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Artur Mas: “Apostarem per Tossa”
El president de la Generalitat de Catalunya es troba amb l’alcaldessa Imma Colom i es
compromet a estudiar les peticions que li arribin des de Tossa

BONA SINTONIA

Sumari

L’equip de govern actual de Tossa manté molt bona sintonia
amb els nous dirigents de la Generalitat de Catalunya. Fruit
d’aquesta bona relació, el president
de la Generalitat, Artur Mas, s’ha com- El govern
promés davant l’alcaldessa de Tossa, local ja ha fet
Imma Colom, a intentar fer realitat part
els deures
de les necessitats que tingui la població i que depenguin del govern català. i ha enviat
De moment, el govern de Tossa ja ha un seguit de
fet els deures i ha presentat un seguit
peticions a la
de peticions, com la construcció de pisos de protecció oficial, la remodelació Generalitat
de les muralles de la Vila Vella o més
injecció econòmica per projectar-se turísticament.

Rècord de participants a la rua de Carnaval p.3
L’equip de govern de CiU ha invertit més de 13 milions
d’euros durant l’actual mandat tot i les dificultats
econòmiques p.4
Accions més destacades de cada regidoria durant
aquesta legislatura p.5-p.14
L’opinió dels partits polítics p.15

Imma Colom|Alcaldessa

perquè tenim un argument molt millor: els fets. Mireu les obres
Benvolguts tossencs i tossenques,
Aquesta és la darrera revista d’aquesta legislatura perquè així que s’han fet a Tossa, els diners que s’han tornat sense haver
ho marca la Llei electoral que regula les eleccions. Per tant, hem de pujar els impostos als tossencs, etc... i veureu que el que
volgut mostrar-vos un refós de les accions més importants que nosaltres hem donat a Tossa són solucions i feina feta.
s’han portat a terme durant aquests quatre anys. Com podeu El que sí volem dir és que ells no han tingut mai la voluntat de
veure s’ha fet molta feina des de totes les àrees, s’ha treballat en vetllar pel poble, perquè no van votar SI a la congelació dels
equip i això es nota a l’hora d’obtenir resultats.
impostos per l’any 2011, i el TU va votar NO a la modificació
Ara fa quatre anys, jo mateixa escollia la gent que m’havia d’el Pla General Mundet que ells mateixos havien criticat i had’acompanyar i havia de col·laborar en la difícil tasca de posar vien preparat al·legacions pels veïns. Aquests fets són els que
compten i no les demagògies de la campaordre i endreçar el poble. Una missió sens
nya electoral.
dubte molt difícil per la lamentable situació
Avui, puc dir ben
econòmica que ens havia deixat el mandat
És cert que encara queda molta feina per
orgullosament que el fer, molts diners per tornar, però els pitjors
de la Pilar Mundet. Un mandat sense ordre
ni concert, i amb una forta càrrega de diners meu equip ha aconseguit temps ja han passat. Avui podem tenir esque havíem de tornar als bancs. Un poble
perança i, sobretot, la nostra il·lusió es veu
donar la volta a la
que, amb només quatre anys de govern sorefermada perquè amb el canvi de Govern
cialista, s’havia convertit en el “país de Xau- situació i, a hores d’ara, de la Generalitat, òbviament tindrem més faxa.”
podem dir, ben alt i ben cilitats que mai per aconseguir coses positiAvui, puc dir ben orgullosament que el meu
ves per Tossa. Un futur esperançador s’obre
equip ha aconseguit donar la volta a la situ- fort, que Tossa es troba davant nostre.
ació i, a hores d’ara, podem dir, ben alt i ben
en una situació molt
La gent que formem el grup de CiU seguifort, que Tossa es troba en una situació molt
rem treballant per millorar Tossa i, malgrat
millor
de
com
jo
la
vaig
millor de com jo la vaig trobar ara fa quatre
que els temps no són gaire propicis, estem
anys. Certament, avui, el nostre poble pot trobar ara fa quatre anys
segurs que estem en el bon camí i ens en
mirar amb il·lusió el seu futur, perquè durant
sortirem.
aquests anys s’ha treballat molt per poder “resituar” la nostra
Necessitem, però, el vostre suport i la vostra confiança per sepoblació en el lloc que es mereix.
El meu equip i jo mateixa hem treballat molt durament. Hi ha guir endavant, perquè els propers anys encara seran un xic
hagut dies especialment cruents, us ho puc ben assegurar, dies difícils i entre tots els hem d’afrontar.
en què no sabíem com afrontar el desastre que teníem a les Junts farem que la nostra vila torni a ser referent de la Costa
mans. Però amb esforç i sentit comú hem pogut anar avançant Brava i tots plegats aconseguirem sortir-nos-en de la difícil crisi
i, poc a poc, hem anat resolent les situacions més complicades. econòmica que ens colpeix.
I tot això ho hem fet amb un Govern de la Generalitat que no
Tossa més que mai necessita seny i sentit comú. Per això torno
era del nostre color i que en lloc de donar-nos solucions ens
a confiar en la gent que forma el meu equip per tirar endavant
donaven més complicacions. I, malgrat tot hem tirat endavant.
el nostre poble.
Els grups de l’oposició només saben dir que no hem fet res,
però crec que no val la pena ni intentar rebatre’ls amb paraules, A reveure, tossencs i tossenques !!
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L’edició d’aquest butlletí s’ha tancat amb data 24/03/2011 en compliment de la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 junio, del Régimen Electoral General.

