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editorial

Com diuen els nostres grans, “ja 
hem passat un altre pelegrí”. Aquest 
any però, és de justícia fer un reco-
neixement públic a tots els que des 
de l’organització varen convertir el 
neguit per una afluència històrica 
en un èxit col·lectiu sense prece-
dents. Mai la peregrinació havia 
acollit tants pelegrins, mai la pro-
cessó havia encabit tantes perso-
nes. I Tossa va rebre la felicitació i el 
reconeixement de tots els assistents 
per la magnífica coordinació i pel 
comportament exemplar de tots 
els tossencs. ”Tot Tossa un cor i un 
ànsia sola”, com diu la cançó dels 
Pelegrins. És emocionant i és un or-
gull representar un poble que és un 
model de civisme i un exemple per 
la pervivència de les tradicions en el 
nostre país. Enhorabona a tots, Pare 
Pelegrí i acompanyants!

I com cada any, passada la Festa Ma-
jor, les colles que preparen el Car-
naval per grans i petits sacrifiquen 
hores de son preparant disfresses, 
carrosses i coreografies perquè la 
desfilada sigui un èxit. I ho és, per-
què quan tot el poble treballa per-
què les coses surtin bé, acaba sent 
un èxit de tots. Gràcies a tots els que 
treballeu amb il·lusió per Tossa!

S’apropa la Setmana Santa, el pri-
mer inici de la temporada i el pri-
mer examen dels preparatius que 
hem fet tots durant l’hivern i, de fet, 
durant tota la legislatura. Una llar-
ga llista d’actuacions que entren a 
la recta final i altres que un cop ha 
acabat la seva tramitació oficial ja es 
poden començar. Sempre valorant 
i felicitant l’esforç de tots els que 
en les vostres cases i en els vostres 
negocis invertiu en la qualitat, per-
meteu-nos fer un ràpid resum de la 
inversió pública que s’està desenvo-
lupant des del govern de Tossa.

L’estesa de la xarxa del gas va arri-
bant segons el calendari del desple-

Tossa, un projecte col·lectiu
gament a totes les cases. Són ja a la 
recta final les obres d’ urbanització 
i enjardinament de la vila vella, la 
rehabilitació de l’església vella per 
acollir l’auditori. També es van aca-
bant les obres d’urbanització de Can 
Vergonyós i la rehabilitació de Can 
Ganga. Aquests dies s’urbanitza el 
quadrant de les escoles entre la Pu-
erto Rico i l’Avinguda de Catalunya, 
el carrer del Tint, i la plaça d’Armes. 
El rec de l’aigua del terciari canalitzat 
per la riera des de la depuradora ja 
és al passeig del mar i continua fins 
a Vila vella. L’adequació del camí de 
ronda, ara ja definitivament públic, 
us porta de Mar Menuda fins a Pola 
amb els treballs de l’escola taller, 
mentre la Generalitat prepara el pas 
pel Camí de Marina i connecta els 
dos trams ja executats d’Es Codolar 
fins Es Cars. Aquests dies comencen 
també els treballs a la Casa del Mar, 
s’adjudica la construcció dels pisos 
tutelats de Can Zügel i es liciten les 
obres dels 60 pisos de protecció ofi-
cial de Can Vergonyós.

Ja tenim el projecte de la Llar d’in-
fants, i estem acabant els projectes 
de la sala polivalent i el nou ajun-
tament, així com el projecte d’ur-
banització de la zona esportiva i la 
remodelació de la plaça d’Espanya. 
Esperem fer la presentació pública 
de tots els projectes en les prope-
res setmanes. I podreu veure també 
com construeixen el tanatori muni-
cipal adossat al cementiri, ara amb 
més nínxols. Importants també les 
obres de reposició de la canonada 
d’aigua potable per garantir l’aigua 
amb qualitat sense incrementar el 
preu del rebut. Podeu comprovar 
com a Porta de Sant Feliu es comen-
cen els treballs de l’aparcament pú-
blic soterrat. En els propers dies exe-
cutaran les obres d’urbanització del 
Bon Retir i de la resta de sectors de 
Can Vergonyós (A i C).Ens fa especi-
al il·lusió començar la urbanització 
de la zona esportiva i la presentació 

pública de la sala polivalent i el nou 
ajuntament.

Per la gent que està pendent de la 
promoció pública d’habitatge és 
una bona noticia que en el desen-
volupament dels diferents àmbits 
del pla general es construiran ha-
bitatges suficients per cobrir les 
necessitats que preveia el pla: pop 
de 300 unitats que al llarg del mes 
de març es començaran a executar 
en part i que des de l’ajuntament 
començarem a distribuir entre els 
sol·licitants.

Creiem que per moltes raons serà 
un trimestre amb excel·lents notíci-
es per Tossa. En la mesura en què és 
mèrit de tots els tossencs, us agraïm 
la feina ben feta de cadascun de vo-
saltres des del vostre lloc de treball 
o de responsabilitat. I us convido 
anticipadament a les convocatòries 
publiques de presentació dels pro-
jectes acabats, dels que comencen 
aquests dies i dels que estan a punt 
de començar. Són públics, són de 
tots, són vostres! 

M. del Pilar Mundet
Alcaldessa
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Dissabte 20 de gener, a les set del 
matí, començà la celebració de la 
missa del cantar a l’església de Sant 
Vicenç. Tothom esperava encuriosit 
la sortida del pare pelegrí del 2007. 
Jaume Sallés i Semí, comerciant 
tossenc de 49 anys, nét i fill de pares 
pelegrins, va sortir en silenci vestit 
amb el tradicional hàbit. Tothom 
comentà la situació, alguns més sor-
presos que d’altres, excepte el síndic 
Francesc Colomer i el rector de Tos-
sa, Joan Carreras, els únics coneixe-
dors del secret més ben guardat dels 
últims dies.

A l’ermita del Socors es va fer entre-
ga del “durillo” i el pergamí del sal-
conduit i Sallés es dirigí cap a l’últi-
ma masia del poble, Can Sènia, per 
esmorzar i agafar forces per al viat-
ge, la secular caminada votiva que 
rememora el poble tossenc després 
que Sant Sebastià els prestés ajuda 
per combatre la pesta que assolà el 
municipi al segle XIV.

Enfilat dalt la roca de Terra Negra, 
Sallés preguntà llençant la veu al 

notícies

Jaume Sallés és l’escollit per encapçalar la 
pelegrinació més massiva que es recorda

vent: Ja hi sou tots? Ja hi sou tos? Ja 
hi sou tots? Feu tres senyals a la creu, 
beneí a tots els qui l’acompanyaven 
en la pelegrinació i emprengué el 
recorregut direcció Santa Coloma de 
Farners. Al travessar l’antic pont del 
molí de Vidreres, es van poder comp-
tar totes les persones que aquest any 
es sumaren a la processó votiva. 1781 
pelegrins van decidir enguany acom-

panyar a Jaume Sallés, entre els quals 
80 persones, 46 dones i 34 homes, 
van fer el recorregut descalços per a 
complir promeses i penitències.  La 
d’aquest any ha estat la pelegrinació 
més massiva, dins el record dels més 
grans i des des que hi ha constància, 
superant el número d’assistents a la 
de fa set anys, quan es recomptaren 
1500 seguidors. Evident no tots els 
seguidors eren debots i també hi ha-
via qui anava a fer la passejada, però 
el Pare Pelegrí demanà respecte per 
a la tradició i el sentiment religiós. 

El pare pelegrí encapçalar el seguici 
sense parar de recitar rosaris en veu 
alta mentre les seves persones de 
confiança i homòlegs, els pares pele-
grins d’anys anteriors, l’acompanyen 
obrint i tancant la comitiva de pe-
legrinació. A dos quarts de vuit del 
vespre el seguici arribà a Santa Colo-
ma, amb gairebé una hora i mitja de 
retard a causa de la gran quantitat 
de gent.

La jornada de retorn començà l’en-
demà, diumenge 21 de gener, a les 

Ningú coneix la identitat del pare pelegrí. Ha de ser: home, major d’edat i fill de Tossa. Dies abans 
al 20 de gener es comencen a sentir hipòtesis. A qui li deu tocar aquest any? Qui hi havia a la llis-
ta? Hi ha algú que s’estigui entrenant a caminar fora de la seva rutina habitual? Tossa és un poble 
petit i tothom intenta esbrinar qui ha estat l’escollit, que va passar la nit del 19 al 20 de gener a la 
sagristia de l’església.

Terra Negra és el punt de sortida de la peregrinació que cada any fan els tossencs fins a Santa Coloma.

Aquesta ha estat la peregrinació amb més participació que es recorda.

�



notícies

7 del matí a Santa Coloma, amb la 
tradicional processó de torxes sota 
silenci. Tot i que la quantitat de gent 
respecte el camí d’anada sempre és 
menor,  també va reunir més pele-
grins que en anteriors ocasions, amb 
més de 600 persones. El pelegrí va 
arribar a Tossa passades les set de 
la tarda, quan repicava la campana 
de la capella dels Socors i mitja hora 
més tard es va fer públic el compli-
ment de vot.

L’arribada de Jaume Sallés al seu 
poble, sota el que havia anat en re-
presentació, va estar presidida per la 
consellera d’Acció Ciutadana Carme 
Capdevila i les autoritats eclesiàs-
tiques, l’arquebisbe de Tarragona i 
president de la Tarraconense, Jaume 
Pujol, i el president del Prelat de la 
Diòcesi de Girona, Carles Soler i Per-
digó.

Francesc Colomer, síndic del pelegrí, 
agraeix a la resta de pelegrins, als 
mossos d’esquadra i a la policia lo-
cal la seva tasca i destaca que no hi 
va haver problemes de desordre en 
cap dels dos dies. Així mateix dóna 
les gràcies al restaurant de Can Vilas 
que cada any regala els entrepans 
del pare pelegrí i els seus homòlegs 
anteriors que l’acompanyen en el 
seguici, així com de la policia local i 
l’ambulància, serveis municipals que 
vetllen perquè les jornades transcor-
rin amb normalitat.

Entrevista Jaume Sallés.

