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editorial

Fem el que diem i diem el que fem
L’estat en què els anteriors governs municipals havien deixat les finances municipals, pagant inversions amb diners
reservats per pagar serveis i proveïdors
de l’ajuntament, va fer necessari un pla
de sanejament que el ple va aprovar a finals de Juliol amb els vots a favor de PSC,
ERC i el TU .Era el pas previ per disposar
de l’autorització de la Generalitat per
obtenir els crèdits bancaris per poder fer
els pagaments pendents als proveïdors
,i així equilibrar el pressupost actual i fer
front a les inversions del 2006.
Es tractava de poder recuperar els diners
que s’havien anat desviant en els últims
anys per pagar la piscina i altres inversions deixant per pagar totes les factures
de persones, comerços ,tallers i empreses que, havent complert amb la seva
feina, feia temps que no la cobraven.
L’autoritzaciò de la Generalitat al ple de
Tossa per portar a terme aquest pla de
sanejament va ser ràpida i clara: analitzades les condicions del préstec sol·licitat
i verificant els compromisos del pla de
sanejament –control de la despesa per
generar estalvi net i superar el dèficit
en tres anys-, es donava llum verda a les
operacions de crèdit. L’ajuntament podia
comprometre’s a pagar immediatament
als creditors totes les factures pendents
que ascendien a més de tres milions
d’euros i podia comprometre’s amb els
seus proveïdors a marcar a partir d’ara
un calendari de pagaments més àgil que
permetria també estalviar costos financers de la demora. Amb aquesta seguretat l’equip de govern i els serveis financers municipals ens vàrem comprometre
a pagar per ordre d’antiguitat totes les
factures pendents. La llista és llarga i
diversa. Hi ha empreses grans i petites,
empresaris autònoms i negocis familiars,
afecta a empresaris de fora, però sobretot a moltes empreses de Tossa. I com
s’explica que s’hagi arribat a aquesta situació?
La bola s’havia fet tan gran en els últims
anys, que quan vàrem veure que malgrat
els esforços per estalviar, per aconseguir
que tothom pagués, i per aconseguir el
màxim de subvencions, i que els promotors es fessin càrrec de pagar costos
d’urbanització i equipaments pel poble,
que amb tot no s’aconseguia l’equilibri
pressupostari, vam optar decididament
pel pla de sanejament tot i saber que
part de l’oposició l’utilitzaria en contra
nostra. Podíem esperar-nos la crítica política , i també que amb tot el seu cinisme

ens fessin responsables polítics de la situació financera que ens havíem trobat.
El que no era previsible era la mala fe i
la voluntat de provocar el col·lapse financer que varen estar a punt d’aconseguir
amb una estratègia destructiva, immoral
i deplorable.

per Rosa Monrabà, Imma Colom, Josep
Casamort i M. Teresa Moré i pels seus
assessors i col·laboradors per aconseguir
bloquejar les finances municipals i que
ningú no cobrés. No entendré mai com
després d’això algú encara es pot creure
que s’estimen Tossa.

Què va fer l’oposició davant del pla de sanejament? Tossa Unida el va recolzar per
responsabilitat política, en la mesura en
que havia governat en el passat i que volia col·laborar a corregir la situació financera de l’ajuntament i així poder pagar
els creditors .Convergència i l’AET de la
senyora Moré varen presentar un recurs
contra el pla de sanejament de l’ajuntament, a la Conselleria amenaçant que si
es tirava endavant emprendrien accions
penals contra la interventora , el secretari, i el Director General de Política Financera de la Generalitat. Els dos recursos es
varen desestimar amb arguments clars i
contundents pels dos organismes acusats. El més greu és que CiU i AET també
varen advertir al banc que si concedien
els crèdits a Tossa emprendrien accions
contra els que autoritzessin aquestes
operacions. Això va ser el mes d’agost.
Aquestes “amenaces” van tenir el seu
efecte. D’entrada el banc va suspendre
cautelarment la concessió dels crèdits
pendent que els seus serveis jurídics
analitzessin més en detall tota l’operació
i contrastessin amb tots els organismes
la legalitat de la proposta. Per més que
l’ajuntament i la pròpia Generalitat varen
garantir la viabilitat i la legalitat , el mal ja
estava fet. Davant de les pressions polítiques i les amenaces de judicialitzar el cas
, el banc va seguir allargant la resposta
durant tots aquests mesos, fins que a finals d’octubre va denegar l’operació. Entretant s’ha perdut un temps preciós per
haver negociat abans amb altres entitats
i el que és més greu, per poder pagar a
tothom que espera i necessita cobrar de
l’ajuntament. Tot gràcies a l’estratègia
destructiva de Convergència i de l’AET.

Però com que la constància i la bona fe
tenen la seva recompensa, el treball en
equip de tècnics i regidors ha donat els
seus fruits. La negociació amb altres entitats financeres ha donat com a resultat
la concessió de tot els préstecs sol·licitats
amb el vist-i-plau de la Generalitat. Tossa
ja disposa dels diners per pagar les factures, per corregir el desequilibri pressupostari i per finançar les inversions
d’aquest exercici.
Per ordre d’antiguitat en el deute, comencem ara mateix a pagar tothom,
agraint la comprensió i la paciència als
empresaris que malgrat no cobrar han
seguit servint puntualment a l’ajuntament de Tossa perquè el poble no pagués les conseqüències d’una situació
provocada per la mala fe de dos grups
polítics :Convergència i Unió i l’Agrupació d’Electors Tossa. Una lliçó més que
els dóna la vida en aquesta legislatura:
les mentides i la mala fe sempre acaben
passant factura.
Nosaltres ens comprometem a gestionar
amb rigor i amb eficàcia aquests recursos invertint en els serveis, les obres públiques, els equipaments socials i en els
col·lectius de Tossa durant els propers
mesos. I estem convençuts que amb l’estalvi del que és innecessari cobrirem les
previsions del pla de sanejament en els
propers exercicis.
Moltes gràcies a tots els que us estimeu
Tossa: entre tots sé que ho aconseguirem!
Pilar Mundet
Alcaldessa

Aquests mesos han estat molt durs i angoixants. Durs i angoixants pels regidors
i pels nostres tècnics que ja no sabíem
com respondre a les persones i empreses
que es mereixen cobrar des de fa temps
i que dia rera dia reclamaven el cobrament. Han estat més durs per les persones que es mereixen cobrar ja i que han
hagut de suportar una càrrega financera
amb la que no hi comptaven i que no es
mereixien perquè són bons proveïdors
de l’ajuntament. Suposem que hauran sigut mesos de gran èxit polític i personal



notícies

L’Ajuntament de Tossa presenta un procés participat
L’Àrea de Planificació del Territori
de l’Ajuntament de Tossa de Mar,
amb el regidor Pere Illamola (ERC)
ha elaborat un projecte amb 11 actuacions per portar a terme a la Vila
Vella. Uns projectes, però que abans
de portar-se a terme seran sotmesos
a un procés de participació ciutadana perquè els tossencs i tossenques
puguin opinar i dir quins són els que
més els agrada i quins creuen més
necessaris. El cost total dels 11 projectes puja a 2,6 milions d’euros i la
subdirecció general d’Arquitectura
del Ministeri d’Habitatge preveu invertir-hi 1,3 milions d’euros. Una inversió que arribarà a Tossa de forma
fraccionada: 200.000 euros aquest
any, mig milió el 2007 i la resta entre
el 2008 i 2009.
Els 11 projectes són: arreglar el camí
i les escales d’accés al far, remodelar
les places Ava Gadner i la d’Armes,
instal·lar una línia de mitjana tensió,
eliminar la fossa sèptica, la construcció d’una xarxa de clavegueres,
reforçar del mur de contenció de les
muralles, millorar l’enjardinament,
fer arribar la xarxa d’aigües del terciari, millorar la il·luminació i instal·lar
baranes de seguretat.
Del cost total dels projectes, 2,6 milions d’euros, el consistori disposa
de la meitat, 1,3, corresponents a la
subvenció de l’Estat. L’actual situació
econòmica de l’ajuntament local no
li permet fer cap inversió i per això
s’haurà de prioritzar les actuacions.
L’Ajuntament de Tossa ha apostat
per crear un procés participatiu en el
que donarà informació als tossencs i
tossenques perquè puguin fer propostes i ajudar a decidir.
Algunes d’aquestes obres ja estan en
marxa. És el cas de l’aigua del terciari per regar la Vila Vella que gairebé
ja està acabada. També s’està treballant en la línia de mitja tensió i s’han
fet algunes conduccions aprofitant
les obres.



