAnTIllA PolICIA (ACTIUS) 26 20 25 22

la Cònsul de la Xina visita Tossa per agrair la feina de recerca 
del veí xinès desaparegut i que es va trobar sa i estalvi a Sils

La Cònsul de la Xina a Barcelona, Wang Qingping, va visitar Tossa per agra-
ir la tasca dels equip d’emergència per localitzar un veí de la població de 
nacionalitat xinesa que es va escapar de casa seva i es va endinsar al bosc. 
L’home, de 77 anys, va aparèixer sa i estalvi a Sils. Quan la seva família va 
donar la veu d’alarma, ràpidament es va activar tot el dispositiu de recerca, 
amb un desena d’unitats de Bombers, entre les quals els membres dels 
GRAE (Grup d’Actuacions Especials) i dos helicòpters. També hi van partici-
par policies locals, Mossos d’Esquadra amb dotacions canines i voluntaris.  
L’home va aparèixer a Sils. La Policia Local el va retenir fins que Mossos 
d’Esquadra i Policia Local de Tossa el van anar a buscar i es van encarregar 
de portar-lo de nou amb la seva família. Els familiars estan molt agraïts per 
la feina i el tracte dels equips d’emergència. Per aquest motiu, la Cònsul va 
voler desplaçar-se a Tossa i agrair-ho personalment. yz

Millores a la carretera de Tossa a llagostera
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Aquest Premi Internacional de Pin-
tura Ràpida de Tossa va néixer i es 
manté amb l’objectiu d’ajudar a la 
promoció de la pintura sense exclu-
sió d’edats, sexe o nacionalitats. En 
aquesta edició hi han participat 195 
artistes. Les obres presentades han 
estat exposades a l’Edifici de La Nau 
fins al 30 de setembre.

El Jurat d’enguany ha estat confi-
gurat per les següents personalitats: 
-President: Francesc Fontbona de 
Vallescar, Doctor en Filosofia i Lle-
tres. Secció Història Moderna per la 
Universitat de Barcelona, Director 
de la Unitat Gràfica de la Biblioteca 
de Catalunya de Barcelona (des de 
1995), Acadèmic numerari de la Re-
ial Acadèmia Catalana de Belles Arts 
de Sant Jordi, Membre numerari de 
l’Institut d’Estudis Catalans.
-Susanna Portell, historiadora i in-
vestigadora de l’Art i Crítica d’art de 
la revista Avenç.
-Adrià Fornés, historiador, guionis-
ta, documentalista d’exposicions i 
Director de Culturart.

El concurs ha estat organitzat 
per l’Ajuntament de Tossa, en col-
laboració amb el Departament de 
Cultura de la Generalitat, la Diputa-
ció de Girona, Caixa Girona, Caixa 
Catalunya, Cespa i el Patronat de 
Turisme Girona-Costa Brava. yz

Prop de 200 artistes participen en el Concurs Internacional 
de Pintura Ràpida
Els guanyadors de la 53ª edició del concurs han estat:

Unes 300 persones amb els seus vehicles van participar a la XVI Concentració de Clàssics Volkswagen que es va celebrar a Tossa el cap de 
setmana del 25 al 27 de setembre. Entre d’altres activitats, es va realitzar el IX Ral·li Turístic Costa Brava AVWC”: Tossa de Mar - Sant Feliu 
de Guíxols - Platja d’Aro - Tossa de Mar i la 3a prova de la gimcana inclosa dins del ral·li turístic. També es va fer una exposició dels vehicles 
a l’Avinguda Catalunya; es van realitzar proves d’habilitat, potència i d’acceleració; i la tradicional rua per Tossa. yz

Uns 150 cotxes a la XVI Concentració de Clàssics 
Volkswagen

Premi Especial Ajuntament de 
Tossa: 2.000 EURoS. Pau Morales 
(Girona)

Premi Especial Juvenil: 250 EURoS. 
Josep Méndez (Tarragona)

Premi Altres Procediments: 1.000 
EURoS. Eva Masllorens (Caldes de 
Malavella)

Premi Aquarel·la: 1.000 EURoS.
Jordi Pons (Riells i Viabrea)

Premi olis: 1.500 EURoS.
Àngel Asensio (Puig Reig)

Premi Especial Infantil: 150 EURoS. 
Quionia Rodas (Santa Coloma)

