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editorial
En aquest nou butlletí us presentem un recull de les accions més importants dels darrers mesos. El fet de voler fer
coincidir la seva presentació passada la Festa Major es va fer amb l’objectiu de fer-ne protagonistes i participants als
veïns de Tossa, autèntics beneﬁciaris d’aquestes inversions en el poble.
Durant moltes setmanes vàrem tenir les vies públiques del poble en plena activitat: obres a la carretera, a Can
Vergonyós, a Can Zügel, a la Vila Vella, al centre del poble, a Sa Roqueta , al Camí de Ronda, al Parc dels Terrassans , a
Can Ganga, a la Casa de Cultura i els seus annexos, ...Un llarg etcètera d’obra pública amb la que invertim en millorar
els serveis i modernitzar i digniﬁcar la imatge de Tossa, que amb la contribució dels veïns i amb fonts de ﬁnançament
adequades han permès, sense apujar impostos, seguir invertint a Tossa.
En aquests mesos hem aprovat deﬁnitivament el Pla General. Un Pla que planteja un creixement raonable, que protegeix
el medi natural, que promou habitatge de protecció oﬁcial, per a tothom, i que aconsegueix grans equipaments
públics com l’Ajuntament nou, la sala polivalent, la urbanització de diferents sectors ara desendreçats, grans bosses
d’aparcament, i la cessió d’espais públics.
Un Pla que fomenta la rehabilitació, que esborra les construccions als penya-segats previstes abans, que tanca el
creixement de les urbanitzacions arran de mar, i que resol, reconeguent ara sí els seus drets, antics problemes dels
veïns dels pisos en volum disconforme.
Ens ha tocat, per responsabilitat i per compromís amb el poble, afrontar decisions que altres governs no varen ser
capaços d’entomar. A la decisió ferma de revisar un pla general caducat, o d’executar les obres de la sentència que
obliga tornar la Vila Vella al seu estat original, s’hi afegeix ara la dràstica decisió de sanejar l’economia de l’Ajuntament.
Ens consta que ja en l’anterior legislatura es va avisar al govern de la necessitat d’un pla de sanejament davant
l’augment desmesurat de la despesa i de les inversions milionàries. No es va fer el pla de sanejament i es va seguir fent
la bola més gran.
Aquest govern, ja acostumat a haver de prendre les decisions més dures, ha actuat amb valentia, honestedat i rigor.
Sanejar econòmicament l’Ajuntament era una prioritat del nostre programa. Poder pagar tots els proveïdors en temps
i forma serà a partir d’ara la nova manera de funcionar. Recuperem per a la institució el respecte i la seriositat que es
mereix una estructura moderna i eﬁcaç.
Som a l’estiu i especialment als caps de setmana l’ocupació és gran i tothom treballa. Recollim els fruits dels treballs de
promoció turística que des de l’àrea de turisme i amb el Patronat s’han treballat conjuntament. Recollim, tant se val,
l’esforç de Tossa per seguir sent un referent del turisme familiar, amant del nostre entorn natural i del nostre patrimoni
cultural.
Serà a partir de l’octubre quan reprendrem els treballs als carrers, a Vila Vella, quan es començaran a construir els
equipaments públics d’aquest nou Pla General: els pisos de Can Zügel, el
pàrquing de Porta de Sant Feliu, la urbanització de la zona esportiva, el futur
Ajuntament i la sala polivalent... i ens farà il·lusió veure com avancem els
treballs que podrem compartir amb vosaltres.
Enrere quedaran els intents de bloquejar i de frenar el desenvolupament de
Tossa que heu vist i escoltat durant els darrers mesos. Els que ens dediquem
a la política perquè ens estimem el poble i la seva gent disfrutem fent-lo
més bonic, més modern, més pròsper. Seguirem fent-ho així els propers 10
mesos. I després us demanarem que renoveu aquesta conﬁança pels propers
quatre anys.
Bon estiu!
Pilar Mundet
Alcaldessa
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Tossa de Mar aprova el nou Pla General
Amb el vist-i-plau de la comissió d’Urbanisme de Girona i la propera publicació al Diari Oﬁcial de la Generalitat (DOGC)
entrarà en vigor el nou Pla General de Tossa de Mar. Tot apunta que serà a partir del proper 1 d’octubre. En el ple del
passat 15 de juliol es va aprovar un text refós de la revisió del Pla General entregat prèviament, en el que s’hi van
incloure unes prescripcions que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Urbanisme i Medi Ambient i Habitatge van recomanar que s’incorporessin en el projecte.
El nou Pla General de Tossa s’ha ﬁxat sis accions prioritàries com a línies bàsiques d’actuació: preservació i millores del
medi natural, ordenació del nucli de Tossa, control en el creixement de les urbanitzacions, potenciació del turisme,
millora de l’habitatge i regular la mobilitat amb la reordenació i zoniﬁcació del trànsit dins del nucli de Tossa. Unes
accions enfocades a preservar el creixement urbanístic i controlar de forma pròxima el creixement de la població.
El Pla General s’ha renovat 20 anys després i s’ha fet amb l’objectiu primer d’ordenar i desenvolupar el municipi de
Tossa com un municipi punter, un municipi que té la seva pròpia identitat i que vol continuar conservant-la sense
hipotecar el seu territori i la seva condició de poble.

1. El medi natural:
• Preservar el medi natural del
municipi de Tossa amb la ﬁnalitat
de garantir la qualitat de vida de
les generacions presents i futures.
• Protegir aquests sòls del procés
d’urbanització.
• Protegir els hàbitats per tal de
mantenir els processos ecològics
i potenciar la biodiversitat.
• Establir els millors criteris tècnics de millora ambiental tant en
les ediﬁcacions del no urbanitzable, com a les instal·lacions de
caràcter públic i social, per tal de
garantir l’equilibri ecològic.
• Deﬁnir els usos i activitats compatibles amb la preservació del
medi natural.

2. El nucli de Tossa:
• Revisió del Pla Especial de Protecció de Vila Vella, per tal de millorar el recinte i tots els seus elements interiors.
• Ordenació del nucli vell, mitjançant la incentivació de la rehabilitació i la conservació davant del
procés de substitució de les construccions existents, provocant la
pèrdua del caràcter de poble i la
pròpia identitat.
• S’augmenta la densitat a les zones ciutat-jardí de la Mar Menuda,
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Codolar, Sa Gabarra i Mas Font,
per tal de treure pressió al nucli.
• S’ordena la riera de Tossa i la
platja com a eixos vertebradors
del poble.

3.-Les urbanitzacions:
El pla del 1986 va fer una aposta
per a la no proliferació i creixement desmesurat de les urbanitzacions. Amb el nou POUM el que
es projecta és suprimir aquelles
àrees de creixement que no s’han
desenvolupat (sempre que no
compleixin les condicions de sòl
urbà i no siguin necessàries per
assolir el model del vigent Pla.).