Noticies

el govern local de CiU envia un llistat de projectes
a la Generalitat demanant que es portin a terme
L’equip de govern actual de Tossa manté molt bona sintonia perquè contruissin 60 pisos de protecció oficial amb opció de
amb els nous dirigents de la Generalitat de Catalunya. Fruit compra o lloguer a la zona de Can Vergonyós. L’Incasól, que
d’aquesta bona relació, el president de la Generalitat, Artur depén de la Generalitat, encara no ho ha fet.
Mas, s’ha compromés davant l’alcaldesAquest no és l’únic cas, ja que l’equip de
sa de Tossa, Imma Colom, a intentar fer
govern local també va signar un conveni
La
construcció
dels
realitat part de les necessitats que tingui
amb l’Incasol i l’anterior Direcció General
la població i que depenguin del govern
pisos de protecció
de Patrimoni de la Generalitat perquè rescatalà. De moment, el govern de Tossa ja
tauressin part de la muralla que envolta la
oficial
a
Can
Vergonyós
ha fet els deures i ha presentat un seguit
Vila Vella. Tampoc s’ha fet res.
de peticions a la Generalitat, com la conso l’arranjament dels
Des del govern local s’espera que ara, amb
trucció dels pisos pendents de protecció
exteriors de la zona
el canvi de color polític a la Generalitat, hi
oficial de Can Vergonyós, la remodelació
d’alguns trams de les muralles de la Vila esportiva són algunes de hagi una major sensibilitat amb Tossa. El
cert és que el president de la Generalitat,
Vella, l’arranjament dels exteriors de la
les peticions
Artur Mas, ja s’ha trobat amb l’alcaldessa
zona esportiva, o més injecció econòmica
de Tossa, Imma Colom, i s’ha compromés
per projectar-se turísticament.
a estudiar les peticions que li arribin des de Tossa. I és que és
Cal recordar que, per exemple, l’equip de govern local de CiU molt important que hi hagi bona sintonia entre dirigents locals i
havia arribat a un acord amb l’Institut Català del Sól (Incasol) dirigents d’administracions superiors.

Rècord de participants a la Rua de
Carnaval amb prop de 900 persones
Els premiats en el Carnaval 2011 han estat:
Carrosses: 1er Premi: “La rebel·lió dels 4 elements”, de la colla Els Guapus.
Comparses: 1er Premi: “Plumbum”, de la colla Els Dracs.
Individual: 1er Premi: “Nespresso”, d’Aina Pujals i Roser Gascons.
Escolar: 1er Premi: “Fem Història”, de la colla Tribulete.
Llocs de treball: 1er Premi: “Charleston”, a la perruqueria Vip-Juanjo.
Des de la regidoria de Festes i Tradicions es destaca que participessin
més de 850 persones a la 36ena Rua de Carnaval, assolint el rècord de
la rua organitzada per l’Ajuntament. D’altra banda, també va ser un èxit
la 21ena Cursa de Disfresses “d’en Xoxa”, que organitza el Grup Amistat
en col·laboració amb l’Ajuntament i que any rera any va en augment de
participants.
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Balanç regidories
Hisenda / Urbanisme / Turisme
Governació / Comerç / Altres accions
Platges /Serveis / Joventut / Mitjans
de Comunicació / Ensenyament
Sanitat i Benestar Social
Medi Ambient / Cultura / Esports

noticies

L’equip de govern de CiU ha invertit més de 13 milions
d’euros durant l’actual mandat tot i les dificultats
econòmiques
carrers del nucli; les millores a la caserna de la Policia Local; la climatització de la biblioteca; la substitució de les portes d’emergència del
Pavelló Poliesportiu; les millores a Can Ganga, el Museu del Far, el
Museu Municipal i la piscina; la posada a punt de nous aparcaments;
la compra de mobiliari urbà per al Parc de Sa Riera;
l’arranjament de la sala de vetlles; les millores en els
Del conjunt
serveis de les platges; o la col·locació d’aire condid’inversions
cionat al geriàtric i la millora dels seus accessos...
entre molts altres projectes.