Premi Especial Centenari de la Costa 
Brava: 1.000 EURoS I TRoFEU.
Germà Xerta (Sant Pere de Vilamajor)

Què hem fet i què estem fent a l’Àrea 
de Cultura de l’Ajuntament?
1. FeSTIvAL De múSICA 2009 
Enguany s’han fet 9 concerts. El Festival de Música, es 
va allargar fins el 12  de setembre amb un gran èxit de 
concurrència. El festival no va representar una gran des-
pesa per a l’Ajuntament, ja que els músics venien per 
taquilla, i nosaltres vam fer els pòsters, els vam propor-
cionar l’equip de so, i la brigada va muntar la tarima i 
les cadires.

2. FAr
1. S’ha dut a terme la connexió de les càmeres de segu-
retat amb la Casa de la Cultura i  amb les dependències 
de la Policia Local. 

3. mUSeU mUNICIPAL
1. Inauguració de l’exposició de Jaume Oates. Es va fer 
un catàleg i del pòster se n’ha fet una reedició degut a la 
demanda. El pòster es ven a 2 euros.
2. S’ha acabat la instal·lació de càmeres de seguretat 
al pati per reforçar la seguretat del Museu. Era un dels 
punts cecs de l’edifici i convenia fer-ho.
3. Per estalviar energia elèctrica i també per a no malme-
nar les obres especialment les pictòriques, s’han instal·lat 
radars detectors de persones, que encenen els llums im-
mediatament en presència de persones i es tanquen al 
cap de deu minuts de no detectar ningú. Això representa 
un estalvi energètic important.
4. S’han reparat els humidificadors que no funcionaven.
5. En aquests moments s’està fent el Pla d’Emergència i 
Autoprotecció, abans conegut com a pla de seguretat del 
Museu. És obligatori tenir-lo en equipaments de concur-
rència pública segons l’article 20 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre) i 
segons el Reial Decret 2816/1982 de 27 d’agost  pel 
qual s’aprova el Reglament general de Policia d’Espec-
tacles Públics i Activitats Recreatives. En el cas d’aquest 
Pla d’Evacuació del Museu, s’ha rebut una subvenció 
de 2500 € que ens sufraga la totalitat del cost a través 
pels ajuts que es donen del Pla de Museus Locals de les 
Comarques de Girona de la Diputació de Girona i de la 
Generalitat de Catalunya. per a millores tècniques dels 
museus de les comarques de Girona
6. També s’ha obtingut una subvenció de 3200 € per 
a la restauració d’obres d’art de la Diputació de Girona. 
Seguint el criteri tècnic de la Sra. Núria Piqué, restau-
radora professional, començarem pel quadre de l’Olga 
Sacharoff “Pique Nique”. Durant la restauració, els qua-
dres restaran dipositats al centre de restauració de Sant 
Cugat del Vallès de la Generalitat de Catalunya.

4. CAN GANGA
1. S’han fet els corresponents manteniments de pintura 
i lampisteria.
2. S’ha conclòs el catàleg de les peces cedides i dipo-
sitades.

5. CASA De CULTUrA
1. S’han fet un total de quatre exposicions: Suso, Jordi 
Parera, Valentín Lanza, Elena Grigorian i la 1ª. Mostra 
d’Art d’artistes tossencs. S’ha pogut veure les obres dels 
següents artistes: Carmen Giráldez, Lluís Blanco, Pere 
Gomis, Georgette Otten, Daniel Colls, Montserrat Blanco, 
Joana Sagrera, Manel Brunet, Esperanza de la Fuente, Ál-
varo Tocancipa, Herminia Cañoñ, Josep Masjuan, Ingrid 

Grau, Montserrat Peracaula, M. Teresa Sanabre, Alonso 
Mariñas,
2. Projecció d’un curt ambientat a Tossa obra de Marc 
Valdés.
3. S’han iniciat les obres de restauració de la Cúpula de 
la Capella de l’Antic Hospital de Sant Miquel. S’inclou en 
les subvencions del PUOSC i del Pla de Monuments.
4. S’ha instal·lat un punt wi-fi a la que dóna cobertura 
a tot l’edifici. 

6. vILA romANA DeLS AmeTLLerS
1. S’ha instal·lat un plafó indicatiu del jaciment. S’ha fet 
aprofitant el plafó del FEDER que hi havia al far.