4.-El turisme:
• Protecció del paisatge natural
i urbà de Tossa. Es mantenen les
qualiﬁcacions que venien del planejament anterior i que estaven
destinades a aquests usos de forma prioritària. A més, es potencia
l’ús hoteler, permetent l’increment de sostre per tal de millorar
els serveis.
• Per al nucli, el pla pretén afavorir aquests usos facilitant als ediﬁcis ja existents dedicats a activitats hoteleres la seva restauració,
rehabilitació, conservació, manteniment, consolidació, millora i
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6.- La mobilitat:
• Reordenació i zoniﬁcació del
trànsit dins del nucli de Tossa.
• Peatonalització de diferents sectors, per tal de millorar la qualitat
de vida de dins de la vila a més de
millorar la qualitat per als visitants
i ofertar una bossa d’aparcaments
importants a les diferents entrades del municipi i evitar la congestió al nucli urbà:
-Can Vergonyós. 140 places
(Llagostera), Porta de St. Feliu
220 places (St. Feliu), Torrent
dels Moros 113/226 places
(Lloret).

ampliació, de forma harmònica i
integrada en el seu entorn urbà.

amb nous espais per a equipaments municipals.

• El nou POUM aposta per una
oferta hotelera familiar, amb un
perﬁl de grandària petita i mitjana,
molt singular, que prefereix i es caracteritza per el tracte directe amb
la seva clientela i que aposta per la
qualitat per sobre de la quantitat.

• Les previsions durant el primers quatre anys són 172.119m2
de nou viari urbà, 39.3748m2 de
noves zones verdes i espais lliures i es disposarà de 17.337m2 de
nou sòl urbà per a equipaments.
El nombre d’habitatges protegits previstos a construir durant
aquesta primera fase és de 136
que corresponen: 64 a Can Vergonyós, 18 a Casa Zügel, 12 a Torrent
dels Moros, 20 a Can Pericàs i 22 a
Porta de Sant Feliu.

5.-L’habitatge:
• Donar cabuda i solució a la demanda cada cop major d’habitatge per als joves de la població,
mitjançant diferents fórmules per
tal d’assolir una bossa important
de vivendes de lloguer o venta
d’habitatge protegit.
• Possibilitat de construcció d’uns
266 habitatges de Protecció Oﬁcial; augmentar el nombre de zones
verdes i espais lliures per l’esbarjo
dels vilatans; millorar ampliant i
regularitzant el viari urbà; augmentar el patrimoni del poble

• Les previsions durant el segon
quadrienni: 56.400m2 de nou vial
urbà, 62.672m2 de noves zones
verdes i espais lliures i la disposició
de 6.050m2 de nou sòl urbà per a
equipaments públics. El nombre
d’habitatges protegits previst
construir en aquest període suma
130 unitats que corresponen: 64
Joan Maragall, 14 al Bon Retir, 25
a la Carretera de Lloret i 22 a Can
Coure.

-Bosses d’aparcament dins
de nucli urbà per a solucionar
deﬁciència de places d’aparcament (persones que hi viuen
o hi treballen) i donar cabuda
i solució als establiments turístics i comercials.
-Codolar Roqueta 150 places,
Av. Pelegrí 200 places.
• Aparcaments
PGOUM 2006.

proposats

pel

-Codolar Roqueta.
-Av. Pelegrí.
-Torrent dels Moros.
-Porta de St. Feliu.
-Can Vergonyós.
TOTAL Nº Places 1051.
• Futures places de pàrquing en
reserva.
-Av. Joan Maragall.
-Zona de les Escoles.
-Zona Esportiva.
TOTAL Nº Places reserva 1000.
Total Places pàrquing 2051.
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Presentació dels nous pisos de protecció oﬁcial
El passat mes de maig es van presentar els projectes de pisos de
protecció oﬁcial per a joves al nou
barri de Can Vergonyós i els pisos
tutelats per a gent gran a Can
Zügel. La presentació fou a càrrec de Carme Trilla, subdirectora
general d’habitatge del departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya,
qui enmarcà ambdós projectes
en les línies de foment social del
departament. A la presentació
també hi van ser presents els
equips redactors dels projectes:
l’equip de Xavier Cáceres que ha
portat el projecte dels pisos tutelats per gent gran a la Casa Zügel,
i Sabaté Associats encarregats
dels seixanta pisos per a joves del
nou barri de Can Vergonyós. La
presentació va servir per aclarir
tot tipus de dubtes sobre els pisos respectius. Els pisos per a joves situats en terrenys municipals
qualiﬁcats d’equipament públic
són una clara aposta perquè els
joves de la vila no marxin per falta
de vivenda assequible. Probablement el 2007, tots aquests pisos
seran una realitat.

Inauguració de la 1ª fase
d’obres d’urbanització del
barri de Can Vergonyós
Aproﬁtant els actes de la Festa Major de Sant Pere, el diumenge 2 de juliol
es va fer la inauguració de la 1ª fase d’obres d’urbanització del barri de Can
Vergonyós amb voluntat de convertir-lo en un barri de primera categoria. La
desorganització amb la que s’havia construït als anys 70, va deixar la zona en
una situació degradada, sense cap dels serveis bàsics i on cada vegada que
plovia s’inundava el barri. El conseller de política territorial i obres públiques
de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Nadal, va presidir l’acte aproﬁtant la
presentació del projecte de rotondes i la digniﬁcació de l’entrada de Tossa
per la carretera de Llagostera. Tal com va esmentar l’alcaldessa de Tossa, Pilar
Mundet (PSC), no ha sigut
una tasca tan sols d’asfaltar
carrers, sinó que s’ha portat
a terme el gruix principal
de les obres d’urbanització,
que consten de tota la feina de canalització i soterrament de les instal·lacions
bàsiques. Per la seva part,
el conseller Nadal va remarcar que presenciàvem
un acte simbòlic per donar
compte que ja s’ha arribat a la superfície i s’està acabant. “No es podia millorar
la carretera si el barri no estava acabat i per aquest motiu l’Ajuntament i la Generalitat hem treballat junts i amb més força”. El projecte de carreteres consta de
dos giratoris nous, l’eixamplament de la carretera i la incorporació d’un vial
de serveis, modiﬁcacions que es preveu tenir acabades abans de ﬁnal d’any.
A partir d’ara, també es continua treballant en la urbanització del sector C de
Can Vergonyós, el Mas Agut i la zona del Bon Retir. Paral·lelament, l’alcaldessa
va recordar que el projecte de construcció de pisos de protecció oﬁcial per a
joves segueix endavant partint de criteris de qualitat i sostenibilitat.
L’acte va ser seguit per
unes 80 persones, que van
ser presents a l’homenatge que l’alcaldessa i el seu
equip de govern va fer als
veïns del barri elogiant el
seu comportament modèlic durant els dos anys i mig
d’obres. A més, els veïns de
Can Vergonyós han participat activament en el projecte col·laborant amb en
Pere Illamola (ERC), regidor
de Planiﬁcació Urbanística,
i l’equip de tècnics municipals que el recolzava.

