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PROP D’1 MILIÓ D’EUROS PER ENDAVANT
L’equip de govern de CiU ha aconseguit que l’empresa adjudicatàtia Dornier pagui ja 902.000
euros per la gestió dels aparcaments municipals i la zona blava
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EDITORIAL
Benvolguts tossencs i tossenques,
Ja s’ha acabat un altre estiu i, com és habitual per aquestes dates, en el
butlletí municipal repassem algunes dades per analitzar la temporada i
extreure’n conclusions. M’agradaria destacar que, tot i la crisi global que
afecta tot el món, Tossa ha mantingut una certa estabilitat d’ocupació. I això és gràcies, tant a l’esforç que es Demostrem
fa des de l’ajuntament per promocionar la vila, com a
que aquest
la voluntat de treball del sector turístic i comercial per
adaptar-se i continuar oferint un molt bon producte per any es paga
als nostres visitants. És cert, però, que sectors com la menys si
restauració i el comerc pateixen especialment els efectes de la crisi. Es per això que des del govern continua- s’estalvia
rem treballant sense descans per sortir d’aquest túnel. aigua
Mica en mica ja ho estem aconseguint.
Un altre dels temes que tracta aquest butlletí és la “famosa” modiﬁcació
de la tarifa de l’aigua. Durant aquests dies s’han dit moltes coses... s’ha
parlat molt... s’ha fet molta demagògia...s’han escrit
mentides... Però nosaltres aportem proves.
L’aigua és un moltes
Nosaltres demostrem el que sempre hem defensat:
bè escàs i cal que la gent de Tossa pagarà menys per l’aigua. Nopreservar-lo saltres demostrem amb una comparativa de factures del mateix període que, amb un mateix consum
responsable, aquest any es paga menys. L’aigua és
un bè escàs i cal preservar-lo.
Finalment, també m’agradaria destacar que hem aconseguit que la nova
empresa que gestionarà els aparcaments municipals pagui prop d’un
milió d’euros per avançat corresponents al cànon pel servei. Això, en el
temps que corren és molt important i una gran injecció per la malmesa
economia municipal, de la que, per cert, també aportem noves dades en
aquest butlletí que demostren, una vegada més, qui són els responsables de la mala situació que pateix la hisenda municipal.
Bona tardor-hivern, i molta salut!
Imma Colom|Alcaldessa
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NOTICIES

DORNIER GESTIONARÀ ELS
APARCAMENTS MUNICIPALS I
LA ZONA BLAVA DE TOSSA

NOVA CAMPANYA
GASTRONÒMICA DEL
“CIM I TOMBA”
La campanya gastronòmica de La Cuina
del “Cim i tomba” ha tornat a celebrar-se
a Tossa. De l’01 al 30 de setembre, onze
restaurants de la vila han ofert un menú
especial amb diversos plats, el “cim i tomba”,
i postres. Cal dir que hi ha diferents variants
del “cim i tomba” i que cada establiment
el cuina a la seva manera, per la qual
cosa hom pot degustar el mateix plat a
diferents establiments i trobar-hi variacions
signiﬁcatives, a quina més agradable al
paladar. Els restaurants que hi han participat
són Capri, Castell Vell, El Portal, Madrugada,
Marítim, Minerva, Sa Proa, Santa Marta,
Túrsia, Víctor i Victòria.
La iniciativa s’ha celebrat per 7è any
consecutiu i els 11 restaurants que s’hi
han adherit formen part del col·lectiu de La
Cuina Tradicional Tossenca. Tots els menús
s’oferien al preu unitari de 39 euros per
persona.

L’Ajuntament de Tossa ha adjudicat a l’empresa DORNIER la
gestió dels aparcaments municipals i la zona
blava de la localitat pels propers 10 anys. En L’empresa
total, són unes 550 places d’aparcament que es
adjudicatària
divideixen entre 5 pàrquings i les zones blaves.
Els pàrquings són; Av. Puerto Rico (soterrat pagarà més de
amb 89 places), Porta de Sant Feliu 900.000 euros
(superfícies i soterrat amb 197 places), Sector
de l’Àncora (superfície amb 56 places), Av. del per endavant
Pelegrí (superfície amb 50 places), Terminal
d’Autobusos (superfície de 14 places per autobusos).
L’equip de govern de CiU ha aconseguit que l’empresa
adjudicatària de la gestió pagui ara per endavant 902.000 euros,
corresponents al cànon pel servei dels propers 10 anys. A més,
l’empresa haurà de pagar cada any 80.500 euros més durant
els propers 10 anys i ha de contractar el personal de Tossa que
treballava ﬁns ara en els aparcaments municipals.
L’equip de govern es congratula per l’acord, considera un gran
mèrit en temps de crisi assegurar-se els diners i no comparteix
l’actitud de part de l’oposició que no està d’acord que es cobri
per endavant un cànon de més de 900.000 euros.

L’EQUIP DE SALVAMENT DE PLATGES
I LA POLICIA LOCAL SALVEN LA VIDA
A UN TURISTA
L’equip de salvament de platges de Tossa i un membre de la Policia
Local van salvar la vida a un turista francés de 39 anys que va patir
un infart mentre bussejava amb el seu ﬁll a la platja Gran de Tossa.
L’equip de salvament i el policia, que té experiència mèdica en
Urgències, van entrar en acció en pocs segons i van aconseguir
reanimar l’home a la mateixa sorra. Minuts després, el turista va ser
derivat a l’Hospital Josep Trueta de Girona un cop estabilitzat.
L’alcaldessa de Tossa, Imma Colom, destaca la “rapidesa” amb la
que va actuar tant l’equip de salvament tossenc com el policia i els
felicita i encoratja per la bona feina i professionalitat que demostren.
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La iniciativa
s’ha celebrat
per 7è any
consecutiu
i s’hi han
adherit 11
restaurants
que formen
part del
col·lectiu
de La Cuina
Tradicional
Tossenca
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NOTICIES

PILAR MUNDET SIGNA
CONVENI ANY 2007

IMMA COLOM SIGNA
CONVENI ANY 2010

• Impugnació de CiU i AET del conveni 2007
perquè no era prou beneﬁciós pels tossencs
• El TU no fa cap moviment per aconseguir
millorar el conveni.
• Després de les eleccions, inici de negociacions
de CiU amb Sorea

•Tothom -tant empadronats com no empadronatsdeixa de pagar un mínim de consum facturable
(30 m3): 20,19 euros cada dos mesos.
• Ara tothom paga per l’aigua consumida amb
un preu per m3 igual per a tothom.