Segons dades facilitades pel departament d’Intervenció de l’Ajuntament de Tossa, el consistori ha executat -fins a febrer de 2011- inversions per valor de 13.741.493,45 euros durant el present mandat, tot i les
dificultats econòmiques que viu la hisenda municipal.

Del conjunt d’inversions executades destaca la
construcció de la nova canonada de portada
d’aigües des de Lloret (amb uns 6 milions d’euros invertits); la compra de la finca de Sant Grau
(965.000 euros); les obres a Can Vergonyós executades destaca la
de Tossa, Imma Colom, explica que “la
(741.000 euros que quedaven pendents de pagar
construcció de la nova L’alcaldessa
delicada situació econòmica que pateix la hisenda
de l’anterior legislatura). Però també hi ha partides importants com les millores en l’enllumenat canonada de portada municipal des del col·lapse financer de 2007 no ha
públic (370.000 euros); la instal·lació de la nova d’aigües des de Lloret impedit mantenir un bon ritme inversor durant el
present mandat gràcies a l’esforç de l’actual equip
gespa artificial del camp de futbol (345.000 euros); l’ampliació de l’escola Ignasi Melé i Ferré
de govern de CiU per trobar fonts de finançament
(326.000 euros); o la restauració del carrer Abat Oliva (231.000 euros). alternatius als municipals”. En aquest sentit, Colom afegeix que “s’ha
treballat de valent per obtenir subvencions d’altres administracions”.
A banda d’aquests projectes, s’han fet tot un seguit d’obres amb partides inferiors, però molt necessàries pel municipi. En són exemple la D’aquests fonts, destaquen les subvencions de l’Agència Catalana
compra de nova senyalització vial; la rehabilitació de la cúpula de la de l’Aigua (ACA) per import de 2.865.530,99 euros; i el Fons Estatal
Casa de Cultura; la urbanització i reforma general de gran part dels d’Inversions Locals (FEIL) per valor d’1.633.994,85 euros.
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L’Ajuntament ha aprovat concedir la gestió del servei públic de la piscina és de 285.000 euros i que l’Ajuntament en
de la piscina municipal coberta a l’empresa Costa Brava subvencionarà 195.000, l’estalvi serà de 90.000 euros
l’any.
Sailing, de Roses.
A més, l’empresa absorbirà els treballadors que hi
Després del període obert per presentar propostes
de gestió, l’equip de govern va considerar més L’estalvi serà havia fins ara.
avantatjosa l’oferta d’aquesta empresa, ja que
de 90.000 L’horari serà molt similar al que hi ha actualment,
permet rebaixar la subvenció que rebrà de
a dir, de vuit del matí a deu del vespre de
euros l’any és
l’Ajuntament de 200.000 euros a 195.000, i també
dilluns a divendres, els dissabtes de nou a vuit i els
escurça la durada de la concessió, que serà de
diumenges i festius només al matí.
dotze anys en comptes de quinze.
El regidor d’Esports, Emili Oller, confia que amb la nova
A més, l’empresa es farà càrrec del consum de llum, aigua i concessió hi hagi una bona oferta esportiva, ja que “volen
telaecomunicacions, i pagarà els 109.625 euros que va costar oferir un bon programa d’activitats, i, a la vegada, convertir
la sortida de l’anterior gestor.
la piscina en una oferta més per als hotels de Tossa que no
Si es té en compte que el cost anual de manteniment tenen equipaments com ara piscines, spa o saunes”.

Butlletí informatiu de Tossa
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Tossa estalviarà amb el NOU gestor de la piscina
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Balanç regidories

Balanç d’activitats de les regidories

àrea d’Urbanisme

La voluntat d’aquesta secció és repassar la principal feina que s’ha portat a terme des de cada regidoria. Per qüestions
d’espai, no apareixen ni totes les regidories ni totes les activitats que s’han fet. Es tracta d’un resum del més destacat durant
aquesta legislatura:

• Compromís de Costes per reformar el Passeig Marítim
entre la Platja Gran i la Mar Menuda. El projecte ja està
aprovat definitivament. Les obres començaran el proper
novembre.

àrea d’Hisenda
despeses de personal
govern CIU
govern psc-erc

• Durant aquesta legislatura, s’ha reduït el deute en 10
milions d’euros.

AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECS
govern CIU
govern psc-erc

• Trasllat de les oficines d’Urbanisme, Medi Ambient i
Serveis Tècnics a l’edifici de La Nau per seguretat laboral
i per oferir un millor servei.

• Contractació, a principi de legislatura, de la realització
d’una auditoria de comptes a càrrec d’una empresa
externa per conèixer la situació econòmica real de
l’ajuntament. Aquesta auditoria va dictaminar, entre
altres coses, que hi havia un deute d’uns 21 milions
d’euros.

• El govern de CiU ha liquidat totes les factures pendents
de pagaments dels anys 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
i gran part de 2010
• Durant aquesta legislatura, s’ha reduït les despeses de
personal i ha augmentat l’amortització de prèstecs
• L’equip de govern de CiU ha congelat els impostos
municipals per no sobrecarregar les famílies
tossenques en un context de crisi com l’actual
• L’actual govern local ha aconseguit cancel·lar totes les
pòlisses de crèdit heretades de l’anterior mandat.
• Tot i les dificultats econòmiques, l’equip de govern de
CiU ha invertit més de 13 milions d’euros durant l’actual
mandat en projectes per Tossa

àrea de turisme
• Inversió de més de mig mil·lió d’euros (558.980 euros) en
informació, promoció i publicitat durant aquests quatre
anys, tant a nivell nacional com internacional
• Participació durant aquests quatre anys en 32 fires de
turisme. En concret, han estat 10 en territori nacional i 22
a l’estranger
• Creació d’una nova pàgina web de l’Oficina de Turisme en
quatre idiomes
• Nova webcam que transmet imatges de Tossa a través
d’Internet a tot el món
•Creació, per primera vegada, dels fulletons amb informació
de restaurants de Tossa

àrea d’Urbanisme
• Compra de Sant Grau amb l’objectiu d’utilitzar-lo per
potenciar el turisme de qualitat a Tossa.
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• Modificació del POUM aprovat a l’anterior legislatura
basada en 6 punts per protegir l’interés general dels
tossencs:
- Delimitació precisa de les zones inundables de la
riera de Tossa
- Permís per fer obres a zones del nucli, com el Pelegrí i
el Codolar Roqueta, sempre que s’ajustin a normativa.
- Recuperació de la planta àtic del nucli antic
- Foment de l’activitat hotelera
- S’anul·la la prohibició de fer reformes i remodelacions
de les finques de la primera línia de mar.
- Es resol el problema històric dels blocs del Mas Font,
Santa Natàlia i d’altres, i ara s’hi podrà fer obres de
renovació
• Eliminació de les restriccions de les zones inundables
del POUM aprovat a l’anterior legislatura.

Butlletí informatiu de Tossa

Butlletí informatiu de Tossa

• Signatura d’un conveni amb la propietat de Can Truges
que suposarà la construcció d’un hotel de màxima
qualitat, una sala polivalent i 500 places d’aparcament.
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Balanç regidories

àrea de turisme

àrea de comerç
• Participació en la celebració del Centenari de la Costa
Brava organitzant una exposició d’homenatge al sector
turístic local

• Organització de diverses campanyes gastronòmiques:
La Cuina Tradicional Tossenca i Els Fideus a la Cassola,
que s’afegeixen a la ja existent Cuina del Cim i Tomba
• Publicació de la guia dels allotjaments de Tossa amb un
nou disseny de la portada i la contraportada
• Nou plànol turístic del municipi
• Nomenament d’Andrés Velencoso com a “Tossenc
d’Honor” per l’aportació que fa a la projecció interna
cional a la població
• Col·laboració en la realització del programa de TV3
“Divendres” que, durant una setmana sencera, va fer
gran difusió de la població
• Creació d’una comissió consultiva perquè el sector
privat s’impliqui en la política turística de Tossa

• Creació de la Setmana Solidària de Tossa
• Creació de la pàgina web de comerç i de nou logo de
l’àrea
• Realització de la botiga al carrer
• Repartiment de díptics amb els noms dels carrers i els
establiments comercials
• Fires de Nadal
• Cursos de formació per a comerciants: anglès i
aparadorista
• Confecció de banderoles publicitàries

àrea de governació

• Exposicions exitoses, com els clicks o les fotografies
inèdites del 1900 al 1935
• Coordinació dels dispositius per fer front al temporal
de llevant del dia de Sant Esteve de l’any 2008 que va
afectar a tota la Costa Brava
• Coordinació dels dispositius per fer front a la nevada
històrica del mes de març de l’any passat que va afectar
principalment a tota la província de Girona
• Aconseguir la disminució, any rera any, de delictes i
faltes a la població
• Millores a les dependències de la Policia Local
(tancament perimetral de les instal·lacions, pavimentació
del pati, noves càmeres de seguretat, nous uniformes
per als agents, etc).