6

notícies

Tossa ja disposa d’una nova
zona verda

Francesc Aromir guanya
el primer premi de la Selva de treballs de recerca
amb “El Pare Pelegrí”

Es tracta del parc dels Terrassans, situat al costat del geriàtric, a peu de la
carretera GI-682. Les obres, que han comptat amb un pressupost total de
376.804,58 euros i han estat a càrrec de la constructora Vèrtix, es van inaugurar el passat 1 de juliol dins els actes de la celebració de la Festa Major de
Sant Pere.
El Parc dels Terrassans de 10.281 metres quadrats, disposa de cinc zones diferenciades i està pensat per convertir-se en un lloc de trobada per a gent de
totes les edats. La seva situació, al costat del geriàtric, el fa idoni perquè el
més grans s’hi puguin passejar i gaudir de la vegetació. Els més joves podran
divertir-se a la zona dels gronxadors o iniciar-se amb la natura. I és que el parc
compta amb una zona verda amb vegetació mediterrània autòctona –alzina
comú, alzina surera, matollar baix, aromàtica i ginesta–, un espai per a jugar a
botges, un de jocs infantils, una bassa i una zona d’esbarjo.
El projecte inicial, basat en la cimentació de bona part del terreny i dissenyat
de forma rectilínia, fou rectiﬁcat pel govern de l’Ajuntament de Tossa per dotar-lo de criteris de sostenibilitat i transformar-lo en un espai tou i natural
amb la incorporació d’un programa de rec terciari amb aigua regenerada.

El Pelegrí de Tossa és cada cop
més conegut arreu del país. Precisament amb aquesta voluntat el
tossenc Francesc Aromir va decidir fer el seu treball de recerca de
batxillerat sobre aquest tema. Un
treball que ha estat premiat amb
el primer premi de treballs de recerca de la comarca de La Selva.
Francesc Aromir reconeix que ha
estat una experiència molt engrescadora i que la gent de Tossa
està molt interessada en el Pelegrí. Aromir vaticina que aquesta
tradició no es perdrà mai i aﬁrma
que la seva voluntat, a més de
conèixer bé la història del Pelegrí, era donar-lo a conèixer més a
fons a la resta de la comarca.
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El Casal de Joves ja té la
nova pàgina web
Des de principis del mes de juny,
els joves de Tossa poden accedir
a la web del casal. La nova pàgina
ha estat concebuda com una eina
dinàmica i d’utilitat per als joves
del municipi. Els continguts van
des d’informació de què és el casal
i què s’hi pot fer, a accedir al programa d’activitats de Tossa Jove,
com també ofereix la possibilitat
de fer consultes on-line sobre alimentació, salut o formació. La presentació oﬁcial del nou disseny de
la web, tant els continguts com el
format general de la qual han anat
a càrrec de l’empresa Àgora Serveis Educatius, es va fer el passat 3
de juny a l’ediﬁci de la Nau.

Estalvi energètic amb la nova
il·luminació de Sa Roqueta
Aproﬁtant els actes de la Festa Major de Sant Pere, aquest estiu s’ha inaugurat el nou enllumenat de la zona Codolar-Roqueta, amb 67 lluminaris d’estil
noucentista col·locats a la zona interior del barri de Sa Roqueta. L’actuació de
l’Ajuntament s’ha concentrat en els carrers Torre del Codolar, el carrer d’Escors, del Codolar, de la Roqueta, del Pont Vell, dels Pescadors, el carrer d’Es
Clos, de les Flors, Sant Elm, Doctor Carmelo, el carrer Sant Pere i el carrer Ses
9 sardanes, on s’han col·locat làmpades amb bombetes de sodi que donen la
mateixa intensitat, però amb menys consum. Tot el cablejat ha estat soterrat
i grapat a les façanes.
L’objectiu d’aquesta intervenció és aconseguir un estalvi energètic del 60%
del consum habitual, poder disminuir la contaminació lumínica i substituir
la lluminària del barri de Sa Roqueta fent una remodelació i rehabilitació del
casc antic. Amb el nou sistema lumínic la zona incrementa el seu atractiu turístic convertint-se en un espai agradable per passejar-hi.
L’actuació ha estat dirigida per als serveis tècnics de l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament i l’empresa adjudicatària del serveis era Pujals Elèctric. El
projecte ha tingut un cost de 25.000 € i actualment ja s’ha tramitat al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat una ajuda per a millorar l’enllumenat públic dins les subvenció per a l’utilització d’energies renovables.

Ja no cal anar a Lloret per
presentar denúncies
La Policia Local de Tossa de Mar,
disposa des de primers d’abril,
d’una Oﬁcina d’Atenció al Ciutadà,
OAC. Aquesta oﬁcina, es troba situada a les mateixes dependències de la caserna de la Policia. L’OAC
recull denúncies mitjançant un sistema informàtic connectat al dels
Mossos d’Esquadra, el NIP. Aquest
sistema informàtic permet conèixer dades policials de persones i
vehicles. Tot i que feia un any que
ja s’hi estava connectat, actualment ja es poden fer atestats a través d’aquest programa. Depenent
del cas, els atestats passen directament al Jutjat o, si convenen més
diligencies, passen directament a
la policia autonòmica. Per aquest
motiu ja no cal desplaçar-se ﬁns
a la seu dels mossos a Lloret per
presentar denúncies. L’horari és
de dilluns a divendres, de 9 - 17 h.
Durant els mesos d’estiu l’horari
s’amplia al cap de setmana i ﬁns a
les sis de la tarda. Els agents que
atenen l’OAC, han rebut formació especíﬁca per atendre aquest
tipus de servei i parlen diversos
idiomes.
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Conveni intermunicipal
a favor de la joventut
El passat 8 de juliol es va posar en marxa el bus nocturn que uneix Tossa,
Lloret i Blanes i permetrà als joves sortir a les nits sense preocupar-se per als
desplaçaments.
Aquesta és la primera de les accions que s’han emprès arrel del conveni de joventut intermunicipal signat entre els pobles de Tossa, Lloret, Blanes, Palafolls
i Tordera.
L’objectiu del conveni és aproﬁtar i compartir els recursos de joventut dels
diferents municipis que, tot i pertànyer a dues comarques diferents (La Selva
i el Maresme), comparteixen un territori real.
Arrel d’un estudi fet amb joves de tots els pobles es va veure la necessitat
de posar en marxa un servei que permetés el desplaçament entre municipis
durant les nits del cap de setmana. El sistema sembla que ha tingut una molt
bona acollida entre la joventut, i el mateix dia de la inauguració 28 joves van
utilitzar-lo per a desplaçar-se. De moment el recorregut és Tossa-Lloret-Blanes, però s’espera que en breu s’ampliï als altres municipis.
Paral·lelament i gràcies al conveni
intermunicipal s’ha fet un carnet per
als joves dels pobles que els permet
obtenir descomptes en les diverses
activitats que s’organitzen. I es té la
intenció de continuar treballant conjuntament en aquest sentit, com és
la proposta de compartir recursos,
informació i altres entre les àrees de
joventut dels municipis respectius.