Jaume Sallés i Semí va ser el pelegrí 
del 2007, un comerciant tossenc de 
49 anys que va ser l’encarregat de 
conduir la processó votiva fins a San-
ta Coloma.

Ens pot fer una valoració d’aquesta 
experiència?
És inexplicable. Vaig viure una cosa 
molt diferent de quan hi participava 
com a caminant.

Quants anys fa que hi participa?
Una pila. Fa molts anys que hi parti-
cipo i també fa molt de temps que 
vaig demanar ser el Pelegrí.

Recorda quan li van notificar que 
seria el Pelegrí d’aquest any?
I tant. Era el dia de Sant Esteve. Vaig 
quedar mut. Després de tants anys ja 
no esperava ser-ho, no hi pensava i al 
principi no vaig saber que contestar. 

Però va dir que sí!
Clar, clar. Després vaig reaccionar i 
ho vaig acceptar amb molt de gust 
i orgull.

Ho va acceptar per religió?
Sí, en el fons és una decisió religio-
sa. Tenia un motiu per fer-ho. És una 
cosa emotiva que recordaré tota la 
vida.

Però no tothom que participa al 
pelegrí, ho fa per motius religiosos. 
Creu que això pot perjudicar aques-
ta tradició?
És cert que hi ha gent que s’ho pren 
com una excursió. És molt difícil pro-
hibir a algú que hi participi. Penso 

que ha d’estar obert a tothom, però 
sí que és cert que hi ha algunes per-
sones que no saben comportar-se. 
Hauríem de mirar que tothom com-
plís la normativa i col·laboressin pel 
bon funcionament.

Un cop va acceptar ser el Pare Pe-
legrí 2007, va canviar la rutina di-
ària?
Sí, una mica. Vaig deixar d’anar amb 
la moto i també he evitat fer activi-
tats perilloses per no prendre mal. 
Físicament, també vaig intentar pre-
parar-me una mica i cada vespre sor-
tia a caminar. Potser feia uns 14-15 
quilòmetres cada 2 dies.

L’any que ve hi tornarà a participar?
Doncs encara no ho se. El record de 
l’experiència d’aquest any no l’obli-
daré mai, però no se què pot pas-
sar al llarg d’aquest any. Estaré a la 
comissió de seguiment del Pelegrí, 
però la caminada fins a Santa Colo-
ma... serà una incògnita fins el final.

Vol afegir alguna cosa més?
Sí. M’agradaria agrair la col·laboració 
de les autoritats, de la policia muni-
cipal, els Mossos d’Esquadra, el ser-
vei d’ambulàncies de Tossa i a tota 
aquella gent que em van recolzar al 
llarg del viatge.

Anècdotes
Tot i que des del poble de Tossa es respecte la tradició de compliment del 
vot religiós, la pelegrinació del 20 de gener cada cop és més coneguda arreu 
de la comarca i el país i, any rere any, cada cop són més els que se sumen al 
seguici votiu. És per això que no és d’estranyar que en cada edició es pro-
dueixin anècdotes curioses. Enguany s’afegiren a la pelegrinació un ciclista 
vestit amb equipació completa i la seva bici i un matrimoni acompanyat pel 
seu gos llop.  Tot i que la seva presència, en ambdós casos, no causà cap tipus 
de desordre, el pare pelegrí, Jaume Sallés, els demanà que abandonessin la 
comitiva. Francesc Colomer, com a síndic del pelegrí, recordà que el pelegri-
natge respon a una promesa de vot del poble tossenc i que no es vol que es 
converteixi en una excursió de cap de setmana. 

Jaume Sallés llueix la vestimenta típica dels pele-
grins de Tossa.

�
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La primera fase de 
l’enjardinament de la Vila 
Vella de Tossa de Mar és a 
punt d’acabar

Les regidories de Planificació del 
Territori i la de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Tossa de Mar es-
tan a punt d’acabar un projecte per 
rehabilitar la Vila Vella que han por-
tat a terme de forma conjunta. En 
concret aquesta primera acció que 
va començar el passat mes de no-
vembre consisteix en la millora de 
la zona i plantació de noves plan-
tes i compta amb un pressupost de 
10.000 euros. El pressupost total 
del projecte de millora dels espais 
verds i paisatgística de la Vila Vella 
és de 53.953,92 euros. L’objectiu és 
realitzar part de les feines de mi-
llora de la vegetació, bàsicament 
plantacions i instal·lació de reg, per 
tal de millorar l’atractiu del parc, in-
crementar la biodiversitat i reduir 
les necessitats de manteniment. 
Els alumnes del mòdul de medi 
ambient de l’Escola Taller La Selva 
han estat els encarregats d’execu-
tar bona part del projecte.

La plantació ben estudiada de mas-
ses denses d’arbustos perennifolis 
(arboç, marfull, murtra, ginestell...) 
ajudaran a tapar les vistes d’uns ca-
mins sobre altres i deixarà obertes 
les vistes panoràmiques exteriors i 
sobre les muralles, torres i edifica-
cions. D’aquesta manera s’aconse-
guirà una certa desorientació que 
farà que el lloc sembli més gran 
que del que realment és i deixarà 
la gent amb ganes de tornar-hi. La 
plantació de mates i arbustos pro-
pis de les brolles i màquies litorals 
sobre terreny granític ha de poten-
ciar la vegetació baixa, tan a zones 
obertes com sota les capçades de 
les pinedes.

notícies

Els alumnes de l’escola taller treballen a Vila Vella. L’antiga església de Sant Vicenç es convertirà en el nou auditori de Tossa.

Les obres per convertir  
l’església de Sant Vicenç en 
un auditori, a bon ritme
Tossa de Mar podrà gaudir en pocs mesos d’un dels auditoris més singulars 
de la costa del Mediterrani. I és que les obres per convertir l’església vella en 
un equipament públic de primer nivell segueixen el curs previst pels arqui-
tectes encarregats de l’obra. En aquests moments s’hi estan portant a terme 
quatre accions. El treball dels paletes es centra en rejuntar les juntes buides 
de la paret amb morter de calç per consolidar-la i posteriorment es netejarà, 
i en la volta, d’on ja han retirat els ferros i s’hi ha posat una primera capa de 
material especial. És previst que en breu s’hi posi fibra de carboni amb dos 
sentits per donar-li cohesió. A més, també s’han iniciat les tasques per anul·lar 
els pilars de formigó a la paret oposada a l’absis i es preveu eliminar-les amb 
la paret inferior ja consolidada. 

Per la seva banda, les restauradores estan treballant en els nervis de pedra 
que estan dessalinitzats a causa de l’efecte marí i estan refent les juntes. 
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Recordatori dret de sufragi 
a les eleccions municipals 
del 27 maig de 2007

Davant la proximitat de les pro-
peres eleccions municipals, 
l’Ajuntament de Tossa de Mar vol 
recordar a aquells ciutadans co-
munitaris que tindran dret de vot 
en aquesta contesa electoral si 
són majors d’edat i estan inscrits 
al Padró municipal i en el cens 
electoral.

Si el ciutadà comunitari no ha 
exercit mai el dret al vot en ter-
ritori espanyol i vol fer-ho, ha de 
fer una declaració formal prèvia 
mitjançant la seva inscripció i 
comunicació a la Delegació Pro-
vincial de l’Oficina del Cens Elec-
toral. Si el ciutadà comunitari és 
un nou resident en el municipi i 
tampoc està inscrit en el Padró 
municipal, pot aprofitar aquesta 
inscripció en el seu ajuntament 
per realitzar la declaració formal 
per votar. L’1 de març es tanca el 
Cens electoral.

El poble de Tossa tindrà 
dos regidors més a 
l’ajuntament

Tossa de Mar tindrà dos regidors 
més al consistori després de les 
properes eleccions municipals 
de finals de maig de 2007. El 
municipi de Tossa, que ja comp-
ta amb més de 5.000 habitants, 
podrà tenir 13 edils a l’Ajunta-
ment, de la mateixa manera que 
la resta de poblacions d’entre 
5.001 i 10.000 habitants, gràci-
es al padró de 2005. Els prop de 
80.000 habitants més que les co-
marques gironines tenen respec-
te de les xifres oficials utilitzades 
per les eleccions municipals del 
2003, faran que un total de dinou 
municipis gironins vegin incre-
mentada, de la mateixa manera 
que Tossa, la composició dels 
seus consistoris després del 27 
de maig.  

Tossa de Mar haurà d’obrir 
el Forat del Dimoni, tal i com 
mana la sentència
L’Ajuntament de Tossa de Mar haurà de complir la sentència dictada pel Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya l’any 1996 arran de la denúncia inter-
posada per l’entitat “Amics de Tossa”. Una sentència que obliga el consistori 
a tapar la porta que es va condicionar l’any 1990-91 a la muralla de la plaça 
Roig i Soler i reobrir un pas circular existent anteriorment conegut com el 
“forat del dimoni”. El comissari judicial encarregat de vetllar per l’execució 
de la sentència que obliga l’Ajuntament de Tossa de Mar a revertir les obres 
efectuades al recinte emmurallat de Vila Vella, Ramon Castells, va remetre’s a 
aquesta decisió el passat divendres 26 de gener durant una visita d’obres.

D’aquesta manera el consistori tossenc ha hagut d’executar un projecte per 
donar compliment a la sentència i retornar al seu estat anterior tant el carrer 
Major com el pany de la muralla contigu al Museu, amb la voluntat de recu-
perar el caràcter originari.

Al carrer Major s’ha enderrocat el paviment existent, s’han passat serveis de 
gas i aigua regenerada i s’ha renovat l’enllumenat públic que també s’adequa 
a les necessitats del pessebre vivent. A més, s’han anul·lat els graons existents 
i s’ha convertit el carrer en una rampa contínua. També s’ha hagut d’ender-
rocar el mur de la plaça del pintor Roig i Soler i s’ha refet a la seva posició 
original. 

Coincidint amb l’execució d’aquest projecte s’ha aprofitat per iniciar les obres 
al carrer Abat Oliva on s’hi canviaran els serveis existents molt malmesos. Les 
obres ja estan en marxa i és previst que s’hi reposi el paviment seguint la ma-
teixa línia i respectant la tipologia de l’entorn.