7. bIbLIoTeCA I ArXIU
1. Arxiu. Es va documentar el programa de Festa Major. 
2. La biblioteca està preparant les activitats d’hivern.

8.  eSCoLA mUNICIPAL De múSICA
Hem entrat a formar part com a AULA ASSOCIADA DE 
MÚSICA de l’Escola de Música de Vidreres. Això ens obli-
ga a tenir un programa pedagògic sota la supervisió de 
l’Escola de Música de Vidreres i per tant poder accedir a 
una titulació, ja que els alumnes es podran examinar al 
Conservatori de Girona i estar en una escola reconeguda 
i homologada pel Departament d’Educació de la Genera-
litat de Catalunya. El més important de tot plegat és que 
és l’única manera d’accedir a la subvenció de 630 euros 
per alumne matriculat menor de 18 anys. 

9. eSCoLA D’ADULTS
El passat 1 d’octubre, van començar les classes de català 
per adults. Els cursos són d’alfabetització i neo-lectors, 
Català per a no catalanoparlants, i Iniciació a la comuni-
cació en català per a nouvinguts. Enguany, també es fan 
classes de pintura per a totes les edats i tots els nivells. El 
curs de pintura es fa els dilluns i els divendres de 18.00 a 
19.30. a la casa de Cultura

10. eSCoLA De PAreS
L’escola de Mares i Pares és un espai d’orientació educa-
tiva adreçat a les famílies que tinguin fills i filles de 0 a 
18 anys. Les sessions seran conduïdes per la Sra. Helena 
Tolosa, psicopedagoga. L’Escola de Mares i Pares comen-
çarà la seva activitat el proper 14 d’octubre.

11. LLAr D’INFANTS
Es va fer la Festa de Fi de Curs. Ha començat el curs esco-
lar, aquest any hi ha quatre grups, 2 de P2 i 2 de P1.

12. CeIP IGNASI meLÉ I FArrÉ
Amb la col·laboració dels Serveis Territorials de Girona 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, s’ha refet el mur que limita amb el Mas Padró 
i s’ha substituït la rampa de terra del patí del parvulari 
per una rampa d’obra. El Departament d’Ensenyament 
ha pagat el 50 % del cost del mur i el 75 % del cost 
de la rampa.

13. FIrA DeL DIbUIX
El passat 9 d’agost es va fer la 31a. Edició de la Fira del 
Dibuix i la Pintura. Hi va haver una participació d’una 
trentena i escaig de pintors.

Onze restaurants de Tossa 
han participat en una nova 
campanya gastronòmica del 
“Cim i tomba”

De l’1 al 30 de setembre, 11 restaurants de 
la vila han ofert un menú especial amb un 
primer plat, el “cim i tomba” de segon plat, 
i un postres. Cal dir que hi ha diferents va-
riants del “cim i tomba” i que cada establi-
ment el cuina a la seva manera, per la qual 
cosa s’ha pogut degustar el mateix plat a 
diferents establiments i trobar-hi variacions 
significatives, a quina més agradable al pala-
dar. Els restaurants que hi han participat són 
Can Carlus, Capri, Castell Vell, El Petit de 
Can Carlus, El Portal, L’Havanera, Minerva, 
Sa Muralla, Santa Marta, Túrsia i Víctor. yz

Canvi d’ubicació del mercat 
municipal

El passat dijous 24 de setembre es va canvi-
ar d’ubicació el mercat municipal. Concre-
tament, ha passat de la part baixa del Mas 
Font a l’Avinguda de Catalunya. Aquest 
canvi d’ubicació és degut a les obres que 
s’estan portant a terme a tot el barri de la 
part baixa del Mas Font, principalment per 
millorar la seguretat i l’estètica de l’enllu-
menat. El canvi serà temporal, fins a finals 
de desembre d’enguany. yz

124 persones han usat a Tossa 
el bus nocturn durant l’estiu

Un total de 124 persones han utilitzat 
aquest estiu el bus nocturn que sortia des 
de Tossa i connectava amb Lloret i Blanes. 
En total, el servei ha estat utilitzat per 381 
persones, de les quals 157 eren de Lloret i 
100 de Blanes. yz