notícies

L’Ajuntament de Tossa de Mar
proposa sanejar la situació
econòmica

Xavier Salvador,
pregoner de la Festa
Major de Sant Pere 2006

L’Ajuntament de Tossa de Mar ha aprovat portar a terme un Pla de Sanejament per tal de complir amb la Llei d’Estabilitat Pressupostària i posar els
comptes de l’Ajuntament en condicions per poder afrontar els pagaments
endarrerits, les importants inversions projectades i les que s’han executat en
aquest mandat.
Aquest pla fa una previsió dels ingressos i despeses des d’ara ﬁns al 31 de
desembre de 2009. Amb el pla de sanejament l’Ajuntament podrà demanar
crèdits per sanejar els comptes, sense haver de paralitzar l’activitat municipal.
Així, per eixugar el romanent de tresoreria negatiu es demanarà un crèdit
per import de 3.018.558,00 euros amb venciment a 10 anys amb dos any de
carència i un altre de 1.170.369,58 euros amb venciment 2009, per fer front a
la desviació d’estalvi corrent prevista per a 2006.
Per a l’exercici 2006 es preveu modiﬁcar el pressupost recentment aprovat
introduint dues variants: ﬁnançar les inversions previstes amb càrrec a una
operació de crèdit a llarg termini per import de 1.758.501,00 euros i reduir en
la mateixa quantia els ingressos previstos procedents de l’alienació de l’aparcament de l’Hotel Golden Bahia i de les aportacions de recursos ordinaris del
pressupost per evitar la repetició de situacions que es pretenen superar amb
l’actual pla de sanejament.
Aquesta política, però, no es basarà en augmentar les contribucions dels ciutadans, sinó que hi ha voluntat d’estudiar la situació, aconseguir aportacions
externes i seguir donant serveis al poble sense que aquest se’n ressenti econòmicament.
L’endeutament previst és alt, però assumible a curt i llarg termini. No hipoteca el futur de la hisenda municipal, ni impedeix que governs futurs puguin
continuar invertint.
Obligacions a partir d’ara:
✓ major control de la despesa ordinària
✓ congelació i reducció de determinats capítols com el de personal
✓ programació de les inversions i llur ﬁnançació
✓ major transparència en la gestió econòmica
✓ major control tècnic
La Generalitat de Catalunya ha donat llum verda a l’Ajuntament de Tossa per
demanar els crèdits a llarg i curt termini. A partir d’aquest mes de setembre,
el consistori disposarà de diner líquid per eixugar els deutes pendents.

El pregó de la Festa Major de
Sant Pere de Tossa va ser un èxit.
El peixater local Xavier Salvador
va ser capaç de resumir la història de Tossa en una representació que es va allargar més d’una
hora. Va ser un pregó diferent,
amb una narració il·lustrada amb
actors que van tornar a la vida
personatges emblemàtics de la
població. Un pregó de nivell redactat per un home que es dedica al món del peix, tot i que a
ell no li sorprèn aquesta combinació. Salvador explica que hi ha
molta gent del món de l’espectacle que hi ha arribat després de
dedicar-se a la pesca: “Dos dels
tres membres de Teatre de Guerrilla i en “Fede” del Cor de la Ciutat
han estat peixaters abans d’actors.
Així que potser no és tan curiós que
jo també hi sigui un aﬁcionat”.
Una lesió al genoll als 24 anys
quan jugava a futbol sala el va
apartar dels terrenys de joc per
apropar-lo al món de l’escriptura.
Des de petit, Salvador ha destacat per ser un gran aﬁcionat a la
lectura, un suport que l’ha ajudat
en endinsar-se a l’escriptura. Fins
ara ja ha escrit una obra de teatre
–amb una crítica positiva– i contes, que ell mateix deﬁneix com a
irrealistes. De cara al futur, i sempre que el temps i la feina li ho
permetin, té pensat seguir escrivint i buidar totes les idees que
té emmagatzemades al cap.
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Festa Major d’estiu a Tossa
Enguany la Festa Major d’estiu de Sant de Pere ha tornat a ser un èxit de convocatòria. Les festes del carrer com la
serenata de la Festa Major, la gran revetlla de sant Pere a la Plaça Espanya o el ja emblemàtic “Toquen a córrer, Ses nou
Sardanes” han tingut una gran aﬂuència de públic i participació. Aquest any cal destacar la qualitat del castell de focs
artiﬁcials del dissabte 1 de juliol, que va embadalir a gran quantitat de gent. Seguit del castell es feu la presentació del
nou enllumenat del barri de Sa Roqueta i es donà pas al concert. El concert de Sa Roqueta s’ha anat consolidant com el
concert del barri dels pescadors, un concert íntim i acollidor al que hi van assistir més de 200 persones sobrepassant
la capacitat de l’indret.
A Tossa, des de sempre, els actes es fan pensant amb la gent del poble, però també amb els visitants que s’immiscueixen enmig de les nostres festes i tradicions. Així es succeeixen situacions tan còmiques com la ja tradicional arribada
de la processó a la Platja gran, on conﬂueixen els tossencs amb gales de diumenge i turistes amb poca roba.
Des de fa un temps, la intenció de la casa de la vila és apropar la festa a tots els habitants del municipi i als diferents
barris de Tossa. És per això que cada any es porta el ball de Festa Major a un barri i un carrer diferent, enguany l’orquestra Rosaleda va actuar a l’avinguda Francesc Avinyó.
Però el tret de sortida el donà el sopar de Festa Major, celebrat a Es Far de Tossa, on les cuineres i els joves cuiners de
Tossa van oferir un menú a gust de tothom, uns primers plats de cuina moderna i de disseny acompanyats per un
segon de sucar-hi pa.
La sandàlia amb el programa de la Festa Major de Tossa ha corregut per a tots els indrets sense passar desapercebuda
i encara és l’hora que es pot veure en algun racó. Però de qui tothom encara parla és del jove Xavier Salvador: tossenc,
peixater i escriptor. Una combinació que inicialment semblava peculiar, però que resultà explosiva el dimecres 28 de
juny quan en Xavier i el seu equip de col·laboradors van presentar al jardí de la Casa de Cultura la història de Tossa i
els seus personatges amb un gran pregó teatralitzat a l’altura de les campanes que acabaven d’anunciar l’inici de la
Festa Major d’Estiu.

10

reportatge

11

entrevista
L’Hermínia Andreu, una enamorada de la vila de Tossa, fa un
any que treballa per establir el Patronat Empresarial Tossa Turisme, una aposta público-privada per unir les iniciatives empresarials de tots els sectors del municipi.

“Tossa és un poble postal”
- Què és El Patronat Empresarial
Tossa Turisme?
Per primera vegada a Tossa s’ha impulsat des de l’Ajuntament la constitució d’un patronat públic-privat de
promoció econòmica que engloba
els subsectors dels serveis (comerç
i turisme).
- En què consisteix aquest Patronat?

vada vagi participant i es converteixi
en una relació equitativa i que la part
pública es pugui anar retirant per
donar lloc a la organització privada.
El que volíem era aprendre a treballar
junts, anar tots a una. Per exemple,
s’ha dissenyat una imatge corporativa de Tossa Turisme per utilitzar-se
en totes les accions promocionals…
- Quina valoració en fa?