LA MODIFICACIÓ DE LA TARIFA DE L’AIGUA DE TOSSA EN FOMENTA
L’ESTALVI I REDUEIX LA FACTURA DEL SERVEI PELS TOSSENCS

Butlletí informatiu de Tossa

L’Ajuntament de Tossa de Mar ha portat a terme una modiﬁcació de
la tarifa del rebut de l’aigua amb la voluntat d’assolir tres objectius:
incentivar un consum responsable; millorar la justícia distributiva
del cost del servei i reduir la factura a les persones que viuen tot
l’any a Tossa i als establiments hotelers estacionals.
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poder cobrir la gran inversió de 7,3 milions d’euros que es fa en
millores del servei.

Cal recordar que, entre les millores, hi ha la contrucció d’una
canonada desdoblada que porta aigua des dels pous de captació
de la Tordera ﬁns als dipòsits de Tossa. A més, hi ha tot un seguit
En aquest sentit, en el rebut de l’aigua ja no s’estableix, com es feia d’accions a la xarxa de la població que ja s’han començat a fer i
que continuaran durant els propers anys. I és que
ﬁns ara, un mínim de consum facturable (30 m3) tant
si es gastava com si no es gastava, sinó que tant en les El rebut guar- l’Ajuntament de Tossa i la companyia d’aigües Sorea
han posat ﬁ al litigi que els enfrontava des de fa tres anys
primeres residències com en les segones residències
da ara una
per raó de la pròrroga del contracte de concessió dels
només es pagarà per l’aigua consumida amb un preu
per m3 igual per a tothom. Amb aquesta mesura, major propor- serveis d’aigua i clavegueram ﬁns l’any 2031, signada el
l’Ajuntament vol aconseguir un ús més eﬁcient i
cionalitat amb 7 de febrer de 2007 sota el mandat del PSC i ERC.
responsable de l’aigua per mitjà de la reducció del
L’actual alcaldessa, Imma Colom, i l’actual primera
seu consum. Qui consumeixi menys, pagarà menys el consum que tinent d’alcalde, Maria Teresa Moré, van impugnar
que abans.
l’acord quan estaven a l’oposició per considerar que
es realitza
perjudicava greument els ciutadans de Tossa, ja que
Un dels canvis més signiﬁcatius d’aquesta
els obligava a pagar tot el cost de les obres de portada
modiﬁcació és que el preu del contador d’una
primera residència amb l’abonat empadronat al domicili de d’aigües des de la Tordera -per valor de 7,3 milions d’euros-, quan
subministrament és per aquest any de 4,22 euros al mes, mentre només se’ls podia repercutir un màxim del 50 % d’aquest cost,
que el preu del contador per una segona residència amb l’abonat perquè la Llei obliga en aquests casos l’Agència Catalana de
no empadronat és per aquest any de 12,64 euros al mes. El motiu l’Aigua a subvencionar el 50 % restant.
d’aquesta diferència de només 8 euros entre empadronats i no Un altre motiu d’impugnació van ser les contrapartides a canvi de
empadronats és per poder equilibrar el cost del servei. Aquest la prolongació de la durada del contracte ﬁns al 2031 per valor
sistema ja es porta a terme a altres municipis de la Costa Brava de 330.000 euros pactades pel PSC-ERC, que Colom i Moré van
des de fa més de 15 anys.
considerar manifestament insuﬁcients.
És cert que els no empadronats paguen més pel contador, però, Des del començament de l’actual mandat, l’equip de govern
ara es pagarà per l’aigua que es consumeixi i els no empadronats de CiU ha mantingut intenses negociacions amb la companyia
que no resideixen tot l’any a Tossa veuran reduïda la factura en el d’aigües per millorar l’acord de pròrroga, que van culminar amb
consum, ja que durant l’hivern no estan a la població i, per tant, no el nou pacte de millores a la xarxa que es va aprovar. Els acords
gasten aigua. En canvi, la gent de Tossa paga menys pel contador, assolits representen ara una inversió a fons perdut d’un total d’1,2
però paga el consum durant tot l’any. És una qüestió d’equilibri per milions d’euros que millorarà les infraestructures de Tossa.
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“En un mateix període de facturació i consumint
els mateixos pocs metres cúbics d’aigua, els
clients paguen menys aquest any”

"Qui consumeixi menys, pagarà
molt menys que abans. Amb aquesta
mesura, s'aconsegueix un ús més 5
eﬁcient i responsable de l’aigua"

NOTICIES

L’OCUPACIÓ HOTELERA A TOSSA ES SITUA EN UN 85,43% A
L’AGOST I GAIREBÉ EN UN 70% AL JULIOL
L’Oﬁcina de Turisme ha donat a conèixer les dades d’ocupació
turística del que portem d’any. Així, començant per l’inici de
temporada, les ocupacions dels establiments
360.405 turístics d’allotjament durant la Setmana Santa i el
visites mes d’abril s’han mantingut en uns nivells similars
als de l’any passat. Durant el mes de maig, en
rebudes canvi, hi ha hagut una davallada important en
a la web les dades d’ocupació de totes les tipologies
d’allotjaments, que s’ha accentuat de manera
infotossa.com especial en els establiments de tipus familiar.

des de l’01 de
gener ﬁns al
31 d’agost

Pel que fa ja al mes de juny, hi ha hagut una
recuperació global i l’ocupació s’ha situat
2,5 punts per sobre de l’ocupació de juny de
l’any passat, bàsicament gràcies a les bones
ocupacions assolides pels establiments més
grans i de més categoria (3 i 4 estrelles de més de 300 places).
En referència al mes de juliol, l’ocupació hotelera s’ha mantingut
en unes xifres semblants a les del 2009, assolint-se gairebé el
70% d’ocupació, però en el cas dels
càmpings i els apartaments turístics 3.183 peticions
s’ha produït una petita davallada que se
situa en 3 punts i 2 punts respectivament d’informació
per sota de les dades de l’any passat. contestades
Cal recordar que els càlculs es fan en
base a les places existents, i, per tant, per correu
no es poden calcular els percentages tradicional i
amb una simple mitjana matemàtica.
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e-mail des de
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Durant el mes d’agost s’ha mantingut
l’01 de gener
la tendència del juliol pel que fa
a les ocupacions superiors dels ﬁns al 31
establiments hotelers respecte dels
d’agost
càmpings i els apartaments turístics.
En aquest cas, l’ocupació hotelera ha
augmentat de més de 3 punts respecte de l’any passat, situantse en un 85,43%, sobretot gràcies a les excel·lents ocupacions
assolides pels establiments de categories més altes. En canvi
els càmpings i els apartaments turístics han patit una davallada
global signiﬁcativa respecte de l’any 2009, situant-se uns 6
punts per sota de l’any anterior. En aquest cas, cal, però, apuntar
que hi ha hagut diferències signiﬁcatives en les ocupacions
individuals dels establiments d’aquesta tipologia i que les dades
que s’aporten es refereixen a la mitjana global.