Es reparteixen 5.000 cendrers 
de platja 

L’empresa concessionària del servei de 
neteja i recollida d’escombraries (CESPA), 
a instàncies de l’ajuntament, va adquirir 
5.000 unitats de cendrers de platja que 
es van repartir durant l’estiu als usuaris a 
través de l’Oficina de Turisme i del servei 
de salvament i socorrisme. Els cendrers 
de platja compleixen 2 funcions: d’una 
banda, ajuden a mantenir la platja neta 
de burilles i, de l’altre, és un instrument 
promocional més del  municipi. yz
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CiU augmenta els 
impostos i frena la 
inversió en plena 
crisi econòmica
La majoria dels ajuntaments han congelat els 
impostos: en un any de crisi econòmica molt 
dura per moltes famílies i negocis, es recomana 
no apujar els impostos per ajudar els ciutadans 
a suportar la crisi, s’aconsella prudència en les 
despeses innecessàries, acollir-se als plans estatals 
per fomentar l’ocupació, i prendre mesures que 
incentivin la inversió i l’activitat empresarial. El go-
vern de CiU de Tossa apuja els impostos, s’ha gas-
tat 1,4 milions d’euros per sobre dels ingressos, 
ha adjudicat la majoria de les obres subvenciona-
des a empreses de fora, i no proposa mesures per 
estimular la inversió. CiU dóna la culpa del dèficit 
a la falta d’obres de construcció. El que no diu és 
que la paralització del sector de la construcció a 
Tossa va ser la seva primera mesura de govern.
En efecte, l’any 2007, quan CiU entrà a gover-
nar i encara no havia arribat la crisi econòmica, 
va paralitzar i anul·lar tots els convenis urbanístics 
que garantien activitat econòmica i aportaven 
la construcció gratuïta d’equipaments públics: a 
La Gavarra, a Can Pericàs, la zona esportiva, a la 
Plaça Nova.Va paralitzar el Bon Retir, els sectors 
A i C de Can Vergonyós; va suspendre la xarxa 
de gas-ciutat, la zona de vianants, la millora de 
l’entrada de Tossa i el pàrquing de les escoles ve-
lles: Va aturar les obres de Can Zügel, el projecte 
finançat de l’Auditori de Vila vella, el conveni del 
Mas Padró, i de la vil·la romana. S’han negat a 
què s’inverteixin 2 milions d’euros en l’estació im-
pulsora i l’emissari submarí. No s’han ni comen-
çat els 60 pisos de Can Vergonyós, el nou CAP de 
Salut, l’ampliació del Geriàtric, la zona escolar o 
la zona esportiva inacabada.
Aquest govern, per fer una modificació del pla 
general a mida dels seus compromisos, ha con-
tractat càrrecs de confiança molt ben pagats i ha 
suspès durant un o dos anys –segons les zones- 
les obres de construcció a la major part del poble. 
Resultat: paralització del sector de la construcció 
i de tots els serveis que en depenen. L’única in-
versió que ha arribat és el milió d’euros del “plan 
Zapatero”, que havia de servir per ocupar els tos-
sencs i que CiU ha adjudicat majoritàriament a 
empreses de fora. La gran actuació d’aquest go-
vern és gastar-se un milió d’euros en plena crisi 
per comprar Sant Grau a una entitat bancaria, 
i és incalculable el que costarà acondicionar-lo 
i mantenir-lo. La gran política d’estalvi d’aquest 
govern és negar-se a pagar als treballadors de 
l’ajuntament els endarreriments salarials i retallar 
la qualitat dels serveis públics.
Per haver aturat l’activitat econòmica, ara ens 
apugen els impostos. Aquest és el govern que 
venia a donar-nos lliçons d’economia i de gestió 
pressupostària. yz

la feina ben 
feta molesta a 
l’oposició
Cada cop és més clar que la gestió muni-
cipal de l’equip de govern molesta enor-
mement a l’oposició, i el seu permanent 
estat d’empipament ve produït senzilla-
ment  perquè els seus arguments es que-
den buits de continguts.

Uns –el PSC- no poden suportar que es 
gestioni el municipi de manera coherent i 
que anem solucionant tots aquells temes 
que van deixar com a herència un poble 
ben empantanegat i en la més pura i dura 
ruïna.

L’altre grup -el TU- cada cop més es va 
posicionant al costat de la sra. Mundet 
donant-li el suport i els vots... i tot només 
per anar contra CIU.