El govern actual ha fet una aposta
Per saber si el Patronat funciona es
per uniﬁcar els esforços dels emprenecessitarien com a mínim 2 anys, és
saris tossencs del sector més impora dir, per poder valorar conscienttant de la vila perquè aquest treball
ment si el Patronat pot sobreviure,
segueixi una mateixa línia i no hi hagi
i una mitjana de 5 anys per veure si
divergències en temes, per exemple,
aquest és rentable, és a dir que el
de promoció. Mitjançant un seguit
propi Patronat sigui auto-ﬁnançade reunions de treball es va escollir
ble.
un representant de cada subsector
i aquests membres que han format
- Què és el que heu trobat a faltar?
part del patronat se’ls ha donat la
Ens hagués agradat que hi hagués
oportunitat de ser copartíceps de
hagut més participació per part de
les decisions d’actuació de l’admil ’e m p r e s a r i a t .
nistració
pública. Per exemple, “La part pública s’anirà reti- Se’ls ha avisat
abans d’anar a rant, perquè el sector privat en totes les acqualsevol ﬁra de agaﬁ les rendes del Patronat, cions que s’han
fet, però a l’hora
promoció turísque s’hauria de convertir en d’executar protica, el patronat,
jectes en els que
juntament amb una entitat autoﬁnançable"
se’ls demanda
l’administració, la
implicació, sobretot econòmicament
regidora i l’oﬁcina de turisme es reuparlant, ha estat difícil.
neixen i ho decideixen. Per tant, per
primera vegada s’ha constituït una
entitat que ha participat en la gestió
- Com deﬁniria el turisme de Tossa?
del diner públic dins aquest àmbit.
En general el turisme és molt canviant. Si es canvia la manera de viure
- Quin objectiu s’havien ﬁxat per
les experiències turístiques, també
aquest primer any de Patronat?
ha de canviar l’oferta. Tossa s’ha de
posar al dia perquè no podem perdre
Aquest Patronat ha sorgit per a fer
el liderat. Tossa és especial i ho hem
de motor impulsor del patronat emd’aproﬁtar. Tenim recursos culturals
presarial de Tossa. Enguany tota la
i patrimonials infraexplotats. Hem
despesa ha sigut pública i el que es
d’actualitzar les infraestructures dels
vol és que mica en mica la part pri-
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serveis públics i privats, pujar al carro de les noves tecnologies i especialitzar-nos. Hi ha demanda i hem
d’aproﬁtar l’oportunitat que tenim i
fer-ho bé.
- I el segell de turisme familiar?
Tossa ja és una destinació de turisme
familiar, independentment del segell
que ho determina, però hem de ser
conscients que si volem obtenir la
certiﬁcació, hem de millorar alguns
serveis. Des de l’administració s’ha
complert amb els que ens exigia la
Generalitat. Ara hem començat a advertir als empresaris dels canvis que
calen fer –com pot ser el fet d’incloure canviadors de bolquers als banys
del restaurants–, ells saben les seves
mancances i les hem d’aproﬁtar i fernos més competitius. Pot ser que a
principis de l’any vinent ens atorguin
la certiﬁcació.
- Quin és el paper de Tossa dins el
turisme de la Costa Brava i quines
són les diferències de la nostra vila
vers als pobles veïns?
Tossa és un poble postal. Sense voler
desmerèixer els altres pobles, qui és
que té una Vila Vella com la nostra? O
aquests hotels i restaurants familiars
i de tota la vida? on et coneixen, et
saluden i et tracten com un més de
la casa? A més a més, en els últims
temps, Tossa s’està convertint en un
centre d’excursió per habitants de
pobles veïns.

entrevista
- Quin ha de ser el futur del turisme
a Tossa?
Personalment, crec que s’ha de seleccionar més la clientela, però per
poder exigir i establir una bona relació qualita-preu, hem de clenxinarnos i posar-nos perfum.
- Què prima a Tossa, la qualitat del
Turisme o la quantitat?
Ara tenim molta quantitat de gent i
això no és dolent. Tal com deia abans
som el centre excursionista de la Selva, però hauríem de treballar per
aconseguir l’etiqueta de qualitat.

“Tossa és un poble postal i
som uns privilegiats, però no
ens podem quedar enrera i
ens hem de sumar a les noves
tecnologies”
- Quins avantatges té Tossa amb la
proximitat de l’aeroport de Girona?
El cert és que no ho estem aproﬁtant. És un tema pendent que hem
estat demanant durant temps i en el
que s’hauria de treballar, ja que des
del municipi podríem treure molt
proﬁt de l’actual èxit de l’aeroport i
les companyies “low cost”
- Com es pot combatre l’estacionalitat del turisme de sol i platja?
Amb el tema cultural, per descomptat. El sol i la platja, com tots sabem,
tan sols són uns mesos. Però hem
d’aproﬁtar i explotar tots els elements patrimonials i culturals de la
vila, la gastronomia i els restaurants,
les excursions i els tallers... Hem de
ser conscients i serà difícil que els
mesos de gener i febrer tinguin demanda, però sí que hem de potenciar la temporada mitjana, i aquests
períodes que ens queden enmig de
les èpoques àlgides.
- Voldria comentar alguna cosa més?
M’agradaria fer un agraïment públic
a tots els membres de la junta del
patronat que han estat participant
i treballant molt durant aquest any
perquè això tirés endavant.

Promoció de Tossa de Mar durant l’any 2006
“VAKANTIEBEURS”

“T.U.R”

Del 10 al 15 de gener de 2006

Del 23 al 26 de març de 2006

Turisme genèric, professional i
gran públic

Turisme genèric (professionals i
gran públic)

Nº total de visitants: 141.356

23.200 visitants professionals
54.200 total visitants

“FITUR”
Del 25 al 29 de gener de 2006

“GIRONA VIVA”

Turisme genèric (seccions
turisme actiu, know how,
congressos i turisme residencial)

27, 28 i 29 d’abril de 2006

105.000 visitants professionals

Promoció localitats turístiques
província de Girona amb
degustació productes típics

100.000 visitants (públic)
“SALON DES VACANCES”
Del 09 al 13 de febrer de 2006
Turisme genèric (oberta gran
públic)

“SALÓ INTERNACIONAL DEL
TURISME A CATALUNYA”
Del 04 al 07 de maig de 2006
Gran públic
204.000 visitants

99.812 visitants (25% més que
edició 2004)
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notícies
L’esport ha estat el protagonista de la platja Gran
de Tossa els cap de setmana de juliol
L’objectiu d’aquestes activitats
esportives és potenciar la pràctica esportiva com a hàbit saludable, així com també el d’utilitzar
l’esport com a eina d’atractiu turístic a la nostra localitat.
Per primera vegada s’han dut a
terme 4 activitats. Els dies 7, 8 i 9
de juliol es va celebrar un torneig
de Futbol Platja, els 15 i 16 de juliol
va ser el torn del volei platja, els 22
i 23 de juliol de dodgeball platja i
els dies 29 i 30 de juliol es va dur a
terme el Festival hip-hop i aeròbic
La VIII edició de volei platja Tossa de Mar 2006 va ser un èxit de
participació. En total hi van participar 20 equips tant de Tossa com
d’altres localitats (Lloret, Sant
Feliu de Guíxols, Breda, Vilassar
de Mar, Calella, …). L’augment de
8 equips respecte a l’edició anterior ha augmentat el nivell del
torneig i ha convertit a Tossa en
una seu important en la pràctica
d’aquest esport.
Per segon any consecutiu l’equip
guanyador ha sigut el dels nois
de Calella 1, que van disputar la
ﬁnal amb l’equip dels Palmeros.
Cal destacar també la 3ª i 4ª posició d’equips locals, els Tic i taca i
el Càmping Cala Llevadó.
Tot el torneig va estar ambientat
pel DJ local 1001zone i 2 speakers
professionals Titin i Jordi Morenilla, dels 40 Principals Girona i
Lleida, respectivament.