1. El Far:

2. Plaça Ava Gadner:

És una de les actuacions més cares
–la remodelació del camí costa gai-

S’ha proposat instal·lar-hi una estació transformadora per donar elec-

rebé mig milió d’euros–. Es vol pavimentar el camí amb pedra natural i
instal·lar baranes de seguretat.

tricitat a la Vila Vella, col·locar lavabos subterranis i fer un tractament
de la pavimentació.

atiu per tirar endavant el pla especial de Vila Vella
5. Plaça d’Armes:
Reordenació de l’espai, aprofitar la
zona d’equipaments municipals que
hi ha a la zona per ampliar la plaça
–gairebé el doble de la superfície
actual– i arreglar el tema de les deixalles.

6. La jardineria:
Es volen recuperar espais abandonats i degradats i convertir la zona
de la Vila Vella en un espai de recuperació de la vegetació autòctona
amb elements informatius. Millora
del trànsit peatonal, i del mobiliari
urbà.

7. Xarxa d’aigua regenerada i reg:
Es proprosa dotar a la zona de Vila
Vella amb aigua regenerada del terciari i poder regar per manternir el
paissatge natural.

8. Xarxa elèctrica de mitja i
baixa tensió:
Les obres ja s’ha iniciat aprofitant el
compliment de la sentència del carrer Ignasi Malé i urbanització del carrer Abat Oliva.

9. Il·luminació monumental:
3. Escales accés al far:

4. Mur de Bulons:

És vol fer pujar línia de baixa tensió
i clavegueram des de la plaça Ava

Es vol restituir-lo amb pedra original
i assegurar la zona amb tanques de

Gadner fins el far. També s‘ha proposat remodelar les escales de la Torre
de la Pólvora fins el Far amb els serveis soterrats.

protecció.

Des de les muralles –per dins i per
fora– dins el cas propi de Vila Vella i
la pujada des del mar.

10. Mesures de seguretat:
Tanques de protecció per donar seguretat al voltant de la muralla, des
de la platja a Vila Vella, els penya segats i vials d’accés interiors.
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Es construiran 18
habitatges per a la gent
gran a la casa Zügel
L’Ajuntament de Tossa de Mar és
a punt d’iniciar les obres de construcció de 18 habitatges assistits
de lloguer per a la gent gran a la
casa Zügel. Així ho va confirmar
l’alcaldessa, Pilar Mundet, durant
la visita a Tossa de la consellera
de Benestar i Família, Carme Figueras, el passat divendres 13
d’octubre. El conveni signat entre la Generalitat de Catalunya
i el consistori local, el 8 de juliol
del 2005, preveu incloure tot el
projecte en una planta baixa i
tres pisos, respectant d’aquesta
manera, la volumetria dels pisos
que hi ha al voltant. En planta s’hi
ubicarà un local destinat a la gent
gran i 3 habitatges que quedaran suficientment elevats per tal
de mantenir la privacitat. Els 15
habitatges restants es distribuiran a les tres plantes amb 5 pisos
per cada una. Els habitacles, amb
una superfície mínima de 40m2,
inclouran un bany complert, una
zona de safareig, cuina oberta,
sala d’estar-menjador, habitació i, en alguns casos, terrassa.
L’entrada de l’edifici serà des del
carrer Granados. Cal destacar que
aquest edifici tindrà energia solar
que es destinarà a la producció
d’aigua calenta sanitària.
Aquesta construcció és una resposta a l’índex que situa Tossa de
Mar com una de les poblacions
de Catalunya amb més gent gran
que viu sola a casa. Un total de
quatre empreses opten al concurs d’adjudicació de les obres
que pugen uns 900.000€.

Tossa gaudirà d’un auditori
sota els estels per la pròxima temporada estival
A partir del mes de novembre s’apuntalarà i encofrarà tota la volta de l’església de Sant Vicenç a causa del seu estat deteriorat. Aquest ha estat el resultat
d’un mes de proves específiques per determinar l’estat de la pedra tallada i
dels elements arquitectònics de l’església vella de Tossa, que esdevindrà un
nou equipament per a tossencs i visitants. Paral·lelament a les proves, s’han fet
estudis per establir la pèrdua de capacitat mecànica i de resistència d’aquesta
església romànica del segle XIII. Així es dóna l’últim pas per emprendre la
primera fase d’actuació a l’edifici, aturant la degradació física, substituint els
pilars que aguanten la volta del campanar i fent una excavació arqueològica
tenint en compte que Vila Vella és l’origen de Tossa.
Des de l’Ajuntament, i treballant conjuntament amb l’arquitecte Itziar González, es va creure que una de les actuacions necessàries era vivificar la zona
de la Vila Vella, element singular de Tossa, treballant en els seus equipaments:
el Far, el Museu Municipal i l’església de Sant Vicenç, dotant-los d’un ús perquè deixin de ser tan sols escultures de visió.
Des d’aquest estiu s’està
treballant en l’església vella de Tossa, de gran permeabilitat amb el paisatge,
amb la façana cara al poble
i oberta al mar, un patrimoni local que l’ambient marí
ha degradat amb els anys.
L’actuació prevista es farà
amb dues fases. Una primera, que s’està duent a terme
en aquests moments, de La bastida de l’església vella de Tossa ha permès estudiar l’estat de
pedra tallada i els elements arquitectònics prendre decisions per
consolidació, rehabilitació la
la seva consolidació.
i excavació arqueològica i
una segona fase en la que es donarà un ús d’auditori a l’equipament. Itziar
Gonzàlez, arquitecte responsable de la primera fase i que s’ha presentat al
concurs de la segona, aposta per un ús estacional de l’església com a auditori
que pot conviure amb una proposta de museització geològica de la construcció de l’església.
Amb la rehabilitació de l’església ja s’està fent un treball multidisciplinar en el
que intervenen arquitectes, arqueòlegs, escenògrafs, experts acústics, etc...
seguint una idea de visió global en la que es té en compte els possibles usos
i càrregues que tindrà l’equipament per tal de consolidar-ne la ruïna de forma adequada. Actualment s’està treballant en els murs, les voltes, la coberta,
els elements escultòrics i els paviments arqueològics de l’església, tenint en
compte una actuació homeopàtica i subtil que no en canviarà la percepció.

El solar de l’antic hotel Züguel ja està preparat
per iniciar la construcció dels habitatges.



L’alcaldessa Pilar Mundet (PSC) i el seu equip de govern tenen previst fer la
presentació del projecte per la Festa Major d’hivern de Sant Vicenç i preveuen
que a la proper estiu l’auditori estarà en funcionament.
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L’Ajuntament signa un
crèdit de 6 milions d’€ i
comença a liquidar factures

Deneguen el recurs
que CiU i AET van
interposar  contra
el Pla de Sanejament
de Tossa

L’Ajuntament de Tossa de Mar va signar, dimarts 31 d’octubre a les 12 del
migdia, amb Caixa Catalunya els contractes de préstec per valor de gairebé 6
milions d’e la que dos dies més tard va rebre el vist-i-plau de la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya, dins el departament
d’Economia i Finances.

Antoni Castells, conseller d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, ha denegat
el recurs d’alçada interposat
per Rosa Monrabà (CiU) i Maria
Teresa Moré (AET) a l’Ajuntament
de Tossa de Mar contra el Pla de
Sanejament que va aprovar el ple
municipal el passat 26 de juliol.
Segons el burofax que va arribar
al consistori tossenc a principis
del mes d’octubre, Castells ha
resolt denegar la suspensió de
l’executivitat de les resolucions
impugnades per les portaveus
de CiU i AET a l’Ajuntament de
Tossa i, per tant, el considera improcedent.

L’acord que s’ha arribat amb la Caixa Catalunya és l’obtenció d’un préstec de
1.170.370 euros que l’Ajuntament haurà de retornar en tres anys i que servirà
per cobrir la desviació de la despesa corrent; i un altre de 4.777.060 euros,
a retornar a 12 anys, que servirà per finançar inversions d’exercicis anteriors
que no s’havien finançat adequadament i les de l’exercici en curs, el 2006.
D’aquesta manera en els propers dies es començaran a liquidar les factures
pendents dels proveïdors i es farà seguint l’ordre d’antiguitat. A més, l’ingrés
d’aquests préstecs permetrà a l’Ajuntament de Tossa pactar amb les empreses el dia i l’hora de pagaments, es podrà fer una planificació de tresoreria i
reduir costos financers.