El conegut forat del dimoni es reobrirà a la muralla de la plaça Roig i Soler.

�
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Tossa rep una subvenció de 2,8 
milions d’euros per la reposició 
de la canonada d’aigua
L'Agència Catalana de l´Aigua (ACA) ha concedit a Tossa de Mar mitjançant 
un conveni de col·laboració una subvenció de 2.810.444 euros, una xifra que 
significa el 50 % del cost de les obres de reposició de la canonada general de 
subministrament d'aigua potable. Aquesta informació va ser rebuda el passat 
dimecres 7 de febrer, el mateix dia que l'Ajuntament i Sorea, empresa ges-
tora d'aigües a Tossa, feien la signatura pública del conveni de la millora de 
les infraestructures. Els diners aconseguits amb aquesta subvenció, però que 
Sorea ja s'havia compromès a invertir, es destinaran a disminuir l'impacte de 
la contribució especial per a la reposició en el rebut dels usuaris i a fer altres 
accions en el poble com la recuperació de la font de la plaça Espanya, segons 
cregui convenient el consistori.

Les constants avaries i l’encariment de les reparacions de la canonada de fi-
brociment que abasteix d’aigua potable Tossa de Mar així com l’alarma de 
quedar-se sense aigua en plena temporada turística, ha comportat que el con-
sistori local signi un conveni amb So rea per a la millora de les infraestructures 
en alta i per l’ús sostenible de l’aigua al municipi. Una iniciativa de la regidoria 
de Planificació Urbanística que va presentar un informe a la junta de govern 
local en el que s’informava d’aquesta problemàtica. Sorea va presentar un 
projecte per solucionar aquesta situació en el que proposava: construir dos 
dipòsits amb un volum de 6.000 m3 
i substituir la canonada de porta-
da d’aigua a Tossa. Dins el conveni 
també s’ha acordat una política de 
cultura de l’aigua en què l’empresa 
subministradora realitzarà accions 
de sensibilització d’aigua sostenible 
i recuperació del patrimoni munici-
pal.

L’equip de govern –PSC i ERC– va 
aprovar aquesta proposta en el ple 
del passat 12 de desembre, tot i els 
vots en contra de CiU, AET i TU, a l’oposició. El pressupost total de l’execució, 
8.476.815,66 euros, estarà finançat íntegrament per Sorea. L’ empresa estima 
que la recuperació de la inversió es farà en un termini de 25 anys via tarifes 
mitjançant una quota específica de retribució de la inversió. Per això i per mi-
nimitzar l’impacte tarifari, es prorroga l’actual contracte de gestió del Servei 
Municipal d’Abastament d’Aigua Potable i Clavegueram, per un nou període 
de 15 anys addicionals a l’actual contracte que finalitza l’any 2016. Segons 
una simulació de rebuts d’un abonat domèstic, amb 12 m3 de consum, veurà 
incrementat el seu rebut mensual en 1,8 €, tot i que gràcies a la recent sub-
venció, aquesta quantitat pot disminuir.

Amb la construcció dels dos nous dipòsits s’augmenta la capacitat de reserva 
passant de 10 a 24 hores en el moment de màxima demanda. De la mateixa 
manera, amb la substitució de la canonada es minimitza la possibilitat d’ava-
ries, es redueix el temps de reparació pels nous materials utilitzats (de fossa 
dúctil) i s’incrementa la capacitat de transport de l’aigua.

Restauren la vegetació  
dels marges de la Riera  
de Tossa de Mar

Des del departament de Medi 
Ambient de l’Ajuntament de Tos-
sa de Mar s’està portant a terme 
el projecte de millora paisatgísti-
ca dels trams urbans de la Riera. 
Un projecte que té un doble ob-
jectiu final: restaurar la vegetació 
dels marges de la Riera de Tossa 
en els seus trams urbans per tal 
de millorar l’atractiu paisatgístic 
d’aquest element natural i poten-
ciar-ne l’ús públic, i fer arribar l’ai-
gua regenerada que produeix la 
depuradora (EDAR) amb suficient 
pressió i cabal per al reg de les 
plantacions i per a satisfer altres 
usos urbans que no requereixin 
la qualitat de l’aigua potable.

D’aquesta manera es continua el 
procés de tractament de regene-
ració d’aigua depurada i el seu 
posterior aprofitament que es 
va iniciar l’any 1998. Al 2003 es 
posà en funcionament una nova 
instal·lació de tractament terciari. 
El projecte que ara s’està portant 
a terme i que pretén naturalitzar 
l’entorn de la Riera amb la plan-
tació de vegetació autòctona que 
no comprometrà la seva capaci-
tat hidràulica, dissenya la xarxa 
bàsica urbana pel subministra-
ment d’aigua regenerada per als 
usos no potables del municipi, en 
concret reg de jardineria, millora 
ambiental dels marges de la riera, 
neteja de carrers i clavegueram i 
dipòsits d’extinció d’incendis, en-
tre d’altres.

La instal·lació dels tubs d’aigua 
regenerada i sistema de reg són 
a punt d’arribar al tram final de 
la riera, i la feina de jardineria 
que porta a terme l’Escola Taller 
La Selva i el Taller de paleteria, 
s’aturarà els mesos d’estiu. El 
pressupost total d’execució de les 
obres públiques és de 168.446,89 
euros, dels quals uns 115.000 són 
d’una subvenció del Pla d’Obres i 
Serveis.

Pilar Mundet i Albert Pinadell, director general de Sorea, 
firmant el conveni de cooperació.
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La construcció dels 
pisos de casa Züguel i 
Vergonyós, a punt de 
començar

Les obres dels 64 pisos de pro-
tecció oficial que hi ha previstos 
a can Vergonyós estan a punt de 
començar. De fet, només falta 
que la Generalitat de Catalunya 
n’adjudiqui l’empresa construc-
tora. La construcció d’aquests 
habitatges és fruit d’un conveni 
entre el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Ge-
neralitat de Catalunya, l’Institut 
Català del Sòl i l’Ajuntament de 
Tossa de Mar.

Dels 64 pisos previstos, la meitat 
seran de lloguer, mentre que els 
32 restants es posaran a la ven-
ta. Els habitatges tenen entre 
50 i 75m2 de superfície i estan 
adequadament adaptats per a 
complir amb l’estalvi energètic. 
Segons ha comunicat el regi-
dor de Planificació Urbanística, 
Pere Illamola, els pisos tindran 
plaques solars, doble xarxa d’ai-
gua i materials ecoeficients que 
permetran estalvi tèrmic. L’adju-
dicació d’aquests pisos està pre-
parada a l’ajuntament així com el 
plec de clàusules per l’adjudica-
ció dels pisos segons els barems 
establerts prèviament.

D’altra banda, el 12 de febrer aca-
ba el termini per l’adjudicació a 
les empreses que s’han presentat 
pel projecte dels pisos tutelats de 
casa Züguel. Des de l’Ajuntament 
de Tossa s’intentarà que la Gene-
ralitat en faci adjudicatària una 
de les empreses locals que hagi 
presentat oferta. Recordem que 
a casa Züguel s’hi construiran 18 
pisos tutelats per a la gent gran 
amb assistència mèdica. El con-
sistori tossenc, igual que amb el 
projecte de can Vergonyós, ja dis-
posa dels plànols finals d’aquests 
dos ambiciosos projectes.

La xarxa de Gas Natural s’ex·
pandeix per les cases de Tossa
El projecte de l’Ajuntament de Tossa de Mar per dotar del servei de Gas Na-
tural segueix a bon ritme. Des del passat mes de novembre fins ara quatre 
carrers més compten amb aquest servei. En concret les obres s’han portat a 
terme a quatre carrers més en aquests últims quatre mesos. Els operaris van 
treballar al llarg del mes de novembre als carrers Sant Pere i Estolt; al desem-
bre es va passar pel carrer Portal; i des del gener que s’està treballant al carrer 
Giberola i als ramals dels carrers Pola, Sant Sebastià i Tomàs Barber.

Cal recordar que aquesta acció es porta a terme seguint la pauta de treball 
d’optimització de recursos de la regidoria de Planificació Urbanística. Un pro-
jecte que des de l’ajuntament es vol lligar amb el desplegament de la xar-
xa d’aigua del terciari. Aquestes obres estan íntegrament subvencionades i 
aprovades per l’empresa Repsol. Els tossencs i tossenques interessats en do-
nar-se d’alta ho han de 
fer posant-se en con-
tacte amb l’empresa 
gasística.

Paral·lelament s’aniran 
posant les instal·lacions 
necessàries al carrer 
Abat Oliva i es farà la 
connexió entre els car-
rers Ignasi Melé i Por-
tal a través de la Plaça 
d’Armes.

Les obres de can Vergonyós 
encarrilen la recta final
Les obres de can Vergonyós entren a la seva recta final. Ja hi ha la meitat del 
panot col·locat i queda pavimentar el carril bici, col·locar la senyalització, pintar 
i instal·lar les faroles al costat de la carretera. El regidor, Pere Illamola, confia 
que aquestes tasques estiguin enllestides a finals del mes d’abril. D’altra banda, 
les obres que s’estan portant a terme al sector de ca l’Agut resta passar-hi el 
servei del terciari, que ja està preparat. Un cop hi hagi instal·lada la canonada 
d’aigua regenerada, es procedirà a la pavimentació, a la col·locació de panot 
i il·luminació així com la senyalització pertinent. El termini de finalització de 
les obres és a inicis de maig. Per la seva banda, les obres del sector C de can 

Vergonyós es van adjudicar l’1 de fe-
brer a l’empresa Aglomerats Girona i 
es preveu que es facin de forma paral-
lela amb les del barri del Bon Retir. El 
passat 29 de gener els veïns d’aquest 
barri van signar l’adjudicació de 
les obres amb la mateixa empresa 
Girona per la urbanització del frontal 
de carretera que els afecta. Les obres 
en aquest sector serviran per deixar 
digne l’entrada de Tossa i donar quali-
tat de vida als veïns.