Tossa treballa en la
canalització del Gas
L’equip de govern de Tossa ha donat un cop de timó al projecte de canalització de la xarxa de Gas Natural per dotar al nucli urbà de la població d’aquest
servei. Seguint la pauta de treball d’optimització de recursos que es porta
a terme des de la regidoria de
Planiﬁcació Urbanística, s’ha collocat canonada de gas i de recollida d’aigua de terciari, a tots
aquells carrers que per algun
motiu s’han hagut d’aixecar. Fins
el 2003 s’havien col·locat uns
714 metres de canonades de Gas
Natural a la zona de l’Avinguda
Puerto Rico. En aquests tres últims anys ja s’han tirat més de
4.000 metres de canonada amb
l’objectiu d’arribar al màxim de
carrers possibles del nucli urbà
de Tossa amb el tub central situat paral·lel a la riera. Un projecte
que des de l’ajuntament es vol
lligar amb el del terciari. Cal destacar que aquestes obres estan
íntegrament subvencionades i
aprovades per l’empresa Repsol.
Els tossencs i tossenques interessats en donar-se d’alta ho han de fer posantse en contacte amb Repsol Gas.
La tercera fase del projecte de canalització de Gas cobrirà deﬁnitivament la
zona holetera, per acabar amb la zona de Mas Font.

El I torneig de Dodgeball Platja Tossa
de Mar 2006 va comptar amb la participació de 7 equips locals que s’ho
van passar d’allò més bé recordant
un dels jocs tradicionals que jugaven
de petits a l’escola.
El torneig també va
comptar amb molts curiosos que van acostar-se
per veure que era el dodgeball. El fet de ser un joc
en el que hi poden participar membres de diferents edats i sexe en un
mateix equip, el converteixen en un joc de molt
atractiu.
El campió del torneig va
ser el Tahití Team que va
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disputar la ﬁnal amb els nois del Casal. La 3ª posició va ser pel Clan de
los Rompehuesos, i la 4ª per l’equip
del Fleky.
Les activitats esportives d’estiu a la
platja Gran de Tossa han acabat el
cap de setmana del 29 i 30 de juliol
amb el festival de hip-hop i aeròbic.
Dissabte 29, Maria Fernández i Ester Gascón van portar a terme una
masterclass de hip-hop i reggaeton
oberta a tothom i seguidament van
fer una petita exhibició de hip-hop
i funky. Finalment, el diumenge Karen Repullo i Cristina Deulofeu van
fer una masterclass d’aeròbic per a
tots els públics i una petita exhibició
d’aeròbic acompanyades d’algunes
alumnes.

notícies

Tossa disposa
d’ambulància 24 hores
Des de l’1 de juliol el transport
sanitari urgent està en funcionament a Tossa de Mar de la mà de
les ambulàncies del SEM (Servei
d’Emergències Mèdiques). Durant la campanya d’estiu i ﬁns
a mig mes de setembre, Tossa
disposa d’una ambulància ﬁxa
les 24 hores del dia ubicada a
l’ambulatori municipal. A partir
de la tardor, el servei d’urgència
serà ﬁx a Tossa durant 12 hores, i
compartirà la resta amb algun dels municipis veïns. El SEM i la Policia Local,
que disposa d’un altre transport sanitari urgent per fer serveis de trasllat bàsics, treballaran conjuntament per tal de deﬁnir quin és el grau d’urgència i el
transport que s’hi enviarà.

El casal d’estiu presenta
els sis continents
als infants de Tossa
Més de 300 nens i nenes hauran passat aquest estiu pel Casal de Tossa que
enguany ha recuperat la gestió directe municipal. Durant el mes de juliol ha
tingut 190 alumnes, mentre que a l’agost n’hi haurà 120. Els tres responsables del nou projecte del Casal, Mireia Puig, Núria Serra i Joan Rodríguez, han
comptat amb l’ajuda de 20 monitors el mes de juliol i 13 el d’agost. La directora del Casal, Mireia Puig, destaca que el projecte és engrescador i que es basa
en treballar pels més joves de Tossa, perquè coneguin bé el poble i s’identiﬁquin en ell. És per això que tots els grups fan setmanalment una excursió
pels indrets més amagats de la població. Uns racons que coneixen amb el
recolzament del Grup Excursionista de Tossa que els acompanya en aquestes sortides. També destaca la “Volta pels Continents”, un programa que han
presentat els responsables del Casal i que serveix per donar a conèixer els
costums i tradicions de tot el món. Cada setmana es treballa un continent diferent. Els més petits ho fan amb
l’arribada d’un tren simbòlic que
els explica les coses més curioses
de cada regió del món, mentre
que els més grans descobreixen
altres cultures tot jugant al monopoli. D’altra banda, des del Casal també es potencia l’esport. El
grup més gran treballa un esport
diferent cada setmana i, a més
de tenir-ne nocions pràctiques
també n’aprenen el reglament i
funcionament.

Tossa inclou una
ludoteca a la seva oferta
de turisme familiar
Tossa de Mar ja disposa d’una
ludoteca per als infants, el Pequepark Tossa, una iniciativa
de l’Ajuntament en el marc del
projecte de certiﬁcació del municipi com a destinació de turisme familiar per la Generalitat de
Catalunya. La iniciativa està coordinada pel Patronat Empresarial
de Tossa i compta amb la participació de gairebé el 80% dels
hotels i càmpings de la vila. La
ludoteca està situada a la Platja
Gran, al costat de Club Nàutic i,
des de dissabte 15 de juliol ﬁns
dijous 31 d’agost, estaran obertes les seves instal·lacions de 11
a 13h i de 16 a 19h de la tarda. Els
nens i nenes de 3 a 10 anys podran gaudir de l’oferta lúdica del
parc que es divideix en un espai
de joc i un de tallers on es podran fer màscares, instruments
musicals o collarets reciclats entre d’altres. L’organització ha lliurat vals d’1 hora de joc als hotels
que formen part del projecte per
poder donar gratuïtament als
seus clients. A més a més, al punt
d’informació turística de la Platja
Gran es podran comprar vals d’1
hora per 5€. També dins la iniciativa s’ha organitzat un servei de
recollida i tornada dels nens des
dels hotels al Pequepark pels que
ho desitgin.
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Junta gestora
a la UE Tossa
La dimissió de la Junta Directiva
de la UE Tossa-Redh i de la Junta
de la UE Tossa Base, juntament
amb el fet que no s’ha presentat
cap candidatura per ocupar la
presidència d’aquesta entitat esportiva local, ha provocat que es
creés una Junta Gestora, formada per antics presidents, per tal
d’evitar que desaparegués el club
(amb més de 80 anys d’història)
i treure’l de la delicada situació
econòmica en la que es troba immers. Aquesta Junta Gestora, que
també es farà càrrec de tots els
equips del futbol base, és temporal i durarà ﬁns que es presenti un
possible president.
D’aquesta manera, la UE Tossa
continuarà tenint el 1er equip a la
Preferent Catalana, i el seu entrenador serà en Ciro García.
El futbol base estarà coordinat
per “Polaco”.