Tossa dins el pla d’immigració
Tossa de Mar entra dins el Pla d’Immigració de la Generalitat de Catalunya
després de superar el llindar mínim de població immigrada. Des d’aquest any
2006, la vila forma part d’un projecte global en el que el Consell Comarcal de
la Selva gestiona activitats i serveis, compartits entre pobles i d’exclusius per
cada municipi, dedicats a millorar la incorporació de persones estrangeres,
serveis íntegrament subvencionats
per la Secretaria d’Immigració.
Serveis compartits amb el Consell
Comarcal de la Selva:
Des del mes d’octubre, els habitants
de Tossa gaudeixen de serveis com- Formació de professionals: popartits amb els pobles veïns als que
licia, funcionaris del padró, meses pot accedir en qualsevol moment.
tres, treballadors socials...
D’altra banda, i de manera exclusiva
- Elaboració d’una guia d’acollida:
per a la vila de Tossa, es proposa un
inclou tots els serveis i adreces
taller d’autonomia per a gent noud’interès que ofereix la comarca als
vinguda en el que es dóna tota la
nouvinguts (en diferents idiomes).
informació necessària a estrangers
acabats d’arribar al municipi (ser- Mediadors interculturals: xinès,
veis, obligacions, empadronament,
marroquí…
targetes sanitàries...). En aquests ta- Xerrades de divulgació amb pollers, la població immigrada estarà
nents d’altres nacionalitats
recolzada per compatriotes del seu
mateix país que els guiaran en els
primers dies d’integració. Finalment, s’ofereix un punt de trobada, un espai
de relació entre mares de totes nacionalitats per tal d’endinsar-se en les diferents cultures i hàbits.

El poble de Tossa es beneficia de totes aquestes activitats i serveis de manera
gratuïta. Per a més informació, els interessats poden dirigir-se a l’oficina de
Serveis Socials.

Monrabà i Moré van interposar el
recurs d’alçada per estar disconformes amb les autoritzacions
de la Direcció General de Política
Financera i Assegurances el 25
d’agost de 2006. Segons la resolució del conseller, en primer lloc
i pel que fa la legitimació activa,
entén que les recurrents manques de la legitimació requerida
per a recórrer les resolucions en
via administrativa, significarien
alterar la tendència o direcció de
l’actuació mantinguda pel Ple.
Recordem que l’Ajuntament de
Tossa va sol·licitar a la Direcció
General de Política Financera i
Assegurances l’autorització per a
la formalització de dues operacions de crèdit per uns imports de
4.777.060 euros i de 1.170.370
euros per tal de sanejar la situació financera del consistori local.



notícies
Pilar Mundet, diputada
Pilar Mundet, alcaldessa de Tossa
de Mar, s’ha incorporat a la Diputació de Girona el mes d’octubre.
Mundet substitueix a Jordi Gironès
i representarà el grup socialista
a la Comissió de Cooperació Municipal, que actua en quatre àmbits: Cooperació i Plans d’Obres,
Cooperació Esportiva, Assistència
Tècnica d’Enginyeria i Assistència
Tècnica d’Arquitectura. L’alcaldessa de Tossa considera un honor
haver rebut la proposta i té ganes
d’emprendre aquesta nova etapa
donant suport al PSC Comarques
Gironines. La dedicació de Mundet a la Diputació són dues tardes
al mes, els dimarts de la segona i
tercera setmana, per assistir a les
comissions informatives i als plens
de govern. L’alcaldessa remarca
que Tossa està per davant de tot,
“És una feina totalment compatible amb l’alcaldia de Tossa, que és
la meva prioritat”. Mundet intentarà que la seva figura a la Diputació
permeti aconseguir més beneficis
pel poble.

Can Ganga, un exemple de
rehabilitació a seguir
Can Ganga, una exemple de casa gòtica fortificada del s.
XVI serà el nou museu etnogràfic -de pesca i agriculturade la vila de Tossa.
Aquest projecte, iniciat a principis del 2004, preveu la consolidació i restauració de l’edifici, situat al carrer Codolar número 4, com a casa-museu que
explicarà, tant com eren les primeres construccions de la vila de Tossa, com
les eines que s’utilitzaven en aquells temps; tenint en compte que parlem de
la primera casa “civil” del municipi que opta per sortir de la protecció de les
muralles.
La intervenció en l’edifici s’ha fet partint de dues fases. Una primera de reforç
estructural (finalitzada al novembre del 2004) i una segona de finalització del
projecte –en la que continua treballant-s’hi- que inclou l’eliminació de les barreres arquitectòniques, dotar a l’edifici d’uns serveis mínims de confort i compliment de les normes de seguretat vigent (basant-se la seva funció de servei
públic) i recuperar els espais originals amb la màxima fidelitat possible.
Fins al moment, les principals actuacions fetes s’han concentrat en les façanes per recuperar l’estètica primigènia de la casa (esquema de masia de
tres cossos). S’ha intervingut també en l’estructura substituint forjats, bigues
i entarimats i finalment s’ha treballat i estudiat la millor opció per protegir
l’edifici davant humitats (tractament d’electro-osmosi-activa) i plagues d’animals com els corcs. Des del passat mes d’agost la bastida de la façana ja està
retirada i s’està treballant en els acabats interiors: rebossats de les partes, paviments, fusteria, enrajolats, sanitaris...
L’equip de govern no
tan sols aposta perquè
Can Ganga sigui una
casa-museu concorreguda, sinó que pretén donar un model
a seguir als tossencs
per a la restauració de
les cases del nucli de
Tossa. I des d’alcaldia
s’espera que durant
els propers mesos es
pugui fer la presentació oficial de la finca,
un dels orgulls de la
vila de Tossa, que tot i
les modificacions que
ha patit, així com els
canvis d’ús (vivenda,
hostal...) s’ha mantingut fins avui en dia.

Pilar Mundet (PSC) s’ha incorporat a la Diputació de Girona des del mes d’octubre.

EL PG de Tossa en vigor
El dia 23 de setembre sortí publicat al Botlletí Oficial de l’Estat
(BOE) el nou Pla General de Tossa
de Mar (POUM), que ha entrat en
vigor al mes d’octubre. El pla general es basa en aconseguir més
equipaments públics, la millora
de l’habitatge, la protecció del
medi natural, la protecció del nucli històric i convertir tot Tossa en
zona hotelera. L’Ajuntament ja ha
començat a parlar amb promotors
i entitats privades sobre com desenvolupar el planejament derivat.



La façana de Can Ganga, situada al carrer Codolar número 4.
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Tossa tanca la temporada
turística amb un lleuger
augment de l’ocupació
L’ocupació turística a Tossa de Mar durant els tres mesos d’estiu ha estat positiva. El major augment de l’ocupació respecte la temporada passada ha estat
en els hotels de 4 i 3 estrelles, que tot i perdre un 0,48% durant el mes de
juny, han vist com en el juliol incrementaven els allotjaments en un 9,99%
i a l’agost en un 3,33%. Segons dades facilitades per l’oficina de turisme de
Tossa, el percentatge total d’ocupació durant aquests tres mesos també ha
estat positiu en un 0,54%. Malgrat tot, la millora més important ha estat durant la Setmana Santa i el mes d’abril on l’ocupació hotelera va augmentar un
13,67% respect el 2005.
Pel que fa a la procedència dels visitants, cal destacar que el turisme nacional i
el francès de proximitat –Catalunya Nord i el sud de França– han incrementat
respecte anys anteriors, mentre que la resta de nacionalitats s’han mantingut
en els mateixos nivells que en el 2005.
També cal destacar el paper que han jugat les noves tecnologies en l’arribada
de turistes a Tossa de Mar ja que una bona part de la contractació s’ha fet
a través d’Internet. Des de l’Ajuntament de Tossa es segueix treballant per
aconseguir que aquesta vila ofereixi una zona hotelera de primer nivell amb
una clara voluntat d’ajut als hotels familiars. Un exemple és l’esforç que s’està
portant a terme des del Patronat de Turisme de Tossa per modificar els serveis
i buscar línies d’ajut per aquests petits hotels.
Amb l’execució del Pla General i el tractament peatonal preferencial que el
consistori tossenc vol donar als carrers principals de la vila es vol fer un pas en
ferm per aconseguir la certificació del segell de Turisme Familiar.
En aquesta mateixa línia, la Policia Local afirma que aquest estiu ha estat tranquil i no hi ha hagut delictes importants –la majoria han estat furts i danys–. Un
dels grans problemes amb que s’han trobat els agents locals de l’autoritat en
els mesos d’estiu és la contaminació acústica. Una contaminació acústica que
es concentra a la zona vella de la població i a altes hores de la matinada. En total
la Policia Local de Tossa ha fet 11 detencions –una de les quals a un menor– durant els mesos de juliol i agost, la majoria per furts i robatoris amb intimidació.