Una imatge de la carretera GI-682, l’entrada a Tossa des 
de Llagostera.

�
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El cementiri de Tossa 
compta amb 165  
nínxols més

L’Ajuntament ha ampliat la cabu-
da del cementiri municipal amb la 
construcció de 165 nínxols nous. 
L’ampliació, que s’ha fet a l’ala es-
querra del cementiri, era una ne-
cessitat  per a la població ja que 
estaven a punt d’esgotar-se els 
nínxols disponibles. És per això, 
que des de la regidoria d’Obres 
i Serveis, s’ha cregut necessària 
aquesta actuació. Les obres d’am-
pliació van començar la primera 
setmana de novembre i s’acaba-
ren un mes després. Un cop fi-
nalitzada la construcció dels 165 
nínxols nous, s’enjardinà la zona 
que va quedar malmesa per les 
obres. El cost total de l’ampliació 
del cementiri municipal de Tossa 
de Mar és de 112.900 euros.

El regidor d’Obres i Serveis, 
Francesc Colomer, ha explicat 
que l’ampliació s’ha fet a l’ala es-
querra ja que aquesta era l’única 
zona on se sabia del cert que no 
hi havia cap difunt enterrat al sòl. 
L’ampliació, que s’ha fet respec-
tant la construcció existent, és de 
dos mòduls de formigó de quatre 
pisos cada un. 

notícies

Una torre medieval en un 
assentament iberoromà al 
cap de Pola
Agulla de Pola no s’havia excavat mai fins al moment i des de l’Ajuntament 
de Tossa sempre s’havia tingut la inquietud i interès per a fer-ho. Des que es 
va urbanitzar el cap de Pola i es van fer els fonaments dels xalets, ja van sortir 
restes de jaciments i ceràmiques que constataven assentaments anteriors. 

El treball de camp començà al 27 
de novembre amb la intenció de 
fer una primera intervenció a la 
part nord-oest del cap de Pola, te-
nint en compte les limitacions de 
temps i recursos. Tot i això cal des-
tacar que els diners sufragats pel 
club Giberola, propietari del càm-
ping de la Cala de Pola, en concep-
te de cànon d’explotació de l’espai, 
han estat destinats a cobrir tots els 
costos de l’excavació. A partir dels 
treballs realitzats per l’empresa 
Catpatrimoni, que van finalitzar a 
principis del 2007, s’ha determinat 
que al cap de Pola hi ha hagut 3 
fases d’ocupació, les dues prime-
res de gran importància. Tot i això, 
aquesta tan sols ha estat una peti-
ta intervenció i es podria continuar 
treballant en la zona.

Es constata una primera fase d’ocupació romana amb la recuperació d’uns 
murs de tancament d’un edifici de l’època a la part més elevada del turó i un 
espai catalogat com a una petita estança de funcionament indeterminat al 
nord-est de l’edifici. Així mateix, també s’ha descobert un altre mur de gruix 
considerable al nord de l’edifici que correspondria a un tancament de l’assen-
tament romà. Tot i això no s’ha arribat al nivell natural, per tant si es continués 
excavant podria sortir alguna fase més antiga i segons les restes ceràmiques 
trobades, podríem determinar d’un assentament ibèric, per això es parla d’un 
assentament iberoromà, tenint en compte que la majoria d’assentaments 
ibèrics es van romanitzar.

Al segle I aC s’abandona la zona i es romans s’assenten a la plana per a cultivar 
les terres, moment en què apareixen les primeres viels romanes. I no es troba 
cap més ocupació fins a l’època medieval, quan es construeix la torre guaita, 
de la qual en l’actualitat tan sols quedava un tros d’una de les parets (l’ano-
menada agulla de pola). Aquesta segona ocupació, està constatada també 
amb documents que parlen del Puig o Roca Pola i les seves construccions 
(any 966). D’aqueta època s’ha recuperat part de la torre i un mur que delimi-
tava la part sud d’aquesta i tancava avall fins al penya-segat direcció sud. La 
torre de guaita, típica de l’època per a vigilar el pas marítim, es va construir 
aprofitant l’antic edifici de l’època romana. Finalment a l’època moderna es 
produeix l’última ocupació, quan s’enderroca la torre i s’aprofita l’antic mur 
per a fer un nou tancament rectangular. A partir d’aquest moment Agulla de 
Pola formarà part de l’itinerari del Camí de Ronda.

Agulla de Pola és un assentament iberoromà que es  
reaprofità per utilitzar-se com a torre de guaita medieval.

El cementiri de Tossa ha guanyat 165 nínxols des-
prés de quedar-se sense espai.
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L’avinguda Pelegrí estrena 
vorera i rotonda 
Un cop desencallada la situació econòmica a l´Ajuntament de Tossa, la regi-
doria d´Obres i Serveis ha reprès les actuacions previstes en diferents barris 
del municipi, entre les quals destaquen les actuacions encaminades a millo-
rar la seguretat i l’accessibilitat en aquestes zones de la població, que s’estan 
executant amb la brigada municipal per tal d’optimitzar la despesa.

A principis de gener es van començar 
els treballs per arreglar l’avinguda del 
Pelegrí, darrera la benzinera de Tossa, 
que van estar enllestides per la Festa 
Major de Sant Vicenç. El motiu princi-
pal d’aquesta actuació era arreglar la 
vorera que insistentment havien re-
clamat els veïns de la zona. Tot i això, 
des de l’Ajuntament de Tossa s’aprofi-
tà  per a fer una petita rotonda, ador-
nada amb un jardí japonès (format 
per pedres i sorra) que permetrà regu-
lar el trànsit. El regidor de via pública, 
Francesc Colomer, recorda que aques-
ta era una zona on sovint la gent apar-
cava malament i aquest fet provocava 
problemes de circulació. A partir d’ara, 
aquests taps en la circulació quedaran 
solucionats per la continua circulació 
de la rotonda. Aprofitant l’activació 
que ja es duia a terme, s’ha reforçat l’enllumenat públic de la zona i s’han 
repintat les senyals viàries horitzontals. El cost total de les obres ha estat assu-
mit per la benzinera BP, just al costat de la zona afectada, fent que l’actuació 
hagi resultat gratuïta per al poble de Tossa. 

Per altra banda, també s’està treballant en el mirador del Codolar amb tas-
ques de neteja, enllumenat i millores en la circulació i en breu es començarà 
a treballar a la zona de la Gabarra amb tasques de neteja, poda d’arbres i 
millores viàries.

Tossa reivindica el camí 
de ronda com a patrimoni 
cultural, natural i 
paisatgístic

Tossa de Mar disposa d’un camí 
de ronda que ressegueix pràcti-
cament tota la costa del munici-
pi. Un camí que no està exempt 
de les amenaces que planen 
sobre aquest patrimoni cultural, 
natural i paisatgístic com poden 
ser la desaparició de les activi-
tats econòmiques tradicionals, 
la creixent expansió urbanística 
i l’aparició de noves activitats 
turístiques. Per això des de la re-
gidoria de Medi Ambient s’han 
començat les tasques de millora 
i conservació d’aquest camí amb 
accions d’adequació i consolida-
ció de trams amb escales. Un ar-
ranjament de l’itinerari existent 
amb la mínima intervenció pos-
sible per mantenir l’encant de la 
zona i desbrossar i treure pedres 
i troncs de l’entorn per fer practi-
cable el camí.

El projecte s’ha iniciat a la banda 
de Sant Feliu, a la connexió entre 
Cala Bona i Cala Pola. També està 
previst actuar en el tram de Cala 
Pola-Vinya de l’Oliver, al que for-
men la Punta des Cars i Ses Alzi-
nes; el de Ses Alzines i Cala Lleva-
dor i, finalment el tram entre Cala 
Morisca i Porto-pi. El pressupost 
total està valorat en uns 84.000 
euros i la Generalitat en subven-
cionarà el 50%. Els alumnes de 
l’escola taller són els encarregats 
de portar a terme les tasques 
d’adequació del camí.

La nova rotonda permetrà agilitzar el trànsit de la zona.

Els veïns de l’avinguda del Pelegrí ja havien demanat 
a l’Ajuntament arreglar la vorera.

Detall dels treballs del camí de ronda entre Cala 
bona i Pola.
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festa major

El Pelegrí de Tossa va donar el tret 
de sortida a la Festa Major de Sant 
Vicenç d’enguany, la festa major d’hi-
vern del municipi de Tossa de Mar.

La major part de les activitats es van 
agrupar el dilluns 22 de gener, dia de 
Sant Vicenç, patró de la vila. Els ac-
tes es van iniciar amb l’ofici solemne 
en honor al sant patró. Les sardanes 
van tenir destacat protagonisme re-
memorant les arrels populars de la 
festa i se’n van fer dues edicions. Una 
primera a la plaça de l’església a dos 
quarts de dues del migdia i una se-
gona a dos quarts de cinc de la tarda 
al pavelló. Després d’aquesta segona 
edició de sardanes, l’orquestra de la 
Principal de la Bisbal va delectar als 
tossencs i tossenques al pavelló po-
liesportiu amb el concert de Festa 
Major, un dels actes més seguits de la 
festivitat. Cal remarcar que com cada 
any, la festa major de Sant Vicenç ha 
estat molt més seguida per la gent 
del poble que no pas la festa major 
de Sant Pere a l’estiu, ja que gran 
part dels tossencs tenia, o va poder 
tenir tancat el negoci, asseure’s a 
taula amb la família per a fer un bon 
dinar de Festa Major i després gaudir 
del concert com a fi de festa.

Al mateix dia, però ja entrada la nit, 
i continuant al pavelló poliesportiu, 

es va celebrar el gran Ball de Festa 
Major amb la mateixa Principal de la 
Bisbal.  Al llarg de la nit es va portar a 
terme l’elecció de la pubilla i l’hereu 
de Tossa 2007. Nora Balcells i Jordi 
Canuto van ser els escollits per re-
presentar en el món del pubillatge el 
municipi de Tossa de Mar. Acompa-
nyant-los en aquesta nova aventura 
hi haurà Iris Candelario que fou la 
primera dama i Ana Nadal i Meritxell 
Domènech que seran les segones 
dames.