ACCIONS REALITZADES DES L’ÀREA DE TURISME
DURANT ELS MESOS DE JULIOL I AGOST
• Continuen en funcionament les campanyes publicitàries
radiofòniques i en aquests moments s’estan emetent falques
de Tossa a RAC 1 i Onda Rambla (“Protagonistas”) pel que
fa al territori de Catalunya, i a Virgin Radio i
Radio Littoral al Sud de França. A partir de l’1 62.235
de setembre s’han començat a emetre unes
consultes
falques especíﬁques de gastronomia per donar
difusió a la campanya gastronòmica de La ateses per
Cuina del Cim i Tomba, que es celebra durant l’Oﬁcina
tot el mes de setembre. Aquestes falques s’han
de Turisme
emés per RAC 1 i per Ràdio Tossa.
• S’ha publicat la nova Guia de Restaurants
de Tossa que ha substituït la que es va
publicar fa dos anys. La nova guia ha estat
totalment redissenyada per fer-la més atractiva i
entenedora a l’usuari.
• Col·laboració amb l’Oﬁcina del Centenari de
la Costa Brava per a la instal·lació a Tossa de la
carpa del Tour Gastronòmic Costa Brava San
Miquel el dia 29 d’agost de 2010, coincidint amb
la celebració del Premi Internacional Tossa de
Mar de la Pintura Ràpida. El divendres 27 es va
realitzar un programa de ràdio d’Onda Rambla
en directe des de Tossa, per donar difusió a
aquesta diada.

i el Punt
d’Informació
des de l’01 de
gener ﬁns al
31 d’agost.
D’aquestes,
36.716 han
estat ateses
durant els
mesos de
juliol i agost

• Organització de la 7ª campanya gastronòmica
dedicada a La Cuina del Cim i Tomba, amb la
publicació d’un fulletó, un cartell i una pancarta
especíﬁcs per la campanya, i creació de dues noves falques
de ràdio per donar difusió a l’activitat, que s’estan emetent per
RAC 1 i per Ràdio Tossa. Tramesa de mailings als establiments
d’allotjament del municipi, oﬁcines de turisme, mitjans de
comunicació, etc. per donar difusió a l’activitat.

• Col·laboració amb l’emissió del programa de TV3 “Els
Divendres” des de Tossa durant tota la primera setmana de
setembre aportant molta informació del municipi que els ha
estat útil per preparar el guió dels programes i escollir alguns
dels temes que tractarien.

NOTICIES

PERCENTATGES D’OCUPACIÓ TURÍSTICA A
TOSSA PER ESTABLIMENTS D’ALLOTJAMENT
Setmana Santa
Hotels
Pensions
Càmpings
Apartaments

2009
40,68%
09,83%
14,67%
33,86%

2010
40,26%
09,60%
16,69%
24,52%

Juny
Hotels
Pensions
Càmpings
Apartaments

2009
53,42%
3,01%
21,50%
22,42%

2010
55,17%
13,00%
22,83%
33,74%

Juliol
Hotels
Pensions
Càmpings
Apartaments

2009
73,45%
24,80%
57,93%
68,42%

2010
72,21%
34,54%
54,62%
66,19%

Agost
Hotels
Pensions
Càmpings
Apartaments

2009
84,33%
59,89%
72,88%
89,59%

2010
87,70%
60,25%
66,48%
83,51%

NOVA SENYALITZACIÓ
MUNICIPAL
L’Ajuntament ha instal·lat nova senyalització pel municipi.
Concretament, es tracta de tres tipus de senyalització: un tipus
de color marró (peatonal) que senyalitza el centre històric o llocs
d’interés; un tipus de color blau (direccional) que senyalitza
els diferents tipus d’aparcaments i altres localitats; i després
la senyalització de codi, com poden ser els STOP o la nova
senyalització del mercat municipal a l’asfalt.
El regidor de Governació, Joan Antoni Hervías, explica que
“també s’han instal·lat uns tòtems explicatius a diferents punt
del poble, com a la platja o al barri de Sa Roqueta, que detallen
aspectes i curiositats dels sectors on s’hagin instal·lat”. D’altra
banda, Hervías explica que també es reforçarà la senyalització
de la zona escolar.

Els càlculs es fan en base a les places existents, i, per tant,
no es poden calcular els percentages amb una simple
mitjana matemàtica.

La iniciativa, com cada any, pretenia oferir més mobilitat
als joves per poder desplaçar-se, ja que aquest bus es
complementava amb un altre que connectava Tordera,
Palafolls i Santa Susanna amb la terminal d’autobusos de
Blanes. Amb aquesta acció la gent jove d’aquests municipis
podia desplaçar-se durant la nit amb transport públic,
gratuït amb la targeta del Territori Jove, reduint els riscos
d’accidents, al mateix temps que es facilitava la mobilitat del
jovent per tot el territori. La iniciativa d’aquest bus és a càrrec
de les Regidories de Joventut de les diferents poblacions,
és a dir, Tossa de Mar, Lloret de Mar, Blanes.

TOSSA REPARTEIX 4.000
DÍPTICS AMB ELS NOMS
DELS CARRERS I ELS
ESTABLIMENTS COMERCIALS
La regidoria de Comerç ha elaborat uns 4.000 díptics
informatius i els ha repartit en els punts d’informació
turística i les botigues. Aquests díptics contenen un
plànol del municipi amb tots els carrers de la població
amb els seus establiments comercials. L’objectiu
d’aquests díptics és fer més fàcil i agradable la visita
als turistes. A més, serveixen per mostrar els principals
punts d’interés de Tossa i, alhora, potenciar el comerç
local.
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ÈXIT EL BUS NOCTURN QUE
CONNECTA BLANES, LLORET I
TOSSA DURANT L’ESTIU
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LA DESPESA EN PERSONAL DE L’AJUNTAMENT VA AUGMENTAR
EN MÉS D’UN MILIÓ D’EUROS DURANT EL MANDAT DE PSC I ERC
L’augment en més d’un milió d’euros de la nòmina del personal increment del 43,80%. A aquesta xifra cal afegir-hi la respectiva
de l’Ajuntament de Tossa que va tenir lloc durant el mandat del despesa en Seguretat Social, situació que fa que el cost total
PSC i ERC (2003-2007) és una de les causes
del personal augmentés en 1.126.974,62
principals de la delicada situació econòmica L’Estat va establir un d’euros.
que travessa la hisenda municipal.
topall màxim del 2% Les Lleis de Pressupostos Generals de
van establir un topall màxim del 2%
Aquesta és una de les conclusions de
anual de creixement l’Estat
anual de creixement de la nòmina dels
l’estudi de l’evolució de les nòmines del seu
de la nòmina dels
Ajuntaments. En el cas de Tossa, però, això
personal que l’Ajuntament ha elaborat per
ser incomplert, ja que la nòmina es va
traslladar a la Sindicatura de Comptes en el
Ajuntaments. En el va
augmentar
molt per damunt d’aquest 2%
marc de la investigació que manté oberta per
cas
de
Tossa,
però,
màxim
anual.
Cal tenir present, a més, que
les “nombroses irregularitats” de la gestió
la
nòmina
del
personal és una despesa
econòmica del mandat del PSC i ERC, que va això va ser incomplert
corrent de caràcter estructural amb
posar en evidència una auditoria.
vocació de perpetuïtat, per la qual cosa, els
Segons l’estudi, la nòmina va augmentar durant aquest desequilibris que genera en forma de dèﬁcit s’agreugen de
període (2003-2007) en 959.947,09 euros, el que representa un forma exponencial any rera any.