Diada Nacional
de germanor
amb Vidreres,
Llagostera i Caldes
Els ajuntaments de Tossa de
Mar, Vidreres, Llagostera i Caldes es van reunir a Terra Negra
per celebrar la Diada Nacional
de Catalunya. Una jornada de
germanor intermunicipal que va
començar a les deu del matí i va
congregar centenars de persones al monòlit. L’Ajuntament de
Tossa va organitzar una sardinada popular. A la una del migdia
es va fer al cementiri municipal
l’ofrena floral a la tomba del soldat desconegut. A les sis de la
tarda la Plaça d’Armes va acollir
l’acte Patriòtic Cultural que va
comptar amb la intervenció dels
representants de les institucions i partits polítics locals i que
va acabar amb el Cant dels Segadors. Finalment, a les deu de
la nit també es va celebrar una
audició de sardanes al passeig
Mossèn Cinto Verdaguer amb la
cobla Genisenca.

La nova campanya del Cim i Tomba que s’ha portat a terme durant tot el mes de
setembre ha servit per allargar uns dies més la temporada turística i potenciar
a Tossa el turisme culinari i cultural. Uns plats de suquet de peix que han cuinat
un total de 14 restaurants locals que han format part d’aquesta campanya.

Intercanvi Tossa de Mar – Arles – Aigües Mortes
El Patronat de Turisme de Tossa va organitzar els passats dies 5 i 6 d’octubre
un intercanvi amb les poblacions d’Arles i Aigües Mortes dins el marc del projecte comarcal d’innovació en la gestió pública i privada dels sectors econòmics de comerç i turisme. El patronat va escollir aquestes dues poblacions
de la costa francesa per la similitud
en el patrimoni cultural i l’evolució
turística amb Tossa. Víctor Oller, representant del sector de la restauració, Francesc Crespo i Àngel Garcia,
representants del sector del comerç,
Mª Àngels Pujals, representant del
sector hoteler i la gerent del Patronat Hermínia Andreu, van ser els tossencs presents a aquest intercanvi.
Els representants de Tossa durant la reunió a Arles.

Cartell d’invitació a tossencs i visitants als actes
de la Diada de Catalunya.
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50 anys de Pintura Ràpida a Tossa
Tossa de Mar va celebrar el passat 27 d’agost el cinquantè aniversari del Premi Internacional Tossa de Mar de Pintura Ràpida i els guanyadors de les darreres edicions obsequiaren
a la vila amb un mural commemoratiu.
A les vuit de la tarda, després de dues
hores de deliberació, el jurat format
per la consellera de salut Marina Geli,
Vicenç Esteban, director del Museu
de Tossa, Joan Nogué, director de
l’Institut del Paisatge i catedràtic de
geografia de la UDG, Jaume Gotarra,
galerista, Albert Moré, editor de llibres d’art, Glòria Bosch, directora de
la fundació Vila Casas i Josep Maria
Ainaud de Lasarte, historiador, feu
públic el veredicte.

Un dels participants de la cinquantena edició del Premi Internacional Tossa de Mar de Pintura Ràpida s’inspira
amb el torreó de la muralla.

Al llarg dels 50 anys han participat al
Premi Internacional Tossa de Mar de
Pintura Ràpida artistes de reconeguda importància com Cassimir Tarrassó, Barnades, Lluís Roure, Perpinyà,
Guerrero Medina, Jean Boudin, Torruella o Martínez Lozano. Enguany
els primers premis se’ls endugueren
Juan José Català, Joaquim Marré i
Victòria Pujades en les categories
d’olis-acrílics, aquarel·les-guaixos i altres procediments respectivament.

Des del 1956 es celebra aquest pre- dels paratges més retratats són els
mi al municipi, degà a Catalunya i a carrers de Vila Vella i les seves muraEspanya en la seva modalitat. Cent lles, tot i que qualsevol indret és vàTotes les obres presentades confornoranta-quatre artistes es van pre- lid com a font d’inspiració.
maren l’exposició de Pintura Ràpida
sentar enguany a
la sala d’actes de
Guanyadors Concurs
l’Ajuntament per
PREMI ESPECIAL INFANTIL
Maria del Mar Sastre
inscriure’s, de 8 a
11 del matí, proPREMI ESPECIAL JUVENIL
Adrià Llovera
veïts d’una única
tela o suport que
PREMI ESPECIAL AJUNTAMENT PER A UN TEMA MARÍTIM
Juan Ramon Espax
va ser segellat per
a poder concursar.
SEGON PREMI ALTRES PROCEDIMENTS “Diputació Girona”
Alberto Barcia
El tema era lliure
però havia d’estar
PRIMER PREMI ALTRES PROCEDIMENTS “Ajuntament Tossa de Mar”
Victòria Pujades
relacionat o motivat amb la vila de
SEGON PREMI AQUAREL·LES-GUAIXOS “Banc Popular Espanyol”
Jorge Pons
Tossa. Durant tot
el matí i fins les sis
PRIMER PREMI AQUAREL·LES-GUAIXOS “Ajuntament Tossa de Mar”
Joaquim Marré
de la tarda, pintors
de diferents paSEGON PREMI OLIS-ACRÍLICS “Caixa de Girona”
David Serra
ïsos s’espargiren
pel municipi busPRIMER PREMI OLIS-ACRÍLICS “Ajuntament Tossa de Mar”
Juan José Català
cant la inspiració
PREMI ESPECIAL AJUNTAMENT ÀREA DE JOVENTUT
Felipa Fernández
en qualsevol dels
racons de Tossa.
PREMI ESPECIAL AJUNTAMENT ÀREA DE CULTURA
Gaspar Bosch
Habitualment un
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Marina Geli
Una de les cares conegudes del
món de la política en el jurat del
50è concurs de Pintura Ràpida de
Tossa de Mar, va ser la consellera
de Sanitat Marina Geli. No era la
primera vegada que en formava
part, però va explicar que visitar
aquesta població de la Selva era
un orgull.
Quina valoració en fa de la trajectòria del concurs?
Molt bona. Després de 50 anys no
se’n pot fer una altra. S’ha de fer
un reconeixement a la continuïtat
i al lideratge de l’Ajuntament.
A dalt, una imatge del mural d’homenatge als 50 anys de concurs, pintat a la façana de l’edifici La Nau. Sota, els
autors d’esmentat mural, anteriors guanyadors del Premi Internacional de Pintura Ràpida.

que restà a l’edifici de La Nau fins
l’11 de setembre. Les obres premiades passaren a formar part de la col·
lecció de pintura del patrimoni municipal i les que no van ser escollides,
a voluntat de l’artista, es podien vendre un cop inaugurada l’exposició.

edicions del concurs, van fer un mural, pintant una platja al complert, a
la façana de l’edifici La Nau, a plaça
que el mateix 27 d’agost s’inaugurà
com a Plaça de la Pintura Ràpida, en
un acte presidit per la consellera de
Sanitat Marina Geli.

Mentre els participants no deixaven
perdre ni un segon de temps, Carme
Tort, Germà Xerta, Valentí Lanza,
Josep Modés, Cristòfol Almirall, Àngel Valdés, Alfons Valdés i Josep
Vilalta, tots guanyadors de darreres

Per finalitzar la vetllada, es celebrà
un sopar amb el jurat i personalitats
convidades. I el fi de festa el va posar el pastís d’aniversari, amb un 50
d’espelma i una fotografia de la Vila
Vella.

Enguany s’han arribat als 200
artistes, una xifra que demostra que el concurs està consolidat?
Sí, consolidat i complicat pel jurat. És molt difícil decidir-se per
alguna obra. Hi ha molt nivell.
Per celebrar aquests 50 anys
s’ha inaugurat una plaça amb
el nom de Pintura Ràpida.
La història s’escriu i més si les
places tenen nom. Penso que a
Tossa hi va arribar la modernitat
abans que en d’altres indrets de
Catalunya. Durant el franquisme
ja hi havia gent que venia a Tossa
per la llibertat que s’hi respira.
Hi troba alguna relació entre la
política i l’art?
A mi m’agrada la política de les
petites coses. No s’ha de pensar
en la part, sinó en el tot. Igual
com fan els pintors. La política
necessita revisar necessitats. La
societat ha de fer una aposta per
l’espai de la creativitat.

L’alcaldessa de Tossa, Pilar Mundet, Marina Geli i els tècnics de Patrimoni i Festes de l’Ajuntament, Rosa Sureda
i Josep Ma. Collell, bufen les espelmes del pastís del cinquantè aniversari.

Marina Geli, consellera de Sanitat, acompanyada per l’Alcaldessa de Tossa, Pilar Mundet i Pepa
Celaya, delegada del departament de Benestar
a Girona.
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entrevista
Entrevista Eva Pinyol.