La desaparició de l’envelat ui el trasllat de gran parts dels actes al pavelló poliesportiu no va fer 
disminuir la participació dels tossencs a les activitats i actes organitzats per a celebrar la festa 
major d’hivern de Tossa

Festa Major de Sant Vicenç

Tant el concert de Festa Major com 
el ball van tenir l’entrada gratuïta, de 
la mateixa manera que tota la resta 
d’actes organitzats, també gratuïts. 

Tot i que el gran dia de festa va ser 
el dilluns, durant la resta de setmana 
es van continuar celebrant i portant 
a terme actes dins la programació de 
la Festa Major de Sant Vicenç. Així 
doncs, el dimarts a la tarda s’inau-
gurà a la Casa de Cultura l’exposició 
Créixer... una aventura!!! amb motiu 
del 20è aniversari de la Llar d’infants 
de Tossa, que aquest any també va 
ser la protagonista del programa de 
Festa Major, on es feia un repàs al 
llarg de la història de la llar amb un 
bon grapat de fotografies que van 
fer somriure i recordar a més d’un.

Evidentment, al confeccionar el pro-
grama, la regidoria de Festes sempre 
té en compte totes les edats, fent 
activitats adequades als diferents 
públics. Pels més petits de la casa el 
divendres 26 de gener es va repre-
sentar l’obra de teatre infantil “Pinot-
xo” de Carlo Collodi, amb Teatre de 

La Festa Major, festa popular per excel·lència, va incloure dues edicions de sardanes.

L’orquestra de La Principal de la Bisbal van ser els encarregats de posar música el dia de Sant Vicenç.
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Sant Vicenç

Titelles Galiot. I pels que ja han cres-
cut una mica més i això d’estar a casa 
ja no els atreu tant es va fer la nit de 
música jove tossenca, el “TossaSona”, 
amb discoteca Tu Rai.

Tal com avançàvem a l’anterior nú-
mero del bimTOSSA, durant la festa 
major de Sant Vicenç s’ha apofitat 
per fer la presentació pública del 
llibre “L’Abans, recull gràfic de Tossa 
de Mar, d’Eva Pinyol, editat per Efa-
dos i amb la col·laboració de l’Ajun-
tament. 

El diumenge 28 de gener es van tan-
car la setmana de festivitat popular 
amb la vuitena baixada de carretons, 
que ja s’està constituint en un clàs-
sic al municipi. I per recuperar forces 
després de la descàrrega d’adrena-
lina, es va fer la botifarrada popular 
de Festa Major amb botifarra, pa, vi i 
aigua per a tothom. El fi de festa arri-
bà de la mà de The Country Revival, 
la gran festa de ball country, l’últim 
acte d’aquest any i un dels que va te-
nir més participació.

La novetat destacada d’aquesta edició va ser la celebració de gran 
part dels actes al pavelló municipal. Després dels problemes econò-
mics que ha hagut de superar l’Ajuntament i de l’aplicació d’un pla 
de sanejament en totes les àrees, es va decidir estalviar despeses mu-
nicipals sense que, evidentment, tossencs i tossenques en sortissin 
perjudicats. Per aquest motiu, tot i que la festa s’ha celebrat com cada 
any, l’equip de govern va decidir no llogar cap envelat, celebrant els 
diferents actes amb la mateixa dimensió però al pavelló municipal. 
D’aquesta manera el municipi s’ha estalviat entre vuit i deu milions de 
les antigues pessetes, ja que no s’ha llogat ni envelat ni cap dels seus 
annexes com banys mòbils, generadors, ventiladors d’aire calent… 
Franscesc Colomer, regidor de Festes Populars, està mot satisfet amb 
la nova iniciativa. “Al fer tota la festa al pavelló vam perjudicar a l’esport 
i les activitats esportives que normalment s’hi duen a terme, i per això 
es va decidir donar l’explotació del bar als responsables esportius”. 
Després dels bons resultats que es van tenir, Colomer apunta que “a 
partir d’ara totes les entitats que vulguin podran participar de la gestió 
del bar durant la Festa Major, Carnaval o el Cap d’any i repartir-se al 
final els beneficis”.

Festa Major sense envelat

Aquest any s’ha celebrat la vuitena edició de la baixada de carretons de Tossa.Aquest any s’ha celebrat la vuitena edició de la baixada de carretons de Tossa.
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entrevista

Per què us vareu presentar?
Nora: Jo ho vaig provar quan tenia 
16 anys. Llavors era massa jove, però 
l’ambient em va agradar i aquest any 
ho vaig tornar a provar.

Jordi: Al principi no n’estava gaire se-
gur, però al final vaig decidir-me. Em 
feia il·lusió representar el meu poble. 
Vaig ser l’únic noi i per tant sabia 
que guanyaria. De totes maneres, 
m’hagués agradat que hi haguessin 
hagut més candidats.

Què significa ser pubilla / hereu per 
vosaltres?
Nora: Representar Tossa arreu de 
Catalunya. Haurem d’anar a les fes-
tes majors dels altres pobles i fer la 
millor difusió possible del nostre 
municipi.

Nora Balcells i Repullo i Jordi Canuto Muñoz, els candidats del Pessebre Vivent, són la pubilla i hereu de Tossa 
de Mar 2007. La Nora té 18 anys i aquest és el segon cop que optava al càrrec. Estudia segon de batxillerat i les 
seves aficions són anar al cinema amb els amics, llegir i estudiar. Els seus projectes de futur són acabar els estu·
dis de batxillerat i fer la carrera d’arquitectura tècnica. En Jordi és un tossenc de 17 anys, estudia perruqueria 
a Girona i passa la setmana a la capital. Les seves aficions són treballar, estudiar i sortir amb els amics. Quan se 
li pregunta pels projectes de futur, en Jordi es mostra reservat i afirma que encara és massa aviat i que ara per 
ara s’ha de centrar amb els estudis.

Iris Candelario Mestres va ser escollida primera dama, mentre que Ana Nadal Baquera i Meritxell Domènech 
Meléndez són les segones dames del 2007.

Entrevista pubilla i hereu Tossa de Mar 2007

Jordi: Haurem d’explicar les arrels, les 
tradicions i com és la gent de Tossa 
a les festes majors on ens convidin. 
Serà un any molt divertit que acaba-
rà a la festa major de casa nostra.

Com representareu Tossa?
Jordi: De la millor manera possible. 

Si la resta de pubilles i hereus ens co-
neixen bé segur que es faran una idea 
de com és la gent de Tossa de Mar.

Nora: explicant la seva història i tra-
dicions al llarg de pubillatge.

L’elecció de la Pubilla i l’Hereu de Tossa de Mar 2007 es va celebrar el passat 22 de gener, dia de Sant Vicenç.
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notícies

Ordinadors al Casal d’Avis

El Casal d’Avis de Tossa de Mar dis-
posa des de finals de l’any passat 
de 8 ordinadors nous connectats 
en xarxa i amb servei d’Internet. 
Una maquinària que s’ha hagut 
de renovar després que els an-
teriors quedessin inutilitzats per 
un aiguat. Els nous ordinadors 
van arribar al casal abans d’aca-
bar el 2006 i els cursos d’iniciació 
a la informàtica fa dos mesos que 
funcionen. Segons el president 
del casal, Ramon Guitart, els cur-
sos tenen 3 mesos de durada i 
els han posat un preu simbòlic 
de 10 euros per les despeses de 
tinta. El curset té una hora de du-
rada setmanal i es fan tres torns: 
dilluns al matí, dimecres al matí i 
dimecres a la tarda. En total hi ha 
24 alumnes apuntats –les classes 
són plenes– i ja han hagut d’obrir 
una llista d’espera amb una vin-
tena d’interessats en el curs. L’ob-
jectiu d’aquest curset d’iniciació 
a la informàtica que els dóna una 
professora de forma voluntària 
és la de introduir la gent gran als 
ordinadors i ensenyar-los a es-
criure una carta en un document 
word, imprimir-la, navegar per 
Internet i el funcionament del 
correu electrònic.

Nova programació del Casal 
de Joves
El Casal de Joves de Tossa de Mar inaugura la nova programació per aquest 
any 2007 amb tallers i cursos de manualitats, ioga, txiquin, aerosala, massat-
ges i dansa del ventre. Per als afeccionats al teatre, també es donarà el tret de 
sortida al nou curs d’arts escèniques. Finalment, i en una vessant més edu-
cativa, s’ofereix un curs de disseny per a pàgines web i un taller d’escriptura  
creativa. Els cursos començaran el proper 1 de març i s’allargaran fins al mes 
de juny. Les inscripcions ja estan 
obertes i per a més informació es 
pot contactar amb el Casal de Joves 
de Tossa al telèfon 972 34 12 85. Els 
horaris dels cursos encara no estan 
confegits i s’adequaran els dies i les 
hores a la demanada de cada un. 
Anna Gata, regidora de Joventut, 
anima a tots els joves de Tossa a as-
sistir a la primera sessió dels cursos, 
gratuïta per a tothom, i provar si els 
agrada.

La Creu Roja s’instal·la a la 
Casa de Cultura
A partir del mes de març, la Creu Roja de Tossa s’instal·larà un dia a la set-
mana  en unes dependències de la Casa de Cultura per tal de promocionar 
el voluntariat al municipi. Des del nou centre d’atenció es donarà informa-
ció sobre el voluntariat a persones interessades i es proporcionarà el servei 
d’assistència, tant en termes de joventut per prevenir la drogodependència 
com en relació a actes de beneficència i atenció a la gent gran. Tothom qui 
vulgui ser voluntari i reinvertir part del seu temps lliure, podrà dirigir-se a la 
nova oficina des d’on es coordinarà el voluntariat a Tossa. D’aquesta manera 
es podran resoldre part dels problemes de mobilitat de la gent gran. Tasques 
com acompanyar a un avi al metge, fer una visita al geriàtric o anar a comprar 
al supermercat, que compliquen el dia a dia a la gent de la tercera edat, es 
convertiran en sortides plaents per a ells.