L’oposició de Tossa no suporta que es tre-
balli d’acord amb la Llei i el sentit comú, 
i sobretot en aquests temps que corren, 
que el que més falta fa al poble és aplicar 
el seny i el sentit comú.

No suporten que la nostra gestió torni la 
tranquil·litat als vilatants, als empresaris, 
als treballadors municipals, als proveïdors 
que ja han cobrat allò que es pensaven 
que no cobrarien mai... ja fa temps, tam-
bé, que el nostre equip de govern està 
treballant perquè es puguin atorgar llicèn-
cies d’obres allà on la Sra. Mundet els ho 
va embolicar... i Tossa ho sap, i això mo-
lesta moltíssim a l’oposició... tant que no 
saben com sortir-se’n i per això critiquen i 
emboliquen sense sentit.

Emboliquen temes tan senzills com és una 
aprovació d’una relació de llocs de treball 
perquè els treballadors municipals tinguin 
tots els mateixos drets, sense agravis com-
paratius, en una acció pública i transpa-
rent ...i això molesta a l’oposició... vés a 
saber perquè... nosaltres no entenem per-
què no volen que tot sigui públic i trans-
parent...

Però, malgrat les seves “empipamentes”, 
continuarem treballant per tornar l’estabi-
litat al nostre poble. yz

Crear patrimoni 
(amb el patrimoni 
no es juga)
Ja han comprat Sant Grau!!! La senyo-
ra alcaldessa signant, davant de l’atenta 
mirada de la senyora Moré (que no es 
perd detall). La senyora Monrabà (ex-al-
caldessa) molt contenta, donant petons 
i abraçades a tothom i felicitant-se de la 
important adquisició. Ja tenen la clau, i 
ara què?

Han pagat 36.060,63 euros trinco-trinco 
i la resta, fins el milió, es pagarà a poc 
a poc. Per un ajuntament que no té un 
duro no està malament.

Amb aquesta “fita històrica” ha aug-
mentat el patrimoni municipal. No saben 
què faran amb Sant Grau però ja tenen 
la clau. D’entrada hauran de mantenir un 
edifici que cau, una església que perd la 
teulada i unes xarxes de subministrament 
fetes fa quaranta anys. Tot un negoci.

L’equip de govern destaca la importància 
d’adquirir patrimoni. Sobta el seu con-
cepte de “patrimoni”. No és patrimoni 
l’antiga caserna de la Guàrdia Civil? El 
Registre de la Propietat diu que és patri-
moni municipal, però l’equip de govern 
no el reivindica. Mira cap un altre cantó, 
mira cap a Sant Grau.

Lamentem que només vulguin adquirir 
patrimoni pagant, mentre hi ha patrimo-
ni municipal en mans “privades”, que 
s’hauria de cedir gratuïtament, pel qual 
ni es preocupen.

A què es deu el tracte diferenciat entre 
Sant Grau i l’antiga caserna de la Guàrdia 
Civil? De què tenen por? Què amaguen?
A Sant Grau tal com està només es pot 
fer l’aplec. A l’antiga caserna es poden 
donar molts serveis. Sant Grau costa un 
milió d’euros, l’antiga caserna l’han de 
cedir gratuïtament. Sant Grau només 
genera despeses; l’antiga caserna, bene-
ficis.

La diferència és clara, però l’equip de go-
vern no la veu. 

L’equip de govern està jugant amb el pa-
trimoni de Tossa i paga amb els diners de 
tots. yz

600 esportistes es van donar per participar 
en el II Triatló, una de les proves que com-
ponen el circuit del Zoot Triathlon Series. 
La prova, de distància olímpica, es dividia 
en 1500 metres nedant, seguits de 45km 
en bicicleta amb l’exigent pujada a l’alt de 
Sant Grau de segona categoria i finalment, 
10km corrent. El temps, va estar amenaçant 
tot el matí i va deixar caure alguna gotella-
da, però al final no va impedir la normalitat 
en el desenvolupament de la prova.