L’abans Tossa, un llibre que s’escriu entre
tota la gent del poble
Tossa de Mar tindrà un llibre en fascicles que recollirà de forma gràfica la
història del municipi des de finals del
segle XIX fins el 1965. L’encarregada de
portar a terme aquest treball de recerca
és Eva Pinyol, una barcelonina resident
a Tossa des de fa 14 anys i que es declara una enamorada del poble. Fotògrafa
i antropòloga de professió, Pinyol és la
figura idònia per portar a terme aquest
projecte que dotarà al municipi d’un
recull gràfic i d’història oral teixit pels
mateixos tossencs i tossenques. El projecte que s’anomenarà L’Abans Tossa és
una iniciativa de l’editorial del Papiol
Efadós, que té previst regalar el primer
lliurement i ha fixat un preu inferior als
tres euros per cada una de les 55 entregues posteriors.

Com neix la idea del llibre?
Per la meva formació i perquè m’estimo el poble. Tossa enganxa. Vaig
veure aquesta proposta a altres pobles i vaig pensar que valia la pena
fer-ho també a Tossa.
Quina és exactament la seva tasca
en aquest projecte?
Recollir fotografies de gent de Tossa i
portar-les a l’editorial. Segons el material que trobem fem un calendari
anual i classifiquem els temes que
sortiran en els fascicles.
Per tant, podríem dir que el llibre
serà del patrimoni particular de la
gent de Tossa?
I tant! És un llibre que s’escriu entre
tota la gent de Tossa. Jo em limito a
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anar casa per casa i escoltar les històries que m’explica la gent gran. Uns
records que intentem lligar amb les
imatges que ens cedeixen i veure
d’aquesta manera l’evolució del municipi i com s’hi vivia abans.
Quina valoració en fa després d’un
mes de feina?
Molt bona. Gairebé ningú s’ha negat
a col·laborar-hi. A més hem creat un
Consell Assessor integrat per gent
gran de Tossa que ens supervisa els
textos i fascicles perquè la història
gràfica sigui correcta.
Fins ara han trobat moltes imatges?
No ens podem queixar. Una cinquantena de famílies han col·laborat

i han cedit imatges. A més, tinc el recolzament de l’arxiver municipal que
m’està ajudant molt. També m’agradaria destacar que algunes de les
imatges són de turistes i estiuejants
que venien a Tossa i quan tornaven
l’any següent regalaven les fotografies que havien fet als veïns.
Quin objectiu personal s’ha fixat
amb aquest llibre?
Pensar que es farà un llibre en el que
tothom hi sigui present. Que la gent
de Tossa s’hi senti reconeguda.
M’agradaria que reflectís que en
temps passats la gent també era feliç. Crec que aquest treball pot donar
sensibilitat a la gent jove de Tossa,
els donarà informació de com era el
poble i els seus orígens.

notícies

La consellera Carme Figueras
visita Tossa de Mar i promet
una inversió de 60.000 euros
a l’associació de jubilats
La consellera de
Benestar i Família
de la Generalitat de
Catalunya,
Carme
Figueras, va visitar
Tossa de Mar durant
la festivitat de Sant
Grau. Una visita que
va començar a l’Ajuntament local a mig
matí. Figueras va sigCarme Figueras signa el llibre de l’Ajuntament mentre comenta una foto nar el llibre d’honor al
amb l’Alcaldessa de Tossa.
despatx de l’alcaldessa de Tossa, Pilar Mundet, seguidament van dirigir-se a la sala de plens on la
consellera va observar molt atenta la fotografia de tots els alcaldes que ha
tingut Tossa. Durant el parlaments la consellera va valorar de forma positiva
la construcció de 18 pisos tutelats per a la gent gran a Casa Zügel que prèviament l’alcaldessa havia explicat. Una construcció que ha de complimentar
l’ampliació del geriàtric de Tossa en unes 35 places més.
Aprofitant la seva estada a Tossa, Mundet va convidar a Figueras a visitar uns
quants equipaments municipals, entre els que hi havia la zona on hi haurà
aquests 18 pisos tutelats –la Casa Zügel– i la Casa del Mar. Allà la consellera
es va reunir amb la nova junta de l’associació de jubilats i el seu president,
Ramon Guitart, que va demanar a Figueras una sèrie de millores per a les
instal·lacions que comparteixen amb el CAP. Unes demandes que la consellera va anotar i va prometre una subvenció de 60.000 euros per assegurar
la malmesa façana, adquirir mobiliari ergonòmic i millorar la seguretat de
l’equipament. Guitart va apostar també per buscar una nova ubicació per al
Casal, ja que el CAP està pendent d’una ampliació.
La visita de Figueras a Tossa de Mar va acabar al geriàtric. Amb la presència
de la delegada del departament de Benestar a Girona, Pepa Celaya, i diversos
regidors locals, la consellera va saludar els 35 ancians que actualment omplen l’equipament, que en aquell moment estaven dinant. Durant la visita,
Mundet va aprofitar per explicar detalls sobre la futura ampliació del geriàtric
previst en el Pla General. Una ampliació horitzontal que gairebé duplicarà el
nombre de places actual.

Figueras va
fer una visita
al geriàtric
abans de
marxar de
Tossa.

El casal d’avis renova
la junta amb Ramon
Guitart com a president
A l’assemblea del passat 5 d’octubre, el Casal de Jubilats va incorporar un nou equip directiu
format per Ramon Guitart com
a president, Núria Paradas vicepresidenta, Núria Vila secretaria i
Dolors Revelles com a tresorera.
Tal com explicà Guitart, la nova
junta va ser l’única en presentarse, però tot i això es va fer una
votació. “Volíem saber quin era el
nivell d’acceptació i el resultat va
ser molt bo amb 110 vots a favor,
12 en contra i dues abstencions”.
A partir d’ara, la nova junta pretén posar ordre a la casa i fer allò
que demanen els socis: excursions, balls, cursos i gimnàstica, intentant finançar el possible amb
els fons de l’associació. “Som
conscients que hem d’adequar
les sortides als socis i per això volem saber la seva opinió”, explica
Guitart al comentà que per Nadal
es faran enquestes per tenir en
compte l’opinió dels implicats.
La nova junta, elegida pels propers quatre anys, s’està posant
al dia de la situació econòmica
del Casal per saber què tenen, de
què disposen i poder equilibrar
finançament i necessitats.

El nou president del Casal de jubilats, Ramon
Guitart, conversant amb Pilar Mundet, alcaldessa de Tossa. Al fons a la dreta, el president
sortint, el senyor Pasqual Parra.
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La nova empresa adjudicatària de la piscina es
farà càrrec dels costos
que l’equipament generi

Es redueix un 5% el nombre de
delictes a Tossa durant l’estiu

La sessió plenària extraordinària
del passat 9 d’octubre va aprovar
- 8 vots a favor (PSC, ERC i TU) i
una abstenció (AET) - la tramitació urgent de la gestió de la
piscina, el plec de clàusules necessàries a complir i la imminent
publicació del concurs per a la
nova empresa adjudicatària de la
piscina coberta municipal.

Aquest estiu ha estat més segur
a Tossa de Mar que el de l’any
passat. Així ho confirmen les dades que la Policia Local de Tossa
va fer públiques el passat 22 de
setembre durant la primera Junta Local de Seguretat. En comparació amb el mateix període de
l’any anterior s’ha passat de 279
faltes i delictes a 263. També es
va remarcar que hi ha hagut un
descens dels robatoris amb força
i dels furts. També cal destacar
un petit descens dels accidents Els agents locals que han participat en situacions
destacades van ser felicitats públicament.
de trànsit, passant dels 27 sinistres dins el poble a 11. Un descens que també arriba a les carreteres de Sant
Feliu de Guíxols i Llagostera, on els accidents s’han reduït de 46 a 20 durant
aquest any.

Fins al moment, la gestió de la
piscina de Tossa anava a càrrec
de l’empresa SEAE, amb la que
s’ha aconseguit rescindir el contracte. El nou conveni proposa
que l’empresa administradora es
faci càrrec de les seves despeses
energètiques, del material i del
manteniment; costos que amb el
conveni anterior corrien a càrrec
del consistori. Altres millores en
les clàusules és l’increment de la
fiança fins a 18.000€ i l’ús de les
noves tecnologies i les energies
renovables.
L’últim dia per a presentar-se al
concurs va ser el 2 de novembre.
De moment hi ha dues empreses
interessades i l’Ajuntament farà
pública la resolució durant aquest
mes de novembre.
Tot i una aturada de quatre dies
per a acabar d’adequar les instal·
lacions, des del 16 d’octubre la
piscina municipal de Tossa funciona al cent per cent sota la tutela
de l’Ajuntament. L’equip de govern demana paciència als usuaris durant aquest període de canvi i engresca a tossencs i visitants
a apuntar-se a les noves activitats
de l’equipament.