Per altra banda, l’Ajuntament, conscient del les dificultats de mobilitat de la 
gent gran, posarà a la disposició del poble el carrilet. El petit tren de Tossa 
passarà dues vegades al matí i dues vegades a la tarda per les zones de ge-
ografia més complicada com el Mas Font o Marc Chagall, per alleugerir els 
trajectes. 

Les classes d’informàtica han tingut molt d’èxit 
entre els socis i s’ha obert una llista d’espera.
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Agraeixen la tasca sanitària 
de la Policia Local de Tossa

Durant aquests últims mesos 
s’han escampat pel poble de Tos-
sa informacions contradictòries 
sobre el funcionament de l’antiga 
ambulància que està sota la res-
ponsabilitat de la policia local.  Per 
aquest motiu des de l’Ajuntament 
de Tossa es va voler reunir al CAP 
a tots els implicats en l’assumpte 
per poder aclarir les confusions. 
A mitjans del mes de desembre, 
Joaquim Casanovas, director as-
sistencial de la Corporació de 
Salut del Maresme i la Selva, Joan 
Ruiz directora d’EAP de l’Àrea Bà-
sica de Salut Lloret-Tossa, Josep 
Nicolàs, metge de família, els res-
ponsables de l’ambulància del 
SEM a Tossa i Esther Fornas, cap 
de la policia local,  es reuniren 
amb Pilar Mundet, alcaldessa de 
Tossa i Francesc Colomer, regi-
dor. La premissa inicial eren les 
informacions contradictòries que 
s’estaven donant sobre un servei 
municipal mancomunat entre 
tots que havien causat l’alarma 
al poble. Després de dues hores 
de reunió es constatà que des del 
consistori mai s’havia prohibit a la 
policia local fer serveis de trasllat 
i assistència mèdica en situacions 
d’urgència. I tot i les acusacions 
rebudes, Esther Fornas refutà 
que el seu equip no volgués fer 
serveis amb el transport munici-
pal ensenyant les estadístiques 
i llistats de serveis realitzats en 
els darrers mesos. Fornas també 
va especificar que si en alguna 
ocasió puntual, algun agent no 
havia volgut fer servir l’antiga 
ambulància, el motiu era la seva 
descatalogació com a tal. Des del 
consistori es demanà no alarmar 
a la població amb informacions 
errònies i es decidí treballar per 
aconseguir un nou mitjà de trans-
port sanitari per a substituir la ve-
lla ambulància i ajudar a cobrir les 
emergències quan l’ambulància 
del SEM estés ocupada.  

Tossa de Mar tindrà un nou 
vehicle de transport sanitari
Després de la polèmica generada les últimes setmanes en relació al servei 
d’ambulàncies al poble de Tossa i amb motiu de trobar una solució, el passat 
dimecres 24 de gener es van reunir al consistori tossenc, Pilar Mundet, alcal-
dessa de Tossa i Anna Gata, regidora de Salut, amb el Director de serveis terri-
torials de Salut a Girona, Ferran Cordon i el doctor Campasol, responsable del 
transport sanitari. Fruit de la trobada, Ferran Cordon va prendre el compro-
mís d’ajudar a l’Ajuntament a equipar, amb tot el material mèdic necessari, el 
vehicle de suport sanitari que el mateix consistori està gestionant adquirir. 
Aquest nou vehicle estarà sota la responsabilitat de la policia local de Tossa 
substituint l’antiga ambulància que ja no disposa de certificació mèdica. El 
vehicle complementarà el servei de trasllats i emergències ofert per l’ambu-
lància de suport vital bàsic (SEM), present a Tossa dotze hores durant l’hivern 
i vint-i-quatre hores a l’estiu.

El Departament de Salut també va assegurar que treballaria per ampliar la in-
corporació dels reforços mèdics durant la campanya d’estiu. De moment, tant 
el personal sanitari com el vehicle de suport vital bàsic 24 hores (ambulància 
del SEM) ja iniciaran la campanya a principis de juny i aquesta s’allargarà fins 
a finals de setembre, oferint trenta dies més de reforç dels serveis sanitaris 
en relació a la temprada anterior. I Cordon assolí el compromís de continuar 
treballant en aquest sentit.

És necessari, però, que tota persona que tingui una emergència mèdica o 
que n’assisteixi una, metges i habitants de Tossa, activin directament el servei 
d’ambulàncies trucant al 061. Aquesta serà la millor i més ràpida fórmula per 
activar i coordinar el servei. Passat l’estiu i tenint en compte l’excepcionalitat i 
aïllament que caracteritzen el municipi de Tossa, s’estudiarà la possibilitat de 
dotar al municipi del servei del suport vital bàsic vint-i-quatre hores durant 
tot l’any, tenint en compte el total d’activacions que s’hagi fet d’aquest en els 
mesos anteriors. 

Pilar Mundet i Anna Gata es reuneixen amb els representants del Departament de Salut a Girona.



L’Ajuntament de Tossa de 
Mar estudia dotar al muni-
cipi del servei wifi

L’Ajuntament de Tossa de Mar 
està treballant de manera deci-
dida en engegar una xarxa wifi 
que doni cobertura a tot el mu-
nicipi. De moment, s’estan valo-
rant experiències que ja hi ha en 
funcionament en altres munici-
pis i s’han iniciat converses amb 
diferents empreses especialitza-
des en oferir aquest servei. De 
totes maneres, des del consistori 
s’obriran converses amb Telefò-
nica i altres empreses per conèi-
xer exactament el funcionament 
i la normativa vigent, així com 
els problemes i atacs informàtics 
que hi podria haver.

Nous cursos de 
socorrista a Tossa

Després de quatre anys la Creu 
Roja torna a Tossa per impartir 
cursos de socorrisme de primers 
auxilis i socorrisme aquàtic. Els 
cursos s’inicien a partir de finals 
del mes de febrer. El curs d’as-
sistència sanitària de nivell dos, 
o conegut popularment com a 
primers auxilis, s’inicia el 20 de 
Febrer i les classes s’impartiran 
a la Casa de Cultura. El curs de 
socorrisme aquàtic, pel que es 
necessita passar una prova de 
preparació física, començarà el 
proper 3 de març i les classes 
s’impartiran a la piscina munici-
pal de Tossa. Ambdós cursos aca-
baran abans de Setmana Santa, 
pel que es podrà obtenir el títol 
per iniciar la temporada turística. 
Les inscripcions ja estan obertes 
i per a més informació es pot tru-
car al telèfon 972 34 81 30, de 
nou a una del migdia.

notícies

Tossa organitza farmtrips 
a les empreses de creuers
El Patronat Tossa Turisme ha organitzat unes jornades informatives, farmtrips, 
per tots els treballadors i propietaris de les empreses de creuer que actual-
ment tenen concessió a Tossa de Mar perquè coneguin a fons el municipi. 
Una coneixença que els convertirà en venedors del poble quan els turistes 
els demanin informació. A més, per tal d’incrementar el valor afegit a la visita 
que fan a Tossa de Mar s’ha acordat comercialitzar des dels punts d’emissió 
els tiquets per arribar a Tossa així com les entrades als Museus de la Vila Ve-
lla. Al mateix temps també s’ha acordat incrementar la quota de concessió 
a aquestes empreses per tal de poder finançar tota la fulleteria i emissió de 
nous tiquets de venda dels forfets que es comercialitzaran a partir d’aquesta 
nova temporada.

Entre d’altres accions relacionades amb el projecte EQUAL gestionat pel Con-
sell Comarcal de La Selva, el Patronat de Tossa té previst organitzar unes jor-
nades-taller sobre la Responsabilitat Social Corporativa (RSC), amb professors 
de la Universitat de Vic. És previst que els cursos es realitzin entre els mesos 
de març a juny. Hi haurà un curs de 8 hores d’Estratègia i gestió empresarial 
i un altre de 4 hores sobre Tallers pràctics de Bones pràctiques ambientals; 
Habilitats comunicatives en la diversitat; i Atenció al client.

Aquests tallers de formació permetran finalitzar l’any amb una jornada de re-
coneixement amb premis a les millors pràctiques empresarials en Responsa-
bilitat Social Corporativa (RSC) a Tossa de Mar amb el lliurement de certificats 
i diplomes.

El Patronat Tossa Turisme també ha editat uns calendaris del 2007 on hi apa-
reixen 19 restaurants locals dividits en tres categories: cuina local, cuina con-
tinental i cuina internacional. Restaurants de Qualitat es distribuirà a les fires 
a les que assisteixi l’àrea de Turisme de l’Ajuntament o l’Oficina de Turisme. 
Per obtenir els resultats esperats s’ha dissenyat un esquema amb set fases 
d’actuació específica.
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La piscina municipal guanya 
130 socis al mes de gener
Les instal·lacions de la piscina municipal de Tossa, fins a l’octubre encapçala-
des per SEAE gestió esportiva, han iniciat una nova etapa des de principis del 
mes de desembre, quan Jordi Viñas i August Tarrega van agafar la gestió de 
les instal·lacions municipals. Des del primer moment els nous responsables 
han treballat per millorar el servei ofert. I ja des de principis d’any s’ha ampliat 
la franja diària d’obertura de l’equipament sense tancar cap migdia interset-
manal i obrint també les instal·lacions els dissabtes. Jordi Viñas explica que es 
farà una nova revisió i ampliació de l’horari quan la demanada ho recareixi. 

Actualment la piscina obre cada dia de dilluns a divendres de dos quarts de 
vuit del matí a les deu de la nit i els dissabtes es fa horari partit, de quarts 
de nou a les dues del migdia i de quatre a dos quarts de nou de la nit. De 
moment els diumenges i dies festius les instal·lacions estan tancades. Un al-
tre dels objectius principals que es van plantejar els nous responsables va 
ser establir una quota única amb la que es poden utilitzar tot els serveis de 
forma lliure i participar de totes les activitats dirigides, exceptuant cursets 
específics. L’abonament mensual d’un adult ascendeix als 32 € tot i que hi ha 
descomptes per la parella i família, joves i gent gran.  Des que els dos gestors 
van agafar les rendes de les instal·lacions han instaurat una política de pro-
mocions. A la Fira de Nadal de Tossa, celebrada els dies 6,7 i 8 de desembre, ja 
es va publicitar la nova gestió de la piscina i es proporcionava a futurs usuaris 
la gratuïtat per provar durant una setmana tots els serveis de la piscina. I des 
del mes de gener fins a mitjans de febrer, tots els nous socis inscrits no han 
hagut de pagar cap quota d’inscripció. Jordi Viñas i August Tarrega pretenen 
continuar fent tongades de promocions al llarg de l’any per tal de beneficiar 
als actuals socis de la piscina i propiciar noves incorporacions. 