ESQUEMA EXPLICATIU DE L’AUGMENT DE LA DESPESA EN PERSONAL ENTRE ELS ANYS 2003 I 2007
NÒMINA
FUNCIONARIS

FUNCIONARIS

LABORALS

TOTAL

1.045.501,28

1.146.248,38

2.191.749,66

1.349.546,54

1.508.104,60

2.857.651,14

RETRIBUCIONS 2004

1.181.076,07

1.129.037,82

2.310.113,89

1.526.330,51

1.475.600,23

3.001.930,74

135.574,79

-17.210,56

118.364,23

176.783,97

-32.504,37

144.279,60

12,97%

-1,50%

5,40%

1.245.236,81

1.380.630,39

2.625.867,20

1.615.588,38

1.805.411,89

3.421.000,27

64.160,74

251.592,57

315.753,31

89.257,87

329.811,66

419.069,53

5,43%

22,28%

13,67%

1.405.765,48

1.436.314,79

2.842.080,27

1.794.169,64

1.846.056,19

3.640.225,83

160.528,67

55.684,40

216.213,07

178.581,26

40.644,30

219.225,56

12,89%

4,03%

8,23%

1.557.565,14

1.594.131,61

3.151.696,75

1.952.231,96

2.032.393,80

3.984.625,76

151.799,66

157.816,82

309.616,48

158.062,32

186.337,61

344.399,93

10,80%

10,99%

10,89%

512.063,86

447.883,23

959.947,09

% INCR. 2003/2004
RETRIBUCIONS 2005
AUGMENT 2005
% INCR. 2004/2005
RETRIBUCIONS 2006
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TOTAL

RETRIBUCIONS 2003

AUGMENT 2004
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LABORALS

NÒMINA + SEGURETAT SOCIAL

AUGMENT 2006
% INCR. 2005/2006
RETRIBUCIONS 2007
AUGMENT 2007
% INCR. 2006/2007
AUGMENT 2003-2007

5,05%

13,96%

6,41%

9,46%
602.685,42

524.289,20

1.126.974,62

NOTICIES

CAUSES DE LA SITUACIÓ ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT:
1. Fins al dia d’avui s’han hagut de pagar 666.874,19 euros
d’interessos, de les dues operacions de crèdit per valor de sis
milions ﬁrmades pel PSC-ERC l’octubre de 2006:
PERJUDICI PATRIMONIAL OCASIONAT A LA CORPORACIÓ PER
LES OPERACIONS DE CRÈDIT D’OCTUBRE DE 2006
Import

Interessos
abonats

Interessos
futurs

Perjudici total

1ª operació

4.777.060,00

588.202,84

168.165,64

756.368,48

2ª operació

1.170.370,00

78.671,35

EVOLUCIÓ HISTÒRICA DESPESES PRESSUPOST
MUNICIPAL DE TOSSA DE MAR (1996 – 2009)
AMORTITZ. PRÉSTECS
INTERESSOS

78.671,35

5.947.430,00

835.039,83

2. Es van heretar tres pòlisses de crèdit del mandat del PSC-ERC
que es trobaven enquistades al pressupost (crèdits estructurals
encoberts) per valor de 2.285.000,00 euros. L’actual equip de CIUAET ha reduït aquestes pòlisses en 1.291.000,00 euros:
OPERACIONS DE CRÈDIT ENCOBERTES
Instrumentació

Valor original

1ªformalització

Valor actual

Pòlissa de crèdit

980.000,00

11-7-05

574.000,00

Pòlissa de crèdit

885.000,00

11-12-03

CANCEL·LADA EL

Pòlissa de crèdit

420.000,00

27-12-05

28-11-2008
420.000,00

AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECS
GOVERN CIU
GOVERN PSC-ERC

3. L’any 2008 es va haver de fer una aprovació extraordinària de
factures procedents del mandat del PSC-ERC corresponent a
obres, serveis i subministraments contractats sense pressupost
per valor de 1.577.428,86 d’euros i es va haver de contractar una
operació de crèdit per pagar-les, la qual ha fet augmentar el nivell
d’endeutament municipal que ja havia assolit límits exponencials
amb el crèdit dels sis milions d’octubre de 2006.

GOVERN CIU
GOVERN PSC-ERC

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
GOVERN CIU
GOVERN PSC-ERC
Butlletí informatiu de Tossa
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NOTICIES

EL GOVERN DE CIU DESCOBREIX CERTIFICACIONS D’OBRA
“IL·LEGALS” PER VALOR DE MÉS DE 300.000 EUROS EXECUTADES
DURANT EL MANDAT DE PSC I ERC
L’Ajuntament de Tossa de Mar ha descobert certiﬁcacions d’obres certiﬁcacions no es corresponia realment amb l’obra executada va
irregulars per valor de 309.056,04 euros a les obres d’urbanització comportar que l’actual equip de govern fes auditar les certiﬁcacions
de Can Vergonyòs, realitzades sota el mandat del PSC i ERC. d’obres emeses i, també, a suspendre’n el pagament ﬁns que no
Concretament, són declaracions oﬁcials d’obra executada s’aclarís la seva correspondència amb la realitat.
inexistent. Les certiﬁcacions d’obres constitueixen reconeixements
El peritatge tècnic realitzat per experts independents de reconeguda
oﬁcials d’obres executades que
solvència en matèria d’obra pública ha tret a la
obliguen l’Ajuntament a satisfer el seu
llum l’existència de certiﬁcacions “il·lícites” per
El
peritatge
tècnic
import al contractista dins el termini
valor de 309.056,04 euros, que, en cas de no
dels dos mesos següents a la data de
ha detectat aquestes
haver estat detectades, haurien ocasionat un greu
la seva expedició i a abonar interessos
perjudici patrimonial a la població, perquè haurien
certiﬁ
cacions,
que
de
no
de demora en cas d’incompliment
donat lloc al pagament d’obres inexistents.
haver estat descobertes
d’aquest termini de pagament,
L’alcaldessa de Tossa, Imma Colom, declara
interessos que el contractista ja havia
haurien donat lloc
que “la irrealitat d’algunes certiﬁcacions sorprèn
reclamat.
al
pagament
d’obres
per la seva ostensibilitat, que les fa apreciables a
Des de l’oposició, CIU i AET havien
simple vista sense necessitat de coneixements
denunciat amb insistència l’adjudicació
inexistents
tècnics, com ara la certiﬁcació de 416 m lineals
d’aquestes obres, ja que es va fer a dit
més de vorada dels realment construïts o la
i no per concurs públic, el qual hauria permès un important estalvi
de costos en concepte de baixa de licitació, concretament de ﬁns certiﬁcació de 12 fanals més dels realment instal·lats”.
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a un 30% del seu pressupost. CiU i AET també havien denunciat el
caos amb què es van gestionar i els elevats costos que van acabar
assolint, superiors als tres milions d’euros.
El caos d’aquesta gestió i la sospita que l’obra declarada a les
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L’Ajuntament posarà pròximament en marxa els procediments
d’anul·lació d’aquestes certiﬁcacions i d’exigència de les
responsabilitats que es derivin dels fets exposats, posant-los en
coneixement de la Fiscalia.