El museu Municipal de Tossa,
d’exposicions contínues
L’exposició “Sedentaris. Els primers poblats a Catalunya”, que es podia veure a
l’ediﬁci de la Nau de Tossa de Mar des del 14 de juny al 16 de juliol ha estat un
èxit de convocatòria. L’Obra Social de “la Caixa” en col·laboració amb l’Ajuntament de Tossa de Mar presentaven aquesta exposició que mostrava com
era la vida dels primers ramaders i agricultors de Catalunya, les formes artístiques, econòmiques, tecnològiques, culturals i els rituals de les comunitats
neolítiques del territori que correspon actualment a Catalunya.
L’exposició reconstruïa aquest important procés mitjançant recreacions d’àmbits, reproduccions d’objectes, audiovisuals, plànols i taules cronològiques,
en un discurs estructurat en dos àmbits: l’introductori, que mostrava una forma de vida basada en la caça i la recol·lecció; i un segon dedicat al Neolític,
que concloïa amb un grup escultòric que ens introduïa al Calcolític o Edat del
Coure. Un període d’uns 6.200 anys
en què l’ésser humà es converteix en
sedentari i basa la seva subsistència
en la domesticació d’animals i plantes (8.000-2.000 aC).
El passat diumenge, 25 de juny de
2006, s’inaugurà al Museu Municipal
de Tossa de Mar l’exposició “Barbarà”
compresa per obres i gravats d’un
dels millors gravadors del país. Joan
Barbarà (Barcelona, 1927), ha fet
gravats reproduint obres de Pablo
Picasso, Antoni Tàpies, Joan Miró o
Modest Cuixart, qui fou l’encarregat
de presentar l’exposició. Al museu
s’han pogut observar i gaudir obres
tals com l’aiguafort de 2 metres de
llargada que descriu com va quedar
l’interior del Gran Teatre del Liceu
després de l’incendi, gravats del poble d’Empúries o pintures i colaixos
del mateix autor. Barbarà, per la seva
banda, va fer un gravat especial de
Tossa per a l’ocasió amb què va obsequiar als assistents.
Substituint aquesta darrera mostra
d’art, el 6 d’agost s’obre l’exposició
de gravats de Maria Girona i Ràfols
Casamada, que es podrà visitar al
museu municipal ﬁns a ﬁnals del
mes de setembre. Maria Girona, neboda de Rafael Benet, un dels arífex
del museu municipal de Tossa, exposarà les seves obres junt a Ràfols
Casamada, que tot i ser matrimoni
no acostumen a exhibir el seu art
conjuntament.
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Apunts històrics de Tossa

La història de Tossa en
fascicles
Des de l’Arxiu Municipal a partir del proper número us anirem oferint uns
breus apunts sobre la història de Tossa, perquè tothom pugui conèixer millor
alguns dels aspectes del nostre passat, alguns dels quals ens poden ser útils
per entendre millor el nostre present, i qui sap si per afrontar el futur.
Començarem amb una breu sinopsi etimològica per conèixer el nom del
nostre poble, i a partir d’aquí anirem cobrint les grans etapes de la història
des d’una perspectiva local que ens permetrà conèixer la prehistòria, el món
íber, l’època romana, l’edat mitjana en les seves diverses etapes, i les èpoques
moderna i contemporània des de diversos vessants: agricultura i ramaderia,
indústria, pesca, turisme, urbanisme, societat i vida quotidiana, etc.
A vegades reproduïrem algun text d’algun historiador i en alguna ocasió algun document per donar testimoni de la seva riquesa històrica i lingüística. I
en una societat com la nostra on la imatge és cabdal, intentarem contextualitzar cada capítol amb alguna fotograﬁa al·lusiva al text.

El museu del Far
rep més d’11.000 visites
amb menys d’un any
El museu del Far de Tossa es va
posar en marxa el passat 17 de
setembre i ﬁns a ﬁnals del mes de
juliol d’enguany ja ha tingut més
d’onze mil visites. Una xifra que
ha superat totes les expectatives
ﬁxades.
La visita al museu de Tossa té una
durada d’uns 30 minuts durant
els quals hi ha la projecció de
quatre vídeos que resumeixen la
història dels fars i un últim dedicat exclusivament a Tossa.
A més, cal destacar que tota la
gent interessada en visitar tot
l’equipament del Far de Tossa
pot beneﬁciar-se de l’entrada
combinada que permet pujar-hi i
baixar-hi amb el carrilet i visitarlo per només 5 euros. Els jubilats
poden aconseguir l’entrada per 4
euros. El carrilet surt cada mitja
hora des de les 10 del matí i ﬁns
les deu de la nit.

Així doncs, butlletí rera butlletí recorrerrem la història de la nostra vila, una
història proporcionada en fascicles per a tots aquells que us volgueu iniciar a
ella o recordar el passat de Tossa.
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grups polítics

c iu
convergència i unió

És hora de compromisos ?
És hora de responsabilitats!
La tramitació d’aquest nou Pla general 2006 ha estat llarga i traumàtica.
Des que l’any 2004 amb els vots del
PSC-ERC-TU es va adjudicar el Pla General a l’equip del Sr. Ricard Pie, -CIU
i AET no li van voler encarregar- i es
van suspendre les llicències urbanístiques de la població per redactar un
nou planejament per Tossa, els vilatans han viscut un veritable infern.
Primera aprovació inicial: 31 març
2005
L’equip de govern PSC-ERC va presentar el nou redactat amb el seu estil habitual: pocs dies abans del Ple
perquè l’oposició no tingués temps
de mirar-lo a fons i amb unes explicacions de l’equip redactor més aviat
penoses. La participació ciutadana
va ser una pura comèdia.
Vots a favor del Pla: PSC-ERC
Vots en contra; CIU I AET
Abstenció: TU
Resultat: els veïns van presentar 504
al·legacions al Pla.
L’alcaldessa enrabiada per la resposta del poble “inventa” una espècie de
pantomima per quedar bé: la Comissió de Seguiment, a la qual ni CiU ni
AET hi participen per entendre que
el Pla presentat s’ha de redactar amb
uns altres criteris perquè hi ha molts
veïns del poble que en surten perjudicats.
PSC-ERC-TU treballen en la Comissió
de Seguiment.
CIU i AET demanen un Ple extraordinari per demanar l’anul·lació del Pla i
començar-ne un de nou.
Vots en contra: PSC-ERC
Abstenció: TU
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Segona aprovació inicial: 21 novembre 2005

El Pla es passa a Urbanisme de Girona
per a la seva aprovació deﬁnitiva.

El Pla es torna a portar al Ple per aprovar-lo de nou amb les modiﬁcacions
que la Comissió de Seguiment havia
acordat. Però continuen sense donar
informació al poble i es molesten si
els grups de l’oposició ho fan.

Urbanisme l’aprova amb condicions,
amb molts estudis que s’han d’incorporar els quals en molts casos són
de tramitació llarga per la seva complexitat.

Resultat: aquest segon redactat inclou ara temes que no havien sortit
en la primera aprovació inicial, com
el Pla de Millora del Pelegrí que afecta a molts propietaris, i continua sense resoldre la majoria de les queixes
dels tossencs. L’alcaldessa diu que
el Pla de millora del Pelegrí ha estat
proposat per el TU en la Comissió de
Seguiment i aquest grup no ho ha
desmentit mai.

CIU i AET presenten al·legacions als
convenis signats per entendre que
no estan ajustats a dret.
L’alcaldessa s’enfada perquè CIU i
AET presenta al·legacions als convenis, però la veritat és que Urbanisme
de Girona ens dóna la raó i els fa modiﬁcar gairebé tots.
Votacions del primer punt del ple del
15 de juliol de 2006;
CIU i AET voten NO als convenis.

Vots a favor de l’aprovació: PSC-ERC

TU : fa Abstenció

Vots en contra: CIU-AET i el TU que
malgrat haver participat en la Comissió no el vota a favor.