Gràcies a la nova política de gestió, el passat mes de gener es van fer cent 
trenta altes de socis nous, superant les previsions més optimistes dels ges-
tors. La nova filosofia de la piscina es nodreix de les necessitats dels seus socis 
i els recents responsables es comprometen a seguir ampliant els horaris, les 
activitats dirigides i la maquinària de la sala de musculació segons els con-
sells i necessitats dels seus clients. 

notícies

Llop gestió – Jordi Viñas i 
August Tarrega

Jordi Viñas i August Tarrega són 
els nous concessionaris de la pisci-
na municipal de Tossa de Mar. Lli-
cenciats ambdós amb Ciències de 
l’esport i INEF, han creat la societat 
Llop gestió, encarregada de ges-
tionar instal·lacions esportives de 
manera integral, que ja comença a 
donar els primers fruits.

Com arribeu a Tossa?
Ens vam assabentar de la convo-
catòria del concurs i vam valorar 
el fet de presentar-nos-hi. Després 
que la plaça quedés deserta, vam 
iniciar un procediment negociat 
amb l’Ajuntament per arribar a un 
possible acord, i així va ser. El cert 
és que volem agrair la confiança i 
la predisposició de l‘Ajuntament 
per a fer viable aquest acord, ja 
que estem molt contents de lide-
rar aquest projecte.

Des de quan esteu al capdavant 
de la piscina?
L’Ajuntament no volia prescindir 
de l’equipament municipal i el cert 
és que tot va ser molt ràpid per tal 
de no perdre temps. A finals de 
novembre se’ns comunica l’acord 
i des de l’1 de desembre entrem a 
gestionar les instal·lacions.

Què guanyarà Tossa amb aques-
ta nova gestió?
La nostra filosofia és dotar als 
tossencs i tossenques d’un servei 
municipal al seu abast, segons 
les seves necessitats i que encaixi 
amb els seus horaris. Volem que 
la piscina continuï guanyant socis 
però sempre tenint en compte les 
seves opinions. Aquesta és la pisci-
na del poble i dels seus habitants.

Els nous responsables de la piscina municipal de Tossa amplien els horaris i serveis de les instal·lacions.
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Tossa de Mar,
el millor escenari
Tossa de Mar és un indret aïllat, característic i singular. Aquestes connotaci-
ons han fet que al llarg de la història, molta gent s’interessés per la vila. Com 
hem comentat en aquest Bim, als anys 30, Tossa va ser la Babel de les arts del 
Mediterrani i gran quantitat d’artistes, filòsofs o escriptors venien aquí per 
inspirar-se amb les seves formes, respirar el seu aire i deixar-se enlluernar per 
la màgica llum que arriba. Tot i que aquella etapa pictòrica va acabar, i que 
avui en dia la dinàmica general ha anat per altres camins, l’encant de Tossa no 
ha deixat d’embadalir a milers de persones. No cal esmentar la gran quantitat 
de turisme i segona residència que vénen a Tossa per gaudir del seu ergono-
mia excepcional, que la fa diferent a qualsevol vila de la Costa Brava. 

Aquest últim any, multitud de professionals de la imatge han escollit Tossa 
per realitzar els seus treballs. I no cal anar gaire lluny per a trobar el primer 
exemple; la primera empresa de telefonia a nivell estatal, Telefònica, ha cen-
trat una de les seves  campanyes en els paisatges i les vistes de Tossa, tal com 
es pot veure a la imatge. Les “magnifiques vistes” de Tossa s’han convertit en 
el lei-motiv de la campanya publicitària que s’ha donat a conèixer a través 
d’aquesta grafisme per a tot Espanya. Però Telefònica no ha estat l’única que 
s’ha deixat seduir pel municipi, sinó que la firma de càmeres fotogràfiques 
Canon també va venir durant el mes de gener per duu a terme la nova cam-
panya publicitària i confeccionar un catàleg d’imatges per Internet del seu 
nou model IXUS S-80, demostrant la capacitat 
i les habilitats de la càmera fent 
fotografies a les platges, cales, 
Vila Vella i les muralles de Tossa. 

Al llarg de l’any 2006 molts altres 
projectes també s’han centrat 
amb el nostre municipi, com és el 
cas d’un DVD de la col·lecció Rutas 
por Espanya editat pel Grup Plane-
ta. Una col·lecció de 8 DVD amb in-
formació cultural, històrica i turísti-
ca de les diferents rutes i camins de 
l’estat espanyol incloent la ruta de 
Don Quijote o el Camí de Santiago 
entre d’altres. A Tossa van enregis-
trar la Vila Romana dels Atmetllers, el 
museu municipal, el far i variats exte-
riors naturals com la platja, les cales, 
la muralla o les seves torres. Aquestes 
imatges es van incloure en el DVD de-
dicat a la Via Hercúlea o Augusta. Tossa 
també ha estat la protagonista d’altres 
DVD de divulgació cultural i promocio-
nal, de sessions fotogràfiques de moda, 
curtmetratges o fins i tot del rodatge de 
l’espot publicitari de nadal de la marca 
de cava català Codorniu. 
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Adeqüen els serveis del 
quadrant de les escoles

Han començat les obres d’ade-
quació de serveis del quadrant 
de les Escoles de Tossa de Mar. 
Les obres, que porta a terme 
Sorea, consisteixen en la substi-
tució de la canonada de clave-
gueram, aigua potable i pluvial. 
El pressupost d’aquestes obres 
de millora del sector urbà és de 
117.000 euros per la substitució 
de la canonada d’aigua pluvial 
i del clavegueram, i de 41.600 
euros pel que fa al servei d’aigua 
potable. Tota la inversió va a càr-
rec del finançament d’obres que 
es va signar en el seu moment en 
el pla de millora del servei Mu-
nicipal de clavegueram i del pla 
de millora del servei d’aigua po-
table. L’objectiu de les obres és 
modernitzar les infraestructures 
existents, anul·lar les contínu-
es avaries que hi ha actualment 
amb l’aigua i adequar l’entorn 
del quadrant de les escoles per 
evitar esvorancs que s’han pro-
duït a causa de les nombroses 
avaries. El termini previst per 
l’acabament de les obres és d’un 
mes i mig i també hi ha prevista 
la pavimentació del quadrant 
que formen els carrers Pintor 
Créixens, Rosa Risech Samada, 
Escultor Marès, Pompeu Fabra i 
el tram de l’avinguda Catalunya.
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entrevista

Com comença el teu vincle amb  
Tossa?
La primera cosa que vaig fer acabada 
la carrera va ser venir a catalogar el 
museu de Tossa. Tot i això jo ja tenia 
vincles familiars amb el poble. Vaig 
venir aquí amb sis anys i vaig passar-
hi la infantesa i l’adolescència abans 
de marxar a estudiar. I torno a Tossa 
als anys 90 quan amb en Lluís Carbo-
nell i d’altres comencem un seguit 
d’exposicions monogràfiques d’ar-
tistes relacionats amb Tossa.

Quin és el motiu d’aquesta exposició?
El motiu és aportar dades sobre el mo-
ment d’arribada de més gent a Tossa 
de Mar, des de finals dels anys 20 a la 
Guerra Civil. El moment que més ens 
interessa és el moment d’eclosió, als 
anys 29 i 30, quan arquitectes, pin-
tors, escriptors, filòsofs... s’instal·len 
al poble i passen a ser veïns de Tossa. 
Tal com Benet l’anomena,Tossa és la 
Babel de les arts. 

I perquè venen a Tossa?
La majoria són jueus i fugen del na-
zisme. París és un centre que ha per-
dut aquell moviment tant important. 
La gent està desorientada, necessita 
marxar com a conseqüència de la 
primera guerra mundial i la immi-
nència de la segona.

“L’exposició és per Tossa i perquè Tossa es 
pugui conèixer”

Glòria Bosch, historiadora de l’art, tot i no se filla de Tossa, viu tota la seva infantesa i adolescència en el poble. 
Comença en el món de l’art en temes de comissariat d’exposicions, casualment en l’exposició La Cadira, fór-
mules visuals, exposició itinerant a nivell de Catalunya però que s’inicià a Tossa. Es cofundadora del projecte 
d’art contemporani Espais, actualment Fundació Espais a Girona. I ha estat directora artística de la galeria de 
Salvador Riera Dau al set, i del Museu d’Art de Girona fins al 2001. Actualment dirigeix els espais d’art de la 
Fundació Vilacasas. Tot i això en cap moment ha deixat de fer comissariats d’exposicions pel seu compte i col·
laborar amb premsa. Aquest estiu presenta l’exposició Berlín – Londres – París - Tossa. La tranquil·litat perduda, 
juntament amb la seva companya Susanna Portell a la Fontana d’Or de Girona.

Quin és aquest encant de Tossa que 
fa que vinguin a refugiar-se aquí?
Jona Maragall diu que Tossa “és una 
capsa amagada entre muntanyes”. 
Molta gent busca l’aïllament, la difi-
cultat d’arribar. Tot i que no ho podem 
aplicar a tothom, per exemple Nancy 
Jonston, l’escriptora, arriba a Tossa 
per atzar. El que sí que hi ha és una 
cosa comuna entre tots els artistes, i 
és que es formen grups de gent que 
estan relacionats i que ja es coneixien 
d’altres indrets: el cercle de Creixems 
de Paris, Fred Ulman i altres d’una pe-
tita illa al nord d’Alemanya...