MÉS INVERSIÓ
EN MILLORES PEL
GERIÀTRIC

CANTATA PELS
DRETS DELS
INFANTS

Aquest any també s’ha invertit en millores
pel geriàtric, ja que s’ha instal·lat l’aire
acondicionat (49.000 euros) i s’ha
remodelat tota la zona de l’entrada
(24.000 euros). A més, ara es disposa de
10 places com a Centre de Dia, a banda
de les 35 places com a residència.

Prop d’un centenar de nens de Tossa
portaran a terme el proper 21 de novembre
una cantata a beneﬁci d’UNICEF amb
motiu de la celebració de la Convenció
dels Drets dels Infants. La cantata
s’anomena “Et regalaré totes les estrelles
del cel”, de Susanna Arjona i Mercè Rigau,
i es farà a l’Ediﬁci de La Nau.

L’ARTISTA TOSSENC
JOSEP GELMÀ
EXPOSA A LA CASA
DE CULTURA
L’artista ha exposat ﬁns el 15 de setembre. A
l’acte d’inauguració, a banda del propi artista
i un gran grup de familiars i amics, hi va
assistir l’alcaldessa Imma Colom i el regidor
de Cultura Josep Colomer, que va destacar
la coincidència amb el 75è aniversari de
l‘obertura del Museu Municipal.

GUANYADORS DE
LA 54A. EDICIÓ
DEL CONCURS
INTERNACIONAL DE
PINTURA RÀPIDA

PREMI ESPECIAL “AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR”, dotat amb

PREMI ESPECIAL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, dotat amb 1500 euros a l’obra núm. 32 de

2.000 euros, a l’obra núm. 81 de la que era autor ANTONIO DARIAS MARTÍNEZ.

la que era autor JOSEP LÓPEZ PLAJA.

PREMI ALTRES
PROCEDIMENTS,
dotat amb 600
euros, i patrocinat
per la Cambra de
Comerç de Sant
Feliu de Guíxols,
a l’obra núm. 15
de la que era
autor VICTOR
MARTINEZ
ESCAMEZ.

PREMI OLIS-ACRÍLICS, dotat
amb 1.000 euros, i patrocinat
per Caixa de Catalunya, a
l’obra núm. 29 de la que era
autor NARCÍS SALA GASCONS.

PREMI ESPECIAL INFANTIL, dotat amb 200 euros, i
patrocinat per CESPA, a l’obra núm. 188 de la que era
autora ARIADNA PUIG ALCAYDE.

PREMI
AQUAREL·LESGUAIXOS, dotat
amb 900 euros
i patrocinat per
Caixa de Girona,
a l’obra núm. 103
de la que era
autor LAUREANO
SÁEZ CARRASCO.

PREMI ESPECIAL JUVENIL, dotat amb 400 euros, i patrocinat per
CESPA, a l’obra núm. 144 de la que era autor NIL CUIXART MALDONADO.

Enguany, hi van participar 216 persones. El Jurat va
estar format per: Sra. Rosa Gil, Directora de la Fundació
Obra Social Caixa de Girona. Presidia el Jurat. Sra. Dolors
Batallé, Directora del Patronat de Turisme Girona-Costa
Brava. Sr. Joan Gil, Crític d’Art i Gestor Cultural.
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PREMI ESPECIAL DIPUTACIÓ DE GIRONA, dotat amb 1500 euros, i
patrocinat per la Diputació de Girona, a l’obra núm. 39, de la que era
autor JOSEP MORALES DUQUE.

PREMI ESPECIAL
“CENTENARI DE
LA COSTA BRAVA”,
dotat amb 1.000
euros i un trofeu del
centenari, i patrocinat
pel Patronat de
Turisme Girona
Costa Brava, a l’obra
núm. 64 de la que
era autora VICTÒRIA
PUJADAS
BARBARA.
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NETEJA DE BOSCOS ARRAN
DE LES NEVADES DEL MES DE
MARÇ

S’AMPLIA LA ZONA DE REG
AMB AIGUA REGENERADA A LA
RAMBLA JOAN MARAGALL

L’Ajuntament va sol·licitar una línia de subvencions de la
Generalitat per la realització de plans d’ocupació per a la
neteja de boscos i zones arbrades com també la neteja i
recuperació de camins i lleres. Arran d’això, es va crear una
brigada forestal composada per cinc persones que ha estat
treballant tot l’estiu netejant diferents zones afectades per
les nevades del passat mes de març. Aquestes subvencions
s’havien de destinar exclusivament al ﬁnançament de les
despeses de contractació laboral, per un període màxim de
tres mesos. I és que, a través d’una altra subvenció de la
Diputació de Girona, es va poder equipar la brigada amb el
mínim material necessari per fer tasques forestal.

L’Ajuntament ha ampliat la zona de reg amb aigua regenerada
a tota la rambla Joan Maragall, aproﬁtant que calia allargar la
instal·lació per fer-la arribar a una nova promoció d’habitatges.
Les obres es pagaran a mitges entre l’Ajuntament i la promotora
immobiliària.

El regidor de Medi Ambient, Joaquim Coris, vol felicitar
als integrants de la brigada forestal per la feina feta. “Han
treballat molt bé, sovint en unes condicions força dures,
recuperant camins i zones arbrades que havien quedat
impracticables arrel de les nevades (el GR 92, la riera, la
pista de Tossa a Sant Grau, de Can coure a Can garriga,
de la Fermina a Terra Negre, de la Ttorre de can Magí a la
carretera de Lloret, del Xalet Vermell a Cala Llevadó, de la
Gabarra al Camp de Tir, el Camí de Ronda, la baixada de
Martossa, etc..”, ha explicat.