Votacions al text refós demanat per
Urbanisme de Girona: segon punt
del Ple del 15 de juliol del 2006:

El poble presenta 600 al·legacions i
2000 signatures contra el Pla General.

Vots a favor : PSC-ERC

L’alcaldessa encara s’enrabia més i
s’entesta en tirar aquest Pla General
endavant en contra de l’opinió de la
gent de Tossa.

Des de l’AET i CIU volem manifestar
que la nostra responsabilitat política ens ha fet rebutjar des dels inicis
un Pla General que no ha tingut en
compte a les persones de Tossa.

CIU i AET tornen a demanar un altre
Ple extraordinari per demanar l’anullació del Pla General.
PSC-ERC tornen a votar en contra de
l’anul·lació.
El TU es continua abstenint.
Aprovació provisional: 23 març 2006
Apareix un nou redactat que conté “noves sorpreses” per la gent de
Tossa. ara apareixen plans de millora
que no ﬁguraven ni en la primera ni
en la segona aprovació, ens referim
al Passeig del Mar. També apareixen
uns convenis signats amb grans promotors que al nostre entendre hipotequen el futur de Tossa. Per contra,
les demandes dels tossencs no són
escoltades.

Vots en contra: CIU- AET – TU

No és un Pla General dels uns contra
els altres, tal com diu algun grup municipal que s’ha autoexclós ell solet
de l’oposició.
El Pla General Mundet és un Pla contra les persones de Tossa, perquè en
són les més perjudicades.
Ni CIU ni AET han fet aquest Pla General: l’ha fet l’equip de govern PSCERC. D’ells és la responsabilitat absoluta. Nosaltres l’haguéssim fet des
del criteri de no perjudicar a la gent
de Tossa i sense hipotecar el futur
dels tossencs.
És un Pla General que ha nascut des
de l’orgull, i sense consens, i que ha
pogut veure la seva aprovació ﬁnal
per la complicitat política del Govern

En aquest nou bimTossa, i després d’estar uns mesos sense la seva edició, s’han reproduït íntegrament els
escrits dels grups polítics de la oposició (AET, CiU i el TU) després que PSC i ERC hagin cedit el seu espai.

grups polítics
de la Generalitat. I, també, perquè no
dir-ho, per les postures poc deﬁnides
d’alguns grups municipals que amb
la seva actitud han propiciat que ﬁnalment, després de moltes esceniﬁcacions “d’ara sí i ara no” s’arribés a
aprovar.
No és, però, un Pla General bo pel
poble.
Així, doncs, per què alguns no han
lluitat amb totes les seves forces i
amb tots els mecanismes legals per
què no s’aprovés com hem fet CIU i
AET? Hi ha moltes preguntes per respondre encara, i el temps adjudicarà
la responsabilitat a cadascú.
No n’hi ha prou de dir que modiﬁcarem tots aquells aspectes que no ens
agraden si en tenim l’ocasió. El que
hem de fer és continuar lluitant allà
on calgui perquè ﬁnalment aquest
Pla General no es pugui aplicar.

perjudicis sense haver tingut l’oportunitat d’haver estat escoltats mai.
Sense tenir en compte a les persones
que el pateixen en la seva pell.
La pregunta, la reﬂexió, del per què
aquest equip de govern els hi ha
posat al damunt uns maldecaps i
una pèrdua de patrimoni sense justiﬁcació de cap mena, segur que els
farà demanar responsabilitats a tots
els grups municipals que els han
perjudicat de manera innecessària i
gratuïta.
Encara és l’hora que esperen alguna justiﬁcació coherent del per què
s’havia de fer un Pla General que no
fos bo per Tossa i que els perjudicats
fossin ells: els tossencs.
És just que demanin responsabilitats!!!
Grups Municipals de
Convergència i Unió i
Agrupació d’Electors Tossa

No només hi ha 14 compromisos en
aquest Pla per complir. No és tan fàcil. És tot el poble que queda hipotecat i que demana una explicació del
per què uns partits municipals els
perjudiquen sense motiu.
L’equip de govern ha afavorit als promotors forasters i ha anat en contra
de la gent de Tossa. A uns els hi treu
un pis i als altres els hi deixa fer més
de 1900 habitatges.
És un Pla just per la gent de Tossa?
Nosaltres creiem que no, per això no
el podem acceptar.
Pensem que l’ hora d’anunciar compromisos amb el poble arriba una
mica tard.
Creiem que no s’ha de parlar del
passat, però sí que cal no esborrar
la memòria de quines han estat les
postures i actuacions de cadascú en
aquest Pla General.
Tossa no demana ara als partits municipals compromisos electorals per
arreglar el Pla General. Potser sí que
demanarà responsabilitats als grups
polítics que han propiciat que aquest
Pla s’aprovés i que els causa tants

Havíem preparat un escrit sobre el
que provoca i quines son les conseqüències de la manca de diàleg i de
la crispació que tot plegat genera.
Les notícies al diari quan son dolentes per Tossa ni l’equip de govern ni
l’oposició haurien de permetre que
es publiquessin.
Les reﬂexions del grup municipal del
TU sempre van encarades a fomentar el diàleg i la participació dels ciutadans en la vida municipal.
L’equip de govern creu que un cop
s’han fet les eleccions i hi ha un resultat ja no cal consultar més al poble ﬁns al cap de quatre anys, per
nosaltres això es el gran error que
cometen la major part de partits i els
seus representants.

Si com realment diem tots en període electoral el que volem es defensar els interessos del nostre poble
cada u des del seu programa, no podem desentendre’ns de l’opinió dels
nostres conciutadans per més que
pensem que ells ja ens han atorgat la
seva conﬁança votant un programa i
unes persones.
Us diem tot això perquè l’equip de
govern ha aprovat el pla general
sense ni intentar consensuar-lo amb
ningú, ni amb l’oposició ni amb les
associacions, ni amb el poble en general. Quan un tema és tant important que d’ell depèn el futur a tots
els nivells del poble que un governa,
s’ha de fer al menys l’exercici democràtic d’escoltar a tothom, inclòs
aquells que en moment donat ens
han escridassat o xiulat.
Encara que el pla contentes no els
interessos sinó les aspiracions de futur de més del noranta per cent dels
tossencs, al deu per cent restant se
li hauria d’explicar amb paciència
i amb dades el perquè de les seves
afectacions i el perquè no s’ha escoltat les seves al·legacions. I això es
evident que no s’ha fet.
Tossa Unida en la explicació de vot
del ple d’aprovació va adquirir uns
compromisos que ha posat per escrit
i son una eina de treball pel futur.
No diem que el pla s’hagi de llençar
a les escombraries, això és llençar diners que hem pagat entre tots.
Diem que hem perdut una oportunitat d’or per obrir un gran debat en la
societat tossenca, l’equip de govern
ha planiﬁcat d’esquenes a més del
cinquanta per cent del poble. El Pla
general aprovat és un pla sense consens.
Tossa Unida continuarà treballant
per millorar-lo i assumeix com a
compromís de futur la seva modiﬁcació en els aspectes que considerem que perjudica el futur de Tossa
i del seus veïns.

Tot i això, a partir de la propera publicació, cada un dels grups polítics (govern i oposició) disposarà d’una columna per poder-se expressar i donar igualtat a totes les formacions polítiques.
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