La piscina municipal de Tossa està sota la tutela
de l’Ajuntament i la seva gestió es supervisarà
per tècnics i regidors del consistori.
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A la junta avaluativa, la cap de la Policia Local de Tossa, Esther Fornas, també
es va mostrar satisfeta de la col·laboració amb els Mossos d’Esquadra. Aquesta temporada les patrulles mixtes –aquelles formades per un policia local i
un mosso– han actuat al nucli urbà, mentre que el cos autonòmic s’ha encarregat de la vigilància en les urbanitzacions. La part més negativa d’aquest
balanç és l’augment dels delictes relacionats amb el maltractament a l’àmbit
familiar i els robatoris en els interiors dels cotxes.
La Junta Local de Seguretat es va celebrar a l’Ajuntament i va comptar amb
la participació de l’Alcaldessa, Pilar Mundet, del regidor de Governació, Francisco Colomer, del cap dels Mossos
de Blanes, Francesc Cardús, dels
caps de la policia local de Blanes
i de Lloret, un representant de la
Guàrdia Civil i un altre de la Policia Nacional.

Una celebració emotiva
La Policia Local de Tossa va festejar de forma emotiva la diada
del seu patró el passat dia de 29
de setembre. Després de la missa
Com cada any la policia local va celebrar la diada del seu
que va tenir lloc a la capella de patró a la capella de Sant Miquel.
Sant Miquel els membres de les
forces de seguretat locals i alguns Mossos d’Esquadra, que també van assistir
a l’acte, es van desplaçar a l’edifici de La Nau on es va projectar un recull de
les accions més destacades que ha realitzat el cos de seguretat local aquest
any. Seguidament la cap de la policia, Esther Fornas, va llegir un discurs en el
que va destacar la tasca portada a terme pels seus agents en diversos serveis
i també va fer una demanda: “comptar amb els mitjans humans i materials
suficients i unes condicions de treball dignes per a tots els integrants de la
plantilla”. Fornas va agrair a l’alcaldia i la regidoria de Governació els esforços
per incrementar la plantilla. L’acte també va distingir alguns agents de la Policia Local pels seus actes durant l’any i va es cloure amb un pica-pica

notícies
Centenars de tossenques
i tossencs s’apleguen
a Sant Grau

El tobogan instal·lat en el pati de l’escola infantil, un complement d’esbarjo i formació pels més petits.

Les escoles de Tossa inicien
el curs 2006/07 amb la
implantació de la sisena hora
Les escoles de Tossa de Mar van obrir les portes al curs 2006/07 el passat mes
de setembre sense incidències. D’aquesta manera els nens i nenes en edat escolar van començar les classes d’un nou curs. Cal destacar que aquest serà el
primer que els més petits es podran beneficiar del tobogan que s’ha instal·lat
al patí d’infantil. Un complement per a l’esbarjo i la formació dels nens i nenes
que ha estat finançat entre l’escola, l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes
(AMPA) i l’Ajuntament. També cal destacar l’augment de col·laboració entre
l’escola, la regidoria de Medi Ambient i l’Escola Taller de Tossa. Aquesta última portarà a terme els projectes de l’hort i el jardí a les escoles, tant de primària com infantil. Per aquest curs és previst que les sortides de natura que
s’organitzaven als centres s’avancin fins a P-4. La sisena hora també entre en
funcionament a Tossa i es dedicarà a activitats complementàries per millorar
el rendiment de l’estudiant.

L’inici de curs 2006/07 ha arribat a Tossa sense incidències a les escoles de primària.

Tal i com mana la tradició, centenars de tossenques i tossencs es
van aplegar el passat divendres
13 d’octubre a l’ermita de Sant
Grau per participar en una nova
edició de l’aplec. El bon temps
va acompanyar i va ser un motiu perquè la muntanya s’omplís
de veïns que van participar de
forma activa a l’aplec. La missa i
una audició de sardanes al matí
van servir perquè els assistents
agafessin gana i es preparessin
el dinar. Carns a la brasa, paelles,
entrepans van ser els àpats principals entre els que també hi va
haver la botifarrada organitzada
per l’Ajuntament per convidar els
jubilats. L’aplec de Sant Grau s’ha
convertit en la trobada popular
a Tossa de Mar que simbolitza
el final de temporada. A la tarda
hi va haver una nova audició de
sardanes que va acabar amb el
tradicional galop del toquen a
córrer.

El Bus Nit, un èxit entre
els joves tossencs
Els joves de Tossa han tret partit
al bus nocturn, una iniciativa del
conveni de joventut intermunicipal entre les poblacions de
Tossa, Lloret i Blanes durant les
nits del cap de setmana. Els joves
tossencs aposten per sortir a les
nits sense preocupar-se per conduir i demanen al casal de joves
de Tossa poder allargar el bus
nocturn a la temporada d’hivern.
L’Ajuntament està pendent de
negociar aquesta proposta amb
la resta de pobles i consistoris
implicats.
Els joves tossencs també s’impliquen en altres activitats que es
fan al poble i promouen les iniciatives del casal, com és la pàgina
web. Des de la presentació oficial
de la web de joves, més de 1.500
persones ja han visitat el portal.
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notícies
Ameba, de Tossa,
guanya el concurs de
música organitzat per la
regidoria de joventut
Ameba, grup de música local, va
ser el guanyador del concurs de
música per a joves que es celebrà
el passat 9 d’octubre i va obtenir
la possibilitat de gravar la seva
primera maqueta a l’estudi de
l’escola de música de Tossa. El
concurs és una nova iniciativa de
l’àrea de Joventut per tal de potenciar nous creadors. Durant els
darrers anys, la mostra d’art jove
(mare de l’actual concurs) havia
esdevingut un festival totalment
lúdic i ara, amb aquest nou canvi de rumb, es pretén premiar a
aquells amb voluntat de professionalitzar el seu hobby. Al concurs hi poden participar grups
de música del municipi i d’altres
pobles, que en un mateix dia fan
concerts de 45 minuts per tal
de mostrar les seves capacitats
i dots musicals davant un jurat
qualificat. Enguany hi ha hagut
quatre grups participants: J. Staff
de Lloret de Mar, Wantun de Blanes, Ameba de Tossa i finalment
M.T.C. de Girona.

La campanya antigripal
2006 a Tossa, en marxa
A mitjans d’aquest mes d’octubre
s’ha posat en marxa la campanya
antigripal 2006 que s’allargarà
fins el 17 de novembre. Entre
Tossa de Mar i Lloret es preveu
que es reparteixin més de 4.000
vacunes. Aquesta campanya està
adreçada a un segment de la població pertanyent a un grup de
risc. Entre aquests hi ha la gent
gran, dones embarassades i els
afectats amb malalties còniques
que són més dèbils, així com els
treballadors d’hospital, policies,
bombers i mestres. Aquesta vacuna és totalment gratuïta.
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Més de 16.000 persones visiten el Far de Tossa en el seu
primer any de funcionament
Les instal·lacions totalment reformades van obrir les portes el 17 de setembre de 2005 amb un èxit de visites que ha
complert els objectius fixats inicialment.
El Centre d’Interpretació dels Fars de la Mediterrània de Tossa de Mar va complir el passat diumenge 17 de setembre el seu primer aniversari. Una celebració que s’ha de valorar de forma positiva ja que, en només 12 mesos de funcionament, més de 16.600 persones han visitat les seves instal·lacions. Entre els
atractius principals hi destaquen els quatre audiovisuals que s’hi projecten
que acosten als visitants a l’evolució dels fars i la seva simbologia i fan un
recorregut automàtic per dins les noves instal·lacions.
El projecte de remodelació del Far de Tossa de Mar fou concebut l’any 2.000
per la tècnica de cultura de l’Ajuntament de Tossa de Mar, Rosa Sureda, arran de la desautomatització dels fars els anys 1998-99. L’Autoritat Portuària,
propietària del Far, va concedir a l’Ajuntament tossenc la gestió d’aquest emplaçament. El projecte inicial va rebre una primera subvenció del FEDER de
100.000 euros que va servir per fer els enderrocs i l’adequació dels espais.
Més endavant es va rebre una nova subvenció del FEDER per valor de 75.000
euros. A inicis del 2.004 el projecte inicial fou modificat per una proposta de
l’empresa Cromàtica que va apostar per convertir els espais en audiovisuals
i deixar una part de museu. Un museu que compta amb peces centenàries
com làmpades i el llibre del faroner.
Les projeccions que s’hi porten a terme són entenedores per a tothom a nivell idiomàtic i serveixen per fer-se una idea de la vida i l’evolució dels fars.
En total hi ha quatre projeccions que es reparteixen en tres sales. La primera
fa una breu pinzellada de la història dels fars i de la vida dels faroners. En la
segona sala la projecció explica l’evolució tecnològica que han partit els fars
i finalment es pot observar un vídeo de Tossa de Mar amb el far com a protagonista. La localització del far dins la zona de Vila Vella, li dóna un valor afegit
i el converteix en un emblema per Tossa. Un altre element important del projecte ha estat la introducció del carrilet. El trenet, que arriba fins a les portes
del far en un horari molt ampli –cada mitja hora des de les deu del matí i fins
a les vuit del vespre-, ha facilitat l’accés pels visitants que troben en el far un
punt de sortida i diversió alternatiu.