ALTRES ACCIONS

• Adhesió de la Policia Local a la xarxa RESCAT

• Creació de la regidoria de la Dona, amb accións com el
Pla d’Igualtats, tallers, xerrades o sortides al teatre

• Actualització de les Ordenances Municipals (civisme,
mercats, platges, taxis, via pública, etc)

• Posada en marxa del Banc dels Aliments

• Actualització i millora de la senyalització viària

Butlletí informatiu de Tossa

• Adjudicació de la gestió dels aparcaments municipals a
una empresa que ha pagat prop d’un milió d’euros per
endavant
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• Nova limitació horària de les zones de càrrega i
descàrrega per aconseguir més hores d’aparcament
pels vehicles particulars

àrea de platges
• Atorgament de les banderes blaves
• Nova empresa de salvament i socorrisme, amb millores
com més socorristes, nous desfibril·ladors, ampliació
de les torretes de vigilància i ubicació de la caseta de
socorrisme a peu de platja
• Adquisició d’embarcació de rescat i vigilància
• Renovació de les dutxes a les platges
• Ampliació de passeres i millora de la senyalització dels
serveis a les platges

Butlletí informatiu de Tossa

• Augment del nombre de places d’aparcament de cotxes,
motos i bicicletes
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Balanç regidories

àrea de SERVEIS

àrea d’ensenyament
• Construcció de la nova canonada de portada d’aigües
des de Lloret

Llar d’Infants Petits Mariners de Tossa:

• Ha estat la legislatura del rentat d’imatge dels carrers de
Tossa. S’ha fet millores de clavegueram, d’enllumenat o
de pavimentació a gran quantitat de carrers de Tossa.
Exemple d’això són els carrers Abat Oliva, Pola, Places
de la Concòrdia i de Sant Joan, Avinguda de La Palma,
Avinguda Catalunya, Avinguda Barcelona, Miramar,
Joaquim Esteve-Llach Bernats, Sant Vicens, Nou,
Giverola, Maria Auxiliadora, Tomàs Barber, Verge de
Montserrat, Sant Sebastià, Pau Picasso, Francesc Mas
i Ros, Sant Sebastià, Josep Trueta, Passatge Peixaters i
carrer Claudi Girbal.

CEIP Ignasi Melé i Farré:

• Modificació de la tarifa de l’aigua per fomentar-ne
l’estalvi i reduir el cost de la factura
• Creació de l’estació de bombament de residual a La
Gabarra

• La principal gestió s’ha fet a través del Consell Comarcal
perquè Escolarest assumís el servei de menjador.
• Restauració del mòdul del pati de la Llar.
• Construcció de una nova tanca i rampa al pati de la Llar

• Ampliació amb quatre aules de l’escola de primària
• Restauració del mur que dona al Mas Padró.
• Construcció d’un petit parc a l’entrada de primària
• Nova entrada parvulari.
• Nova tanca de separació del pati de primària amb el
parvulari.
• Connexió de la calefacció a la xarxa de gas ciutat.

àrea de JOVENTUT
• Elaboració del Pla Local de Joventut
• Posada en marxa del Bus Nocturn de Joves a la Selva
marítima
• Millores al Casal Joves (adequació sales de joc, nous
ordinadors, creació zona wifi, etc)
• Concerts joves durant les festes majors, Sant Grau, etc.

àrea de sanitat i benestar social
• S’ha aconseguit mantenir una ambulància permenentment
a Tossa les 24 hores
• Creació d’itineraris saludables
• Trasllat de la seu dels Serveis Socials a la Casa Zügel

• Tallers de televisió, ràdio, de ball, d’informàtica, etc.
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• Degut a l’apagada analògica, continuació de les
emissions de TV Tossa per Internet
• Nova programació de la ràdio local
• Més d’un centenar de notes de premsa d’informació
municipal
• Realització de butlletins informatius cada tres mesos
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àrea de MITJANS DE COMUNICACIÓ
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Balanç regidories

àrea de sanitat i benestar social
• Remodelació del pati del geriàtric i millora de la seva
il·luminació
• Compra d’un aparell d’aire condiconat pel geriàtric
• Servei de teleassistència i ajut a domicili
• Ampliació sala de vetlles municipal