El sistema de regeneració de l’aigua es va instal·lar a la
depuradora el 2002 i es va posar en funcionament un any
més tard. Actualment des de la depuradora surten dos ramals
amb aigua regenerada: un que va riera avall, de la depuradora
ﬁns a la Vila Vella. I ara s’ha fet sortir un ramal d’aquests que
servirà per abastir la rambla Maragall. I el segon, que puja cap
amunt ﬁns a la zona de can Vergonyós.
Aquest tipus d’aigua, provinent d’un dipòsit de 700 metres
cúbics de la depuradora, s’utilitza per regar, netejar carrers o
contenidors a la nau de CESPA, per als Bombers o per a la
neteja al centre d’Acollida d’Animals.
D’altra banda, i dins l’acord que es va arribar amb la companyia
d’aigües, SOREA ha portat a terme el subministrament i
muntatge d’una canonada de clavegueram i una de pluvial en
el carrer Miramar des del transformador ﬁns a Can Truges. A
més, ha construït una estació de bombament a La Gabarra.
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NOVA FASE DEL PLA DE DESPLEGAMENT DE LA RECOLLIDA
SELECTIVA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA DELS RESIDUS
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Ja s’ha realitzat una primera fase per la implantació del Pla de
Desplegament de la Recollida Selectiva de la Fracció Orgànica
dels residus municipals, elaborat per les àrees de Medi
Ambient del Consell Comarcal de la Selva i de l’Ajuntament.
Aquesta primera fase ha consistit amb una intensiﬁcació de
la recollida selectiva als grans productors. S’han repartit un
centenar de contenidors per facilitar el compliment de la llei
de Residus que estableix que la persona titular d’una activitat
que genera residus orgànics ha de lliurar els residus en
condicions adequades de separació per materials.
Properament s’iniciarà la segona fase de la campanya que
està prevista per a la tardor d’enguany i es centrarà més en

la separació a les llars particulars. S’estan ultimant els detalls
de la campanya de sensibilització (tríptic informatius, xerrada
informativa a la població, festa orgànica, punts informatius,
lliurament de cubells, etc.).
CAMPANYA DE LA RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA A
PARTICULARS

XERRADA INFORMATIVA el divendres 8 d’octubre, a les 20 h.
a l’Ediﬁci La Nau
FESTA DE L’ORGÀNICA el diumenge 24 d’octubre al Passeig
Mossèn Cinto Verdaguer. A les 11 h. esmorzar popular i a les
11.30 h. Jocs i tallers. Finalment a les 12.30h Animació infantil.

NOTICIES

Es va celebrar el dissabte 11 de setembre a L’Hotel Golden
Bahia amb l’objectiu de recaptar diners per Unicef. Durant el
sopar, en el qual hi van assistir un centenar de persones, hi
va haver també una actuació de màgia a càrrec de Aliskim
i Luna. També es va fer el sorteig d’un quadre, cedit per la
regidoria de Cultura i una litograﬁa de Blanco Grané. L’actriu
tossenca Paula Blanco va col·laborar també en aquest acte
i en el vídeo que es va passar, un vídeo de 7 minuts produït
per TV Tossa. Un dia abans, a Es Racó de la Platja Gran, va
tenir lloc una cantada d’havaneres i un cremat solidari també
en beneﬁci d’Unicef.

TOSSA PARTICIPA DE
LA DIADA NACIONAL DE
CATALUNYA
Els actes de l’11 de setembre es van iniciar a les dotze
del migdia al cementiri municipal amb l’ofrena ﬂoral
a la tomba del soldat desconegut, on es va cantar el
Cant dels Segadors. Ja a les sis de la tarda, el Passeig
Mn. Cinto Verdaguer va ser el lloc on es va celebrar
l’acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya.
La primera part va estar dedicat a la commemoració
del 75è aniversari del Museu Municipal de Tossa.
Posteriorment, Vicenç Esteban i Darder va rebre
l‘homenatge com a director del museu, ja que va
estar 44 anys en aquest càrrec.
Nil i Alba Santané van llegir dos poemes del seu avi
Joan Nadal, “L’existència” i “el cor mai envelleix”,
respectivament. Anna Maynau i Dani Bayona,
que van fer de presentadors de l’acte, van llegir el
poema de Màrius Torres “La ciutat llunyana”; i Joan
Canal va llegir “Oda a Espanya” de Joan Maragall.
Posteriorment, l‘alcaldessa Imma Colom va fer el
parlament institucinal.
La música i veu de l’acte va anar a càrrec de Gemma
Gregori, Jordi Paulí i Santi Escusa.