Aquesta tercera prova del circuit Zoot Tri-
athlon Series va començar batent rècords 
de participació i va acabar en una veritable 
festa, amb la Platja Gran de Tossa plena de 
gom a gom de públic, el qual, fins i tot, va 
acabar fent la onada en arribar el primer ci-
clista a la zona de transició. El passeig marí-
tim de Tossa de Mar -ple d’espectadors- va 
ser el que més va impressionar als partici-
pants, que ja qualifiquen la prova com a mí-
tica per la seva duresa i espectacular pel seu 

emplaçament i la presència de públic.
Durant tot el dia, el centre històric de Tos-

sa va canviar el seu aspecte habitual i es va 
omplir de bicicletes i ambient cent per cent 
triatleta. Després de 2 hores i 14 minuts, 
Xavi Llobet creuava exhaust la línia d’arri-
bada en primera posició amb gairebé 4 mi-
nuts d’avantatge sobre el segon classificat, 
Xavier Torrades i prop de 7 sobre el tercer, 
Xavier Boneta. Ja a l’arribada, Llobet va 
ser rebut per l’alcaldessa de Tossa de Mar, 
Imma Colom. Sota el mateix arc d’arribada, 
Llobet apuntava que aquesta prova li havia 
semblat única i que després de 18 anys en 
el món del triatló, no té cap dubte que el 
Triatló de Tossa es convertirà en mítica. En 
categoria femenina i amb un temps de 2 
hores i 45 minuts, Judith Corachán s’impo-
sava sobre Eulàlia Calveras que va ser sego-
na i Elena Barlabé, tercera.

Després de les tres etapes disputades del 
Zoot Triathlon Series a Salou, Barcelona i 

Tossa de Mar, el circuit va finalitzar el passat 
11 d’octubre amb la quarta i darrera etapa 
a Vilanova i la Geltrú. yz

El II Triatló de Tossa triplica el nombre d’inscrits respecte 
l’any passat

El passat 27 de juliol van iniciar-se les acti-
vitats de platja que organitza l’Ajuntament 
de Tossa i que són gratuïtes per tothom. 
Aquest any, a més del Tai Chi i l’Aeròbic, es 
va incorporar el Ioga, el qual va tenir una 
gran acceptació. L’augment de practicants 
de totes aquestes activitats va ser especta-
cular, i sovint es va doblar el nombre d’as-
sistents dels darrers anys. 

D’altra banda, la regidoria d’Esports, amb 
col·laboració amb el Club Nàutic de Tossa i 

la Federació Catalana de Vela, va organitzar 
per segon any consecutiu un curs de vela. 
El curs, tal i com va passar l’any anterior, va 
tenir una gran acollida, i per aquest motiu 
es va ampliar l’oferta i es va fer un torn al 
matí, a més dels dos que ja es feien a la 
tarda. El curs va començar el 3 d’agost i va 
finalitzar el 28 d’agost.

L’activitat va ser gratuïta per els nens em-
padronats a Tossa. Més de 60 nens i nenes 
van poder gaudir d’aquesta experiència. yz

les activitats de platja organitzades per l’Ajuntament 
doblen el nombre d’assistents respecte altres anys



Sant grau Ja ÉS De toSSa

Aprofitant la celebració de l’Aplec de Sant 
Grau, l’alcaldessa de Tossa, Imma Colom, i 
representants del fins ara propietari del pa-
ratge-Ibercaja- han signat l’acord de com-
pra per part de l’ajuntament de les prop 
de 100 hectàrees de terreny que contenen 
l’ermita, una antiga hostatgeria amb instal-
lacions esportives i una gran zona verda. La 
compra s’ha realitzat per prop d’un milió 
d’euros, que es pagaran en 14 anys i sense 

interessos, i ha obtingut el vistiplau de la 
Generalitat, degut a que l’Ajuntament de 
Tossa està sotmès a un Pla de Sanejament a 
causa de la seva situació econòmica.
Ara, l’ajuntament començarà a negociar 
amb empresaris què s’hi pot fer. La idea de 
l’equip de govern és demanar que algun 
promotor s’encarregui de rehabilitar l’hos-
tatgeria i les instal·lacions esportives per 
convertir-ho en un nou equipament turístic, 
i mantingui tot el paratge sense que deixi 
de ser patrimoni municipal. També s’exigiria 
la rehabilitació de l’ermita per poder con-
tinuar celebrant l’aplec de Sant Grau amb 
màximes garanties.
El bon temps ha tornat a protagonitzar 
l’aplec d’aquest any. Les Cuineres de Tossa 
es van encarregar de fer el dinar i la Pas-
tisseria Vita va regalar les postres. L’Ajunta-
ment agraeix la col·laboració de tothom per 
fer realitat un altre aplec a Sant Grau.