àrea de CULTURA
• S’han fet tallers de costura, cursos de patró d’embarcació,
aula d’alemany, curs de ball de tango, taller de pessebrisme.
• Infinitat d’exposicions, tant de fotografia (per exemple, Cuba
vist per l’Anaïs Gonzàlez Gordils i Alex Colom); de pintura
(per exemple, la d’en Josep Gelmà o les mostres d’art
d’escultors i pintors de Tossa); com de cultura general (per
exemple, La Guerra del Francès).
• S’han presentat més d’una quinzena de llibres
• S’han fet trobades i conferències, i la realització de les
Jornades Culturals de Sant Jordi

Museu Municipal de Tossa:

• Creació del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de
Tossa

• Desinsectació de tèrmits
• Renovació deshumificadors
• Encesa automàtica de llums per detectors de presència.
• Restauració i conservació de set quadres
• Pla d’evacuació i seguretat.
• Exposicions, com la del 75 aniversari del Museu.

• Ampliació de la xarxa d’aigua regenerada fent-la arribar
a Can Vergonyós-Agut i a la rambla de Joan Maragall

Centre d’Interpretació dels Fars de la
Mediterrània:

• Millora paisatgística de la riera

• Substitució dels projectors espatllats que havien fet
electròlisis.
• Substitució de càmeres analògiques per càmeres
d’infrarojos a les sales de projecció.
• Instal·lació càmera exterior de vigilància
• Col·locació barana de seguretat.
• Connexió a la xarxa pública de clavegueram.
• Pla d’evacuació i seguretat.

• Aprovació de l’Agenda XXI Local

• Manteniment de parcs i jardins
•Noves franges perimetrals contra incendis a les
urbanitzacions
•Constitució del consorci de protecció del Massís de
l’Ardenya-Cadiretes
•Neteja de boscos arran de les nevades del mes de març
de l’any passat

Museu Etnològic de Can Ganga:

•Desplegament de la recollida selectiva de la fracció
orgànica dels residus

• Col·locació de deshumificadors.
• Adquisició de barques de l’Emili Colomé i Bandrich
• Catalogació de totes les peces.

• Nou mobiliari infantil i familiar al Parc de Sa Riera
•Instal·lació d’un nou parc urbà de salut a la zona esportiva
• Implantació de cendrers a la platja per fumadors.
• Programa de control i gestió de riscos derivats de la
presència del mosquit tigre.

àrea de CULTURA

Butlletí informatiu de Tossa

Casa de Cultura:
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• Restauració i impermeabilització del teulat i de la Cúpula
• Pla d’evacuació i seguretat, i adaptació del sistema de
calefacció a gas ciutat
• Homologació de l’Escola de Música i creació d’un
programa pedagògic
• Com a activitats permanents: Escola de Català i
alfabetització d’adults, Escola de Mares i Pares, Aula
d’anglès, Tallers de Dibuix i Pintura, i Aula d’àrab per
nens musulmans.

Vil·la Romana dels Ametllers:
• Tramitació per convertir la vil·la romana en Bè Cultural
d’Interés Nacional.
• Edició de la primera guia de la vil·la romana

Biblioteca Municipal:
• Nova instal·lació d’aire condicionat,
• Renovació fons biblioteca.
• Adquisició llibre “Hotel in Fly” de Nancy Johnstone.
• Activitats grup de lectura i activitats per nens

Altres activitats:
• Concurs de Pintura Ràpida. Es va passar de 142 inscrits
l’any 2007 a 216 inscrits l’any 2010.
• Organització de les Fires del Dibuix i Pintura
• Celebració Aplecs de la Sardana
• Homenatge a Vicenç Esteban i Darder
• S’ha canviat la peana de l’escultura d’Ava Gardner i millorat
la il·luminació de la peça
• S’ha instal·lat una barana al penya-segat d’es Canyó a la
Vila Vella.
• Nova il·luminació de Sa Torra d’es Moros

Butlletí informatiu de Tossa
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PSC