HOMENATGE DE TOSSA A
VICENÇ ESTEBAN I DARDER
El Museu Municipal, el primer museu d’art contemporani de
l’Estat espanyol, celebra enguany el 75è aniversari. Aquesta
efemèride és molt important. Ho és tant com la que es va
celebrar el passat 11 de setembre: l’homenatge a en Vicenç
Esteban i Darder, qui ha estat al capdavant del museu des
de 1966. Ell ha estat el mascaró de proa del museu i de tants
altres projectes a la vila.
Vicenç Esteban i Darder va néixer a Calonge, però ben aviat va
tornar cap a Tossa, la vila dels seus avantpassats per part de
mare. Va aprendre l’oﬁci de barber, però més endavant va anar
a treballar a la sucursal del Banc Central, de la qual va ser-ne
el director. Inﬂuenciat pel poeta Manuel Vilà, sempre ha estat
un home amb una gran sensibilitat literària i musical. Tots els
seus escrits vessen poesia.
En Vicenç ha estat implicat en gairebé totes les iniciatives
culturals de Tossa. Ha estat membre de la Coral Tossenca
des de la seva fundació; també va ser el fundador i director
del grup de Teatre Xixanet; ha estat
un clar precursor del Concurs En Vicenç ha
Internacional de Pintura Ràpida; ha
estat el fundador del Centre d’Estudis dedicat 44 anys
Tossenc, entitat que ha fomentat de la seva vida al
estudis històrics sobre el poble; ha
estat organitzador de la Festa de la Museu Municipal
Vellesa; fundador de la revista Turissa;
articulista a la revista Gavarres, i un llarg etcètera. També té
una especial vinculació amb l’organització del compliment del
Vot del Pare Pelegrí.
En Vicenç és la viva memòria del poble: no hi ha llegenda que
ell no recordi, no hi ha tradició que ell no sàpiga. Ha sabut
conservar la memòria oral de Tossa com ningú. De la seva
mà al capdavant del Museu Municipal s’han fet les millors
exposicions: la de l’Olga Sacharoff, la de Masson-Bataille,
la de Créixams...i va establir el Saló d’Estiu, organitzat des
de 1974. Ha sabut ampliar la col·lecció del museu establint
contactes, anant a veure col·leccionistes. Es va fer amic de
tots els artistes que van passar per la vila especialment als
anys 60 i 70: Lola Bech, Sarabia, Domingo, Lloveres, Oates,
Serra, Rickenbacher, Zügel, etc. Va participar activament en
la restauració del museu l’any 1985 i en la seva dinamització.
En Vicenç ha dedicat 44 anys de la seva vida al Museu
Municipal i a la vida cultural de la vila. I això mereix un sincer
agraïment de tots els tossencs.
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UN CENTENAR DE PERSONES
ASSISTEIXEN AL SOPAR
SOLIDARI DE TOSSA
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PROP DE 900 PERSONES
PARTICIPEN EN EL III TRIATLÓ
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La tercera edició del Triatló de Tossa va veure augmentat
amb escreix el nombre de participants. Prop de 900 persones
hi van participar. Concretament, 836 homes i 54 dones.
Lamentablement, la pluja del dia anterior va ser la convidada
sorpresa, convertint en impracticable la part ciclista. La fama
del triatló de Tossa ve en gran part pel seu circuit ciclista, i
precisament pel cim de Sant Grau, punt culminant de la prova,
però la seva llarga baixada es va omplir de terra i de pedres en
els trams més perillosos. En aquest sentit, la Federació Catalana
de Triatló i l’organització van decidir conjuntament reduir la
prova a 1500 m de natació i 10 km a peu, amb la seguretat dels
triatletes com a màxima prioritat.
De tota manera, el mal temps no va poder amb l’ambient i
l’esperit festiu de l’esdeveniment que va atraure a centenars
d’espectadors. En aquestes condicions, Xavi Llobet (CT
Manresa) va assumir perfectament el seu estatus de favorit
repetint la seva victòria de l’any passat. Més que mai, va intentar
imposar als seus rivals un ritme infernal a l‘aigua, per marcar
diferències. Només Santi Pellejero (Vo2) aconseguia agafar-se, a
uns 30 segons per darrere. A peu, els dos homes van aguantar
perfectament la pressió dels perseguidors, dels quals Xavi
Torrades (CN Reus Ploms) va ser el més veloç, pujant al tercer
graó del podi. Llobet no ho dubta, el Triatló de Tossa és una
prova emblemàtica i un dels seus grans objectius de l’any i per
això assegura que va preparar la carrera des de feia setmanes.
Pel que a la categoria femenina, Aintzane Argaiz aconseguia
el triomf en categoria femenina. I és que Patricia Dominguez
(CN Terrassa), al capdavant de la prova en natació, no va poder
resistir el ritme d’Argaiz a peu, quedant-se amb el segon lloc
davant de Silvia Cruz (CN Manresa).
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BON SERVEI DE
TELEASSISTÈNCIA
I AJUT A DOMICILI
L’Ajuntament ha fet un bon balanç ﬁns a dia d’avui dels
serveis que té contractats al Consell Comarcal de la Selva
de teleassistència i d’ajuts a domicili. Pel que fa a l’exercici
2010, el consistori tossenc ha pagat prop de 13.000 euros
per aquests serveis.

NOU ÈXIT DE LES ACTIVITATS
ESPORTIVES GRATUÏTES
A LA PLATJA
L’Ajuntament de Tossa ha organitzat per tercer any consecutiu,
en col·laboració amb el club Nàutic de la població i la Federació Catalana de Vela, els cursos de vela
per a menuts i joves. Aquest any, degut a El curs de vela
la gran demanda, l’oferta de cursos s’ha
duplicat amb dos torns al matí i dos a la era gratuït
tarda de dilluns a divendres durant tot el per els nens
mes d’agost.
empadronats
L’activitat era gratuïta per els nens empadronats a Tossa i l’aﬂuència ha estat molt a Tossa i
bona, ja que més de 80 nens i nenes han l’aﬂuència ha
gaudit d’aquesta gran experiència.
D’altra banda, també s’han impartit clas- estat molt bona,
ses de Tai Chi, Aeròbic i Ioga, gratuïtes ja que més de
per tothom, i que, com cada any, han
80 nens i nenes
tingut una gran acceptació. La prova és
que la xifra de participants augmenta han gaudit
any rera any.
d’aquesta gran
El regidor d’Esports, Emili Oller, explica
que l’objectiu d’aquestes activitats “és experiència
conscienciar als participants i a tota la
població de la importància de l’esport en la millora de la qualitat de vida. La pràctica esportiva com a tal també requereix dels
seus hàbits per tal de realitzar-la correctament i que tingui uns
beneﬁcis per la salut”.

EXPOSICIÓ “TEMPS FUGIT”
L’ediﬁci de La Nau acull ﬁns el 24 d’octubre l’exposició “TEMPS
FUGIT”, organitzada per l’associació (art) Catalunya amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Tossa i l’Institut Català de les
Indústries Culturals de la Generalitat de Catalunya.
L’exposició és un homenatge al concepte “temps” i vol fer una
ullada al tractament plàstic que els nostres creadors tenen de
la temporalitat. Cinquanta artistes de diferents generacions i de
llenguatges ben diversos ofereixen un panorama enriquidor que
ens permet reﬂexionar i analitzar sobre un assumpte que ha estat
investigat al llarg de la Història de l’Art. Entre les obres exposades
hi podem contemplar obra de Salvador Dalí, Antoni Tàpies, Manolo
Millares, Rómulo Royo, Nobuko Kihira, Joan Pere Viladecans,
Francesc Artigau, Joan Hdez. Pijoan, Albert Ràfols Casamada, etc.