En primer terme,
la nova façana
del Centre
d’Interpretació
dels Fars de la
Mediterrània,
mentre per darrera
sobresurt es Far
de Tossa.

Apunts històrics de Tossa

Capítol 1- Sinopsi
etimològica de Tossa
El 1921 amb la descoberta dels mosaics de la vil·la romana dels Ametllers es
va trobar el mosaic de Vitalis amb la inscripció “Salvo Vitale Felix Turissa Ex Of
Ficina Felices”, la traducció de la qual és: “Si Vitalis és viu, Túrissa és feliç. Fet pel
taller de Fèlix”. Adaptant la traducció a una construcció sintàctica adequada,
el missatge de la inscripció deia “Mentre Vitalis té salut, Túrissa és feliç. Fet pel
taller de Fèlix”. Així doncs, aquest mosaic donava informació sobre Vitalis, en
català Vidal, el propietari del fundus a l’època de construcció del mosaic; el
propietari de Turissa, fonèticament Túrissa, el poblat ibèric en el territori del
qual estava situada la vil·la; i el de Fèlix, autor material o amo del taller on es
feu el mosaic.
Anterior a aquesta evidència epigràfica, l’únic que hi ha són interpretacions;
com la de Josep Gelabert que deia que l’arrel Tur vol dir terme o límit; o la de
Joan Coromines que professava que l’origen etimològic del topònim provenia del basc Iturri, traduït per font.

El silenci de les
respostes
La sala Massana de l’edifici la
Nau ha acollit durant aquest mes
d’octubre l’exposició “El silenci
de les respostes”, de la jove artista gironina Celia Izquierdo. Les
seves obres, exposades per primera vegada, transcendeixen de
les filosofies orientals i permeten
a l’espectador moure’s en terrenys emocionals i desprendre la
subjectivitat de cadascú en seva
interpretació. L’artista recull un
conjunt de pintures i escultures
passades pel colador de l’abstracció i les presenta a l’espectador com a finestres ofertes a la
relaxació.

Si tornem a les evidències documentals provades, trobem que al s.IX, amb
la caiguda de la vocal àtona, Túrissa passa a ser Turssa, i per una tendència
característica del llatí vulgar a la simplificació dels grups consonàntics, al final
de l’Imperi Romà les geminades -ss- es van reduir donant el nom de Tursa. En
documents del s. X el topònim ja havia esdevingut Torsa amb la corresponent
-o- tancada del català. Al s. XIII l’assimilació regressiva del grup -rs- a
-ss- va fer que el topònim passés
de Torsa a Tossa. Els noms de Tursia,
Tussia, Tuscia, Turssia, Tusia, o Tucia
que apareixen en alguns documents notarials són llatinitzacions
errònies del nom Tossa, a causa del
desconeixement de la forma llatina
original.
L’apel·latiu de Mar és un desafortunat afegit modern que no té res
a veure amb l’etimologia i la història del topònim i el municipi. Té la
seva raó de ser en la pretesa intenció d’atraure més el turisme. El que
els segles i les dictadures no havien
canviat, es va acordar democràticament en el plenari municipal del 19
d’octubre de 1984. L’origen extraoficial de l’apel·latiu el situem en l’arribada dels primers estiuejants als
anys deu del s. xx.

A primer terme l’escultura “Culto a la
imperfección”. Al fons, l’obra pictòrica
“Percibir la ausencia” .

DMA

Una imatge del mosaic de
Vitalis, exposat al Museu
Municipal de Tossa (MMdT).

El quadre “El silenci de les respostes” que dóna
nom a l’exposició, respira la transcendència de
les filosofies orientals.
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grups polítics
Amb els diners no s’hi juga
Tot el poble en va ple. L’actitud de Convergència i l’AET
al llarg de la legislatura ha
estat deplorable. En un primer moment
semblava que només els sortia la ràbia
d’haver perdut les eleccions i tot s’hi valia per posar pals a les rodes de l’acció de
l’equip de govern. El comportament en
els plens , la mala educació en les intervencions , el vot sistemàtic en contra de
qualsevol proposta i mai cap alternativa
a favor dels tossencs. Això sí : una pila de
contenciosos per bloquejar en els jutjats
el que no podien tombar en els plens
perquè no tenen majoria. Varen intentar
bloquejar les obres del Far de Tossa. Avui
és un excel·lent reclam cultural i turístic.
Varen voler impedir l’estesa de la xarxa
del gas i les obres de la zona de vianants.
Avui el carrer nou i tot el seu entorn fa
goig. Varen intentar bloquejar el projecte de Can Vergonyós i el projecte d’acondicionament de la carretera i la rotonda.
Avui és un barri de primera per satisfacció dels veïns i de tots els tossencs. Varen voler impedir el projecte del camí de
ronda del Codolar fins els Cars amb els
seus magnífics miradors. Avui tothom
el pot disfrutar. Varen intentar bloquejar l’aprovació del pla general perquè
no afavoria els seus interessos i els dels
seus compromisos :Avui ja és vigent un
pla que defensa els interessos generals,
aconsegueix equipaments públics com
la sala polivalent , el nou ajuntament ,
pàrkings a les entrades de Tossa , la nova
llar d’infants i la protecció del nucli històric i del medi natural. Varen intentar que
la Fundació del Geriàtric continués sent
seva i privada. Ara ja és pública i de tot el
poble. Han manipulat una cinquantena
de persones per evitar les millores a Vila
Vella i que els avis de Tossa tinguin pisos
tutelats a Can Zügel: les obres estan en
marxa i els avis tindran ben aviat els seus
pisos.
Després d’haver deixat les finances municipals amb un deute històric , i de no
actuar perquè tothom pagués justament
els seus impostos , han volgut bloquejar
el pla de sanejament financer aprovat
pel ple i per la Generalitat amenaçant
funcionaris de Tossa i del Govern si tirava endavant. També han fet arribar les
amenaces al banc que havia ofert les
millors condicions en la seva proposta
de crèdits. El banc ha estat tres mesos
espantat i retardant la resposta demanant informes i més informes. Entretant
, l’ajuntament no ha pogut pagar els proveïdors i aquest mes d’octubre amb prou
feines ha pogut pagar les nòmines dels
seus treballadors. Entretant la senyora
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Moré pretén que l’ajuntament , a ella sí
,li pagui 135.000 euros d’un crèdit que va
demanar juntament amb la Sra. Monrabà
a títol particular per la seva Fundació Privada del geriàtric , i 18.000 euros d’unes
flors que va encarregar irregularment
sense acord municipal i sense partida
en el pressupost quan ella governava.
La senyora Monrabà no vol pagar les
contribucions especials en el seu carrer.
La Colom vinga a fer gastar diners amb
advocats perquè a ella li surten gratis. I a
sobre en Casamort demana que les empreses que no poden cobrar per culpa de
CiU i AET li col·laborin amb el futbol !!
Ara que Tossa ja disposa dels diners per
pagar totes les factures pendents i per
seguir fent les inversions previstes en el
programa de govern , les finances municipals quedaran definitivament sanejades..
CiU i AET han jugat durant uns mesos
amb els diners dels altres. Al final ,com
sempre , la mala fe els ha passat factura
i han tornat a fracassar ...Quines mentides s’hauran d’inventar ara per seguir
convencent als pocs que encara se’ls
creuen?

ment i voluntària. És més, la tercera regidora, que roman al poble no pot reprogramar les visites amb l’antelació que se
la convoca, de dijous 5 per dilluns 9; no
almenys, sense un retard inacceptable.
De manera que el fraudulent mecanisme
de la convocatòria fixada ha aconseguit
els necis objectius. Per si fora poc, la sessió informativa es preveu per dues hores
abans, reproduint-se tots els impediments a la nostra presència.
Que l’Equip de Govern pot fer i desfer,
prescindint de la resta de regidors, ens
ho venen demostrant malauradament
de manera reiterada, adés una vegada
més.
Ara bé, això no honora en absolut l’exercici del poder ni la salut democràtica.
Convé que tots plegats ho tinguem ben
present quan sigui l’hora de posar nota
a un determinat estil de governar.
Grup municipal de CIU

Reflexions sobre la
situació actual de
l’Ajuntament.