àrea d’esports
• Canvi de la gespa artificial del camp de futbol, del sistema
de reg i del sistema de drenatge del aigua.
• Hem modificat les torres d’enllumenat de tal manera que
actualment hem aconseguit reduir a la meitat el consum,
mitjançant la instal·lació d’uns tèrmics els quals ens
permeten encendre la meitat de focus de cada torre.
• Del pavelló, hem canviat els taulells (metacrilat) i els aros
de les cistelles de bàsquet, a més de motoritzar la pujada i
baixada de les mateixes.
• Hem canviat les 11 portes metàl·liques d’accés al pavelló
• Hem recuperat la pista de darrera l’institut , i l’hem adequat
amb dues porteries i amb dues cistelles de bàsquet., així
com pintar les ratlles dels camps i fer un tancat metàl·lic de
tot el perímetre exterior de la pista.
• Juntament amb la Unió Ciclista cada any hem col·laborat en
l’organització de la prova de BTT del trofeu Caixa de Girona.
• Juntament amb la U.A. Tossa hem col·laborat cada any en
l’organització de la “Cursa Popular” i de la “Travessia a la
Badia de Tossa”.
• Juntament amb el Moto Club Tossa hem col·laborat amb les
diferents proves esportives que s’han organitzat.
• Hem col·laborat els dos darrers anys amb el Rally Catalunya
Costa Brava de Clàssics, essent Tossa parc d’assistència
de tots els cotxes.
• Cada any hem organitzat les activitats de platja: Futbol Platja
– Volei Platja – Dodgeball - Tai chi - Ioga – Aerobi
• Durant el mes d’agost i de setembre hem organitzat
conjuntament amb el Club Nàutic de Tossa, cursos de vela
gratuïts per els nens de Tossa.
• Hem organitzat tres edicions del triatló Olímpic de Tossa
de Mar
• Hem organitzat dues edicions de la Mitja Marató de Tossa
de Mar.
• Hem col·laborat amb l’organització a Tossa del campionat
de seleccions autonòmiques d’escacs.
• Hem participat en l’organització del pas per Tossa del Tour
de França.
• Hem col·laborat en les dues edicions de la cursa de
resistència “Xtrem Running Costa Brava”

Butlletí informatiu de Tossa
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disputarà durant el mes d’abril el Torneig MICFOOTBALL,
què és el torneig més prestigiós de futbol base.
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• S’ha adjudicat la gestió de la piscina a una nova empresa
i això suposarà un estalvi de més de 90.000 anuals a
l’ajuntament. La nova empresa farà una bona oferta
esportiva i, a la vegada, convertirà la piscina en una oferta
més per als hotels de Tossa que no tenen equipaments com
ara piscines, spa o saunes.

La Imma Colom no ha
complert cap de les 10
promeses electorals
1. Farem l’Ajuntament més transparent i proper
a la gent: Mana la Moré i la Imma no sap i no
apareix; paguen assessors de fora perquè no
confien en els tècnics de la casa. Els treballadors municipals reclamen endarreriments. No
atenen els veïns de Tossa.
2. Posarem en marxa una gestió més eficaç
per sanejar-lo econòmicament. Han arruïnat
l’ajuntament gastant els diners en auditories,
consultories, assessors de confiança, apujantse els sous. Els interventors que discrepaven
s’han despedit.
3. Promourem el desenvolupament local, el turisme i el comerç. Han frenat l’activitat econòmica pública i privada renunciant a inversions
i bloquejant projectes legals d’iniciativa empresarial. Tossa no havia estat mai tan paralitzada
per culpa de CiU.
4. Resoldrem amb prioritat el problema dels
aparcaments. Han suprimit 100 places d’Es
Racó, les del carrer Pola, han bloquejat
l’execució de nous parkings públics .I s’han
venut els aparcaments de les vies publiques
per 900.000 euros. On són, per cert?
5. Donarem solucions als afectats pel pla General. S’han volgut arreglar els seus temes
particulars, no pas els vostres, i han hagut
de renunciar a requalificacions escandaloses perquè els hem denunciat a la Fiscalia.
El Ministerio els ha fet corregir tres vegades
propostes il·legals. Han gastat 4 anys i molts
euros. El pla vigent i legal és el que va aprovar
el nostre govern i la Generalitat amb tots els
informes favorables.
6. Millorarem la imatge i condicionarem el Mas
Font, la Plaça de Sant Joan, Sa Gabarra, etc.
Sense comentaris. Aneu-s’ho a mirar i parleu
amb els veïns que viuen a cada zona…A nosaltres ens avergonyeix l’estat deplorable de
molts carrers del poble.
7. Embellirem el passeig del Mar i canalitzarem la riera. Aneu fins a la Minerva i veureu
el mur que diu: provisional des del 2008! És la
imatge turística de Convergència. Han rebut
diners de tot arreu: què n’han fet? La riera no
l’han canalitzat.
8. Promourem polítiques socials. Construirem
habitatges protegits per joves: No n’han fet ni
un; farem 35 places més al geriatric: No n’han
fet ni una; crearem una sala polivalent : No l’han
feta , i no tenim una sala pública per actuacions
i concerts.
9. Ampliarem i condicionarem la zona esportiva per impulsar l’esport amateur. Sense comentaris. Comproveu-ho vosaltres mateixos. I
aneu en compte amb els sotracs…
10. Implantarem la utilització d’energies alternatives i les bones practiques ambientals.
Cap energia nova. S’han carregat arbres i flors
i han renunciat a fer el camí de ronda que no
té cap cost per l’Ajuntament i és un producte
turístic i cultural a tota la Costa Brava.