EL QUE VOLEN DIR
ELS DE CIU QUAN
PARLEN DE CANVI
Les inversions públiques i privades volen conﬁança,
tranquil.litat i bon ambient. Ningú no inverteix en un poble que té un govern que no conﬁa en els empresaris
locals; que expulsa bons professionals; que posa traves als joves creatius i a les associacions; que enlloc
de mirar endavant pel progrés mira permanentment
enrera per destruir i desacreditar el que han aconseguit pels vilatans els governs anteriors.
Convergència és responsable d’haver deixat perdre
inversions públiques milionàries pels tossencs, moltes
perquè les ha rebutjat, moltes perquè no les ha sabut
negociar ni aconseguir. Els seus dirigents parlen de
canvi. Veiem-lo: Tossa podria tenir un nou CAP al carrer Folch i Torres. La Generalitat ho tenia tot a punt el
2007. Però aquest govern de CiU el va rebutjar. Volia
un canvi.
Tossa podria haver doblat les places del geriàtric ,
però CiU ,que tenia el suport i el compromís de la Conselleria no el fa. Serà que vol un canvi.
Tossa havia d’haver estrenat una sala polivalent per
festes i concerts, i un ajuntament nou a la Plaça nova, i
un nou ediﬁci per la llar d’infants, però CiU ha bloquejat aquests equipaments necessaris. Quin és el canvi?
CiU s’ha negat a invertir 2 milions d’ en l’estació de
bombament i per culpa d’això les avaries de la depuradora estan abocant a la badia aigües brutes
amb gran risc per la higiene i per la imatge. Qui volia
aquest canvi ?
Tossa podria tenir pisos tutelats per gent gran a Can
Zügel , i pisos per joves a Can Vergonyós, però CiU va
enderrocar l’obra de Casa Zügel i així es van aturar
les inversions oﬁcials d’habitatge públic a Tossa. Un
altre canvi ?
Tossa podria seguir fent inversions necessàries en els
carrers, les places, els equipaments. Però la gestió
econòmica de CiU ens deixa un milió d’euros de romanent de tresoreria negatiu i un endeutament de 13
milions d’euros i la llei no li permet demanar crèdit per
fer cap més inversió. Quin canvi !
Reduir serveis i recursos a l’escola de música, a la llar
d’infants, als serveis de neteja, a l’educació, als treballadors municipals i privar el poble de les inversions
que necesita… és un preu massa alt a pagar a l’únic
govern municipal que s’ha negat a baixar-se els “sous”
que cobra. Tot sigui pel canvi.
. I després voldran justiﬁcar que s’han hagut de vendre
els carrers del poble durant deu anys a una empresa
d’aparcaments a canvi d’equilibrar les seves despeses. Deuen voler dir els informes i auditories “dirigides”
que paguen a preu d’or a qui estigui disposat a signar
que la culpa de la seva mala gestió sempre la tenen
els altres. A canvi de diners públics. Ve’t aquí el canvi...

TOSSA UNIDA

ACUSACIÓ MOLT
GREU
En els plens estem acostumats a escoltar tot tipus de sortides de to. Algunes
jocoses i altres, les més, no tant.
En el darrer ple es va produir un fet que
no podem passar per alt, a pesar que
no ens afecta directament com a grup
municipal.
La senyora Moré va acusar a l’anterior
equip de govern de falsiﬁcar certiﬁcacions d’obra en el projecte de les rotondes de la carretera a Llagostera, davant
de Can Vergonyós.
Es pot pensar que és un “calentón” de
la senyora Moré, però no. La nota de
premsa publicada per l’equip de govern
no deixa espai pel dubte, “L’Ajuntament
de Tossa descobreix certiﬁcacions
d’obra “il·legals” per valor de més de
300.000 euros executades durant el
mandat de PSC i ERC. El consistori ho
posarà en mans de la Fiscalia”.
Es tracta d’una acusació molt greu que
no pot deixar indiferent a ningú. Tossa
Unida exigeix l’esclariment dels fets i la
depuració de les responsabilitats corresponents.
Si és veritat, i falten 12 faroles i 416 metres lineals de vorada, l’empresa constructora i els tècnics signants de les
certiﬁcacions hauran de donar explicacions i assumir responsabilitats.
Si no és veritat la denúncia, si hi ha una
explicació per al contingut de les certiﬁcacions, la senyora Moré hauria d’anar
cap a casa i pagar el cost de l’auditoria
de les certiﬁcacions d’obres emeses,
per import de 12.000 euros.
No es poden fer acusacions tan greus i
que tot continuï igual.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

LA DEPENDÈNCIA ÉS
LA DECADÈNCIA SR.
MONTILLA
El genoma –la seqüència d’ADN- de l’ésser
humà és idèntic en un 95% al genoma del
ximpanzè i en un 90% al genoma del ratolí
de laboratori. Tanmateix, aquest 5% o aquest
10% de diferència és fonamental i ens permet
distingir bé les tres espècies, no?
Doncs es veu que no deu ser ben bé així,
perquè hi ha qui opina que malgrat que el
Tribunal Constitucional ha triturat un 5% de
l’Estatut aprovat per Catalunya, ambdós Estatuts són iguals de bons, sense veure que,
precisament, en aquest 5% rau l’enorme diferència entre poder ser o no ser.
És a dir, el PSC continua sense voler veure la
diferència que ens separa del fet de ser una
nació o no ser-ho, tan sols perquè el PSOE
- i també el PP - li diuen que és així. I el PSC
obeeix sense oposar cap resistència...obediència deguda.
La dependència del PSC al PSOE ha portat
Catalunya a límits intolerables i una mostra
ben clara va ser la manifestació del 10 de juliol on, malgrat els polítics, els catalans van
sortir al carrer a cridar ben alt i ben fort que
som una nació. Però sembla que el PSC deu
patir alguna mena de lapsus idiomàtic i no
entén bé el català o, simplement potser és
que no escolta la seva gent i només entén
les veus que li arriben de l’estat espanyol, de
les cavernícoles profunditats.
És una veritable llàstima que Catalunya hagi
de veure la seva dignitat malmesa perquè
uns senyors s’entesten a no voler acceptar que la retallada de l’Estatut és un total
menyspreu al poble català, malgrat que ho
vulguin encobrir amb paraules que ja ningú
no es creu.
Tanmateix, el resultat d’aquests tristos anys
de tripartit és que els nostres dirigents actuals no saben distingir entre un home, un
mico o una rateta .
Catalunya és una nació. Nosaltres decidim.

Butlletí informatiu de Tossa

PSC
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A LA CONTRA

TV3 ESCULL TOSSA PER COMENÇAR LA NOVA TEMPORADA DE LA
PROGRAMACIÓ DE TARDES

Butlletí informatiu de Tossa

El magazín de les tardes de TV3, el programa “Divendres”, de la pel·lícula “Pandora i el Holandés Errante”, protagova escollir Tossa per començar nova temporada. Del 6 al nitzada per Ava Gardner; de Rumba Tres i els seus èxits;
de la pesca; de les caves submarines de
9 de setembre, el característic camió del
programa i una vintena de vehicles de la
El programa de TV3, Cala Llevadó; i dels racons més bonics
de Tossa. A més, el divendres 10 de seTelevisió de Catalunya es van estacionar
“Divendres”, va
tembre, un autobús amb 55 persones
a l’aparcament en superfície de davant
connectar en directe del poble es va desplaçar als estudis de
de la Platja Gran per fer més de 20 minuts diaris de connexions en directe per
TV3 per veure el programa en directe.
amb la Platja Gran
parlar de temes sobre Tossa.
Durant tota aquella setmana, els memde Tossa més de 20
Entre els temes que es van tractar, es va
bres de l’equip del programa van dinar
parlar del plat típic de Tossa –el cim-i- minuts diaris entre el 6 i sopar en restaurants de Tossa i es van
tomba-; dels casaments que es fan a la
allotjar en establiments locals. A banda
i el 9 de Setembre
platja de la Mar Menuda; de la fidelitat
d’això, l’Ajuntament vol agrair a TV3 la
dels turistes que visiten Tossa; del far;
gran difusió de la població que va fer
de la importància que va tenir per la població el rodatge durant aquells dies.
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