c iu

La participació de TOTS
els grups polítics ha de ser
convergència i unió
possible necessàriament
per mantenir ben sana la democràcia
que ben prou que va costar d’arribar al
nostre país.
Aquesta obligació legal, plagada de
sensatesa, es recull específicament per
al nostre poble al Reglament Orgànic
Municipal (ROM), que a tots ens vincula;
també a ells, els qui ara mal governen i
no només perquè també el van votar. És
per una qüestió de cultura democràtica
sana. Malgrat i a pesar de tot això, venen
escatimant els pocs espais en què podem expressar la nostra opinió sobre
les seves accions: els plens ordinaris.
Ens neguen la paraula al torn que ens
correspon als plens. No només això: en
aquesta espiral inconfessable de privarnos la participació, més enllà de privar
la veu, s’impedeix la presència. Perquè a
això deu respondre la convocatòria dels
plens extraordinaris en dies i hores que
saben que no hi serem.
Fou així en el darrer Ple Extraordinari
convocat. Estaven avisats que dos dels
tres regidors del nostre grup no hi podríem ser, però en prescindeixen conscient-

L’Ajuntament ha demanat de cop un
crèdit per valor de 6 milions d’euros per
poder tirar endavant i poder fer front a
unes depeses que no acabem de veure
clares, perquè fins la data d’avui ningú
encara no ens ha explicat la veritat del
que es deu.
Per altra part, la Sra. Mundet s’ha negat
diverses vegades a fer una auditoria per
saber en quina situació real ens trobem
i per on s’escapen els diners dels contribuents.
De què té por? Que es descobreixi com
malgasten els diners del poble o que es
posi de manifest la seva inutilitat per portar un Ajuntament? O les dues coses... ?
Després de tres anys de mandat PSC+ERC,
però, no s’hi val voler donar les culpes
als altres. Han tingut temps suficient per
redreçar la situació i buscar solucions per
no arribar a haver de demanar crèdit darrera crèdit. Qualsevol equip de govern
hauria sabut com equilibrar un pressupost municipal el segon any de mandat,
però ells encara ni tan sols saben que els
sous del personal no poden ser pagats
demanant crèdits...
Les despeses del personal laboral, sous,
Seguretat social, mútues etc. han de po-
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der pagar-se amb el pressupost ordinari
i, per tant, només es poden contractar
aquelles persones que realment són necessàries i que es puguin pagar, ja que
d’altra manera s’estira més el braç que la
màniga i es produirà un dèficit que cada
cop serà més gran. I aquesta és una de
les causes principals que ha abocat a
l’Ajuntament a la misèria econòmica en
què es troba gràcies a la Sra. Mundet i els
seus savis regidors.
Un equip de govern té l’obligació de tenir clares les prioritats del municipi que
gestiona, i una prioritat fonamental és
el personal laboral. No es pot jugar amb
els sous dels treballadors perquè són el
principal motor del funcionament de
l’Ajuntament, en tot cas, s’han de suprimir altre tipus de despeses, però els sous
són intocables.
Fa falta elaborar una llista de prioritats i
posar en marxa només aquelles que són
factibles i rebutjar les que surtin ruïnoses pel poble.
Durant aquests tres anys hem trobat a
faltar molt una bona política i una bona
promoció turística del poble perquè convé tornar a posicionar Tossa com una
destinació turística per excel·lència.
Perquè, en definitiva, tots vivim del mateix, encara que a ells, perquè tenen un
sou fixe, els hi sembli que no. En aquesta àrea sí que no s’haurien d’estalviar els
diners perquè la promoció és primordial
pel poble.
Per acabar, unes reflexions:
1.- L’alcaldessa deixa el poble en la més
pura de les misèries. Mai l’Ajuntament
s’havia trobat en una situació semblant
i tot gràcies a la seva incapacitat demostrada al llarg d’aquests tres anys.
2.- Tossa ha sofert l’aprovació d’un Pla
General en el que només n’han sortit
afavorits els grans promotors de fora.
Tant de criticar la construcció de pisos i
ara ella permet construir més que mai als
de fora i en canvi als de Tossa els castiga sense fonament. Ens preguntem per
què aquest canvi d’actitud? Què hi ha
que no sabem?
3.- A l’AET, ens agradaria que l’actual
equip de govern fos valent i admetés
fer una auditoria per saber on van els
diners dels tossencs. Perquè tenim tot
el dret del món de conèixer on van els
diners que religiosament paguem cada
any al nostre Ajuntament. Fins la data
d’avui ningú ens ha volgut dir on són els
diners que falten .
Així, doncs, fins que no vulguin fer una
auditoria i fer-la pública al poble, no

tenen cap dret moral, per seguir acusant als altres de la seva incapacitat
demostrada.
A hores d’ara, però, tothom sap qui serveix per gestionar un poble i qui serveix
per aconduir-lo a la ruïna en només tres
anys!!!!
Sort que se’ls hi acaba el temps per
desgovernar el poble!!!
Maria Teresa Moré Fàbregas
Agrupació d’Electors Tossa

Per un Pla d’urbanisme
millor.
Com vam anunciar, Tossa Unida ha interposat RECURS d’ALÇADA contra l’acord
d’aprovació definitiva de la revisió del
Pla general d’urbanisme de Tossa de Mar
publicat el 22 de setembre de 2006.
No estem d’acord amb molts aspectes
del nou Pla i així ho hem posat de manifest.
Els nostres intents de rectificar algunes
normes del Pla no han tingut èxit. Hem
treballat per millorar el Pla però el document final aprovat no ha recollit els
nostres esforços, per això hem presentat
recurs.
No volem tenir raó en tot, però creiem
que les nostres propostes mereixien més
atenció. El futur no llunyà demostrarà
que estaven en el bon camí.
El recurs compte una vintena de propostes, expliquem el que està equivocat i
proposem una alternativa. Fem crítica
constructiva.
Aquest espai no permet explicar les nostres propostes. Els darrers mesos les hem
exposat a la Televisió Local i a la nostre
publicació i estem disposats a continuar
explicant-les a tots els veïns interessats.
Creiem en el diàleg i en la informació.
Volem fer arribar als tossencs un missatge clar: darrera de les nostres propostes
hi ha una forma de fer les coses diferent.
Critiquem i proposem alternatives.
La redacció d’un nou Pla era una proposta defensada per tots els grups municipals, però la forma d’enfrontar-se a
aquesta tasca ha sigut diferent: l’equip
de govern, PSC i ERC, ha volgut redactar
el seu Pla general (però quan han rebut
crítiques unànimes han responsabilitzat
de la redacció a l’”equip redactor”) no
han escoltat a ningú, han actuat la pre-

potència que els caracteritza; CIU i AET
han fet el paper d’oposició intransigent,
no han volgut ni parlar; Tossa Unida
fidel al seu compromís amb els veïns,
ha treballat per millorar el Pla, aportant
idees i propostes, crítiques i alternatives
(moltes vegades malenteses per la resta
de grups municipals). Aquesta és la nostra manera de fer les coses.
I com que hem treballat, podem criticar
i critiquem el Pla. Es pot millorar i lluitarem fins al final per aconseguir-ho.
No coneixem el final d’aquest camí però
ens mantindrem ferms en els nostres
compromisos. No estan signats davant
de notari. Els vam manifestar en un Ple
municipal, màxim òrgan de representació municipal, i davant de les cameres de
TVTossa, fidel transmissor de les decisions plenàries. Per nosaltres és un pacte
sagrat.

Esquerra motor
canvi històric

d’un

L’any 2003 Esquerra va aconseguir un
molt bon resultat a les eleccions al Parlament de Catalunya gràcies als centenars
de milers de catalanes i catalans que ens
atorgaren la seva confiança. Amb aquesta força vam assumir la responsabilitat
d’iniciar una nova etapa política que
ha comportat canvis importants per a
Catalunya.
Esquerra ha governat d’una altra manera, amb transparència i honestedat
i hem realitzat accions de govern que
han ajudat a millorar la vida de molta
gent. Hem estat el motor del gir social i
nacional del govern de Catalunya i hem
impulsat una reforma ambiciosa de l’Estatut que, finalment, i només per l’interès
partidista dels altres partits, ha quedat
retallat.
Els canvis profunds són, en qualsevol societat, difícils i plens d’obstacles.
Aquells que ostenten privilegis i posen
traves i, sovint, hem hagut d’impulsar
noves polítiques en solitari i hem comès,
també, com és natural. Errors.
Esquerra afronta aquest nou repte
electoral amb més experiència i amb
la certesa ser, de nou, l’únic partit capaç
d’impulsar polítiques que facin avançar
Catalunya cap a més benestar i més sobirania. Però això no podem, ni volem,
fer-ho sols. Necessitem les aportacions
i la col·laboració de la nostra gent i, per
això, ens proposem, abans d’explicarnos, escoltar-vos.
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Torna Edigen a TV Tossa !
cada dimarts a la nit en directe
a partir de les 10