Tossa unida

El final del camí
Avui tanquem quatre anys perduts.
Aquest número de la revista municipal
és l’últim d’aquest mandat i el primer
acte de la campanya electoral de CIU
i AET. Han d’explicar totes les coses
que han fet i prometre que faran moltes
més. I per començar utilitzen un mitjà
que paguem entre tots.
En realitat, durant aquets quatre anys si
una cosa han fet CIU i AET ha estat incomplir les promeses efectuades en el
seu dia. On és l’ampliació del geriàtric?
On són els aparcaments? On l’arranjament de la Plaça de Sant Joan? On ha
quedat el consens? I el diàleg que pregonaven? On són totes les promeses
que van fer?
Aquest mandat que acaba ha demostrat el que molts ja sabíem: que CIU era
captiva d’AET.
A l’Ajuntament no s’ha fet res que no
ordenés o supervisés la senyora Moré.
Els regidors que van accedir a l’Ajuntament per treballar pel seu poble en les
llistes de CiU, s’han vist treballant per
“ella”. Les seves propostes tenien que
passar el filtre abans de ser aprovades
o portades a terme. No ho diran en públic, però ho diuen en privat i tot el poble ho sap.
Han estat quatre anys sense diàleg,
sense participació, quatre anys on s’ha
fet el que “ella” ha volgut i res més.
Ara toca passar pàgina. Deixar enrera
un temps que no s’ha de repetir. Esperem que els companys de CiU sàpiguen superar aquest mal tràngol i no
cometin els errors que els han portat a
ser la rialla de tot Tossa.
Sort per tothom i fins aviat

Convergència i Unió

Colom ha estat i serà
el vot més útil per
Tossa
Aquesta ha estat una legislatura molt complicada. Ens vam trobar un ajuntament totalment devastat per la pèssima gestió de
l’anterior equip de govern encapçalat per
la Pilar Mundet. A més, aquest mandat ha
coincidit amb una situació de crisi econòmica mundial que encara ens ha fet més
difícil la gestió municipal, ja que, per exemple, no hem volgut apujar impostos per no
sobrecarregar les famílies de Tossa en un
moment tant delicat.
Tampoc hem comptat amb el suport d’una
oposició que posava pals a les rodes a tot
el que es feia, encara que fos en clar benefici pels tossencs. Ni el TU ni el PSC han
estat a l’alçada. Ens arriba que ja hi hauria
un pacte post-electoral preparat per governar junts si sumen. Com s’explicaria que la
Gisela Saladich pactés amb Pilar Mundet
després que, no fa masses anys, li fes una
moció de censura perquè no la veia capacitada per governar? Tot val per arribar al
poder? Tot val per anar en contra de CiU?
Per sort, gràcies a l’esforç dels regidors de
CiU i d’una alcaldessa valenta com la Imma
Colom, els tossencs han vist que s’ha treballat molt en aquesta legislatura i s’han
complert moltes de les promeses que ens
havíem proposat.
Hem invertit més de 13 milions d’euros en
fer projectes per Tossa durant aquests quatre anys! Imagineu què hauríem arribat a fer
pel poble si haguessim viscut una època de
vaques grasses? Nosaltres sí que sabem
gestionar les arques municipals pel benefici de Tossa.
Ja ho dèiem en el programa electoral de
l’any 2007: hem creat més aparcaments
(Golden Bahia, Porta de Sant Feliu, s’han
habilitat terrenys particulars, etc); s’ha fet
més promoció turística i comercial que mai;
s’ha modificat el Pla General en benefici
de la gran majoria de tossencs (recordeu
que el nyap del PSC va rebre més de 1000
al·legacions de tossencs que hi estaven en
contra...). I un llarg etcètera de feina feta.
Haguéssim volgut fer més. Tenim il·lusió per
fer més. S’obre una camí d’esperança amb
el canvi polític a la Generalitat. El nou govern català de CiU sí que apostarà per Tossa (entre d’altres coses, hem demanat que
es construeixin els pisos protegits a Can
Vergonyós que el tripartit no va construir).
En un moment de crisi com l’actual, és més
important que mai mantenir un govern local
que tingui bona sintonia amb qui ha de posar els diners per Tossa.
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