Però el títol de l’exposició és La 
tranquil·litat perduda? Què passa?
Són gent que provenen dels grans 
centres i capitals d’art d’Europa i que 
vénen a Tossa buscant un espai de 
calma i tranquil·litat. Però al esclatar la 
Guerra Civil espanyola aquesta calma 
és estroncada i han de tornar a marxar, 
per això és la tranquil·litat perduda.

I perquè Tossa com a eix d’aquesta 
exposició i no Ceret o un altre indret 
emblemàtic en el món de les arts?
El cert és que hi tinc un vincle efectiu 
amb Tossa. Però és que per a mi Tossa 
és tan important com Ceret, podria 
ser-ne un altre. Té un potencial que 
s’ha de desenvolupar. És un tema que 
m’interessa, que hi crec i que admiro.

Què si podrà trobar en aquesta expo-
sició que la diferencií de les altres? 
Hi haurà unes noranta obres més 
documentació. Hi ha obres inèdites 
que vénen de Suïssa i de França. Per 
exemple una escultura del Brignone, 
que va ser la primera escultura surre-
alista d’un artista suís i és feta a Tossa. 
Hi haurà molta documentació i foto-
grafies de Pere Creixams, l’obra de la 
primera dècada de Otto Lloyd, d’An-
dré Masson, documents i pintures 
inèdites de Fred Ulman. També serà 
interessant el tractament del mateix 
museu com a obra i com a projecte. 
I una de les coses que més ens atreu 
és l’anàlisi que fem de la doble mira-
da: com veiem des de dins aquesta 
Tossa i com ho veuen des de fora, 
amb dos articles, el de Rafel Benet, 
Tossa, Babel de les Arts, publicat l’any 
1934 i l’article L’ecole francesa apare-
gut l’any 1935 en una revista france-
sa. A part hi haurà un espai de docu-
mentació de llibres i d’altres obres 
amb més de 400 autors que d’una 
manera o una altra han tractat Tossa 
en qualsevol de les èpoques. Pot ser 
molt interessant 

Quines expectatives teniu?
No hi penso, no ho sé. L’únic que de-
sitjo és que de tot això en surti una 
publicació que serveix i sigui útil i 
que després de tant temps d’anar 
buscant serveixi per alguna cosa. A 
més tot el material de documentació 
que hem aconseguit, quan s’acabi 
l’exposició, vull fer una donació a l’ar-
xiu de Tossa. L’exposició és per Tossa i 
perquè Tossa es pugui conèixer.

Glòria Bosch, autora del llibre Museu Municipal de Tossa.
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Apunts històrics de Tossa

Capítol 2 
El Paleolític
El coneixement de la història fins a 
començaments del primer mil·lenni 
aC, es basa únicament en les troba-
lles arqueològiques. L’estudi d’aques-
tes restes permet als prehistoriadors 
reconstruir amb més o menys cer-
tesa, segons el període, els diversos 
modes de vida desenvolupats pels 
nostres avantpassats més llunyans.

Al llarg del Paleolític, els homes van 
desenvolupar uns modes de vida 
molt dependents del medi natural. 
Aquests homes no produïen ali-
ments i la seva economia es basava 
en la caça, la pesca i la recol·lecció. 
L’organització social era col·lectiva i 
vivien en petits grups sense cap ti-
pus d’especialització ni de divisió del 
treball.

Des de les regions sud-orientals 
d’Àfrica que hom creu el bressol de 
l’home, l’anomenat Homo erectus va 
passar a noves terres més enllà del 
continent. Devia arribar a la penín-
sula Ibèrica en una data que oscil·la 
entre els 800.000 i el milió d’anys aC. 
Les restes de fòssil humà més antic 
conegut a la península són les de 
l’Homo antecessor descobertes el 
1997 a Atapuerca (Burgos), però no 
es descarta que properes excavacions 
arqueològiques en aquest o en altres 
indrets puguin recular més aquesta 
cronologia.

El Paleolític es divideix en diverses 
etapes, des del Paleolític Inferior al 
Superior passant pel Mitjà. A la zona 
mediterrània es troben pocs jaci-
ments del Paleolític Inferior que es 
concentren majoritàriament al sud 
peninsular i als marges dels rius me-
setaris. El Paleolític Mitjà (d’ara fa uns 
100.000 a 35.000 anys) és un període 
intermedi caracteritzat per una gran 
varietat d’indústria lítica (rascadors, 
burins, raspadors, etc.), molt més 
petita que la del Paleolític Inferior, 
destinada a feines més especialitza-
des, i molt més abundant. La seva 
ubicació en coves ha permès una 
millor conservació de les restes i dels 
fòssils humans. Aquests fòssils, com 
la mandíbula de Banyoles trobada 
pel Dr. Pere Alsius el 1887, pertanyen 
a l’home de Neandertal, el qual ja 
practicava ritus funeraris i enterrava 
els seus difunts.

El Paleolític Superior és la darrera 
fase del Paleolític, compresa entre 
els 35.000 i els 10.000 anys aC. L’evo-
lució humana porta fins l’home de 
cromanyó, varietat de l’Homo sapiens 
sapiens, i amb ell la indústria lítica es-
devé molt més rica i complexa (pun-
tes de fletxes, atzagaies, propulsors, 
agulles, arpons, etc.). Durant aquest 
període l’art rupestre i mobiliari viu 
una autèntica eclosió, fins al punt 
que és gràcies a aquest art que es 
poden diferenciar diverses cultures 
o etapes. Durant la primera, l’auri-
nyacià, l’home de Cromanyó va pe-
netrar pels dos extrems del Pirineu 
extenent-se arreu de la península. La 
cultura següent, el solutrià, va des-

envolupar una tècnica de talla nova: 
el retoc pla i paral·lel que va produ-
ir les peces més boniques de tot el 
Paleolític. El magdalenià va ser la 
darrera etapa caracteritzada per l’ús 
d’ossos i banyes de cérvol per a la fa-
bricació d’eines. A Catalunya conser-
vem nombrosa indústria lítica, però  
malauradament no conservem res-
tes d’art rupestre d’aquest període, 
com sí passa al nord d’Espanya i al 
centre de França, on es troben les 
grans catedrals d’aquella època.

Al terme de Tossa no s’han trobat jaci-
ments paleolítics, la qual cosa no vol 
dir que no hi siguin. Ben prop d’aquí, 
a Llagostera, sí que se n’han localit-
zat, excavat i estudiat alguns. A Tossa 
conservem un bifacial de pedra del 
paleolític inferior localitzat prop del 
Puig de ses Cadiretes. D’altra ban-
da, a finals dels anys 1980 durant els 
treballs de construcció d’unes cases 
a l’extrem est de l’avinguda de Joan 
Maragall, davant de la caserna de 
la Guàrdia Civil, van aparèixer unes 
destrals de sílex, uns fragments de 
ganivet i petits utensilis d’os, que 
sembla podrien correspondre al Pa-
leolític Superior. En qualsevol cas, la 
zona es va edificar ràpidament sense 
que s’hi fes cap excavació d’urgència 
i, per tant, es va perdre l’oportunitat 
d’haver aprofondit en el coneixe-
ment del nostre passat més remot. 
Totes aquestes peces es troben al 
Museu Municipal, per bé que avui 
no estan exposades. 

DMA

Una imatge del Puig de Ses Cadiretes.
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grups polítics

 
 
Tossa no és  
turístic? 

En el calendari anual del sector turís-
tic, comptem amb la fira de FITUR a 
Madrid, que ha tingut lloc durant la 
setmana passada, però Tossa no hi 
ha assistit. Fitur, es considera la fira 
més important d’Europa, on es troba 
un Servei integral de formació i in-
tercanvis comercials gens menyspre-
ables i amb l’únic objectiu d’apostar 
per un mercat turístic en constant 
expansió i que, des del nostre Grup 
Municipal de CIU, pensem que no 
ens podem permetre el luxe de des-
estimar aquesta eina de Marketing, 
com tantes d’altres, que des de fa 
uns anys s’estan menyspreant.

Des de CIU, critiquem fermament 
l’actuació de la Gerent del Patronat 
de Turisme (Sra. Hermínia Andreu) 
per la manca de plantejament d’ob-
jectius clars i destinació de recursos 
a l’empresa més important del poble 
de Tossa.

Pensem que dissenyar accions co-
mercials de promoció i aprofitar to-
tes les possibilitats que FITUR posa 
a disposició d’exposicions i visitants, 
es una eina primordial pel nostre po-
ble.

CIU ha apostat i apostarà sempre tre-
ballant per les bases de futur del mo-
del turístic de Tossa. Ordenant objec-
tius en Política turística, augmentant 
la qualitat i la diversitat turística  i 
en definitiva cercant línies estratè-
giques d’actuació pel desenvolupa-
ment turístic del nostre poble. 

Per una Tossa 
més competitiva 
i acollidora

L’únic objectiu d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya quan va entrar a 
formar part del govern de l’Ajunta-
ment de Tossa de Mar fou treballar 
pel poble. Al llarg d’aquest mandat 
que acabarà el pròxim 27 de maig 
hem iniciat i acabat una sèrie de pro-
jectes que han ajudat a augmentar la 
qualitat de vida de les tossenques i 
tossencs. Una de les necessitats que 
impera al nostre municipi és la ga-
rantia del subministre d’aigua pota-
ble al llarg de l’any. Per això des de la 
regidoria de Planificació Urbanística 
hem treballat perquè es construeixin 
dos nous dipòsits d’aigua i es substi-
tueixi la canonada que ens abasteix 
d’aigua potable. Aquesta acció ar-
riba amb la signatura d’un conveni 
amb Sorea després d’una sèrie de 
reunions amb tots els grups polítics 
municipals. Gràcies als vots a favor 
del nostre grup i el PSC hem aprovat 
aquest projecte que ens garantirà el 
subministrament d’aigua potable al 
llarg de l’any deixant de banda les 
creixents averies que hem patit fins 
ara. Els tres grups a l’oposició, CiU, 
AET i TU hi van votar en contra, igual 
que en moltes de les propostes per 
millorar la població –camí de ron-
da, pla general amb la conservació 
del seu entorn natural i control del 
creixement urbanístic, obres de Vila 
Vella, obres a Can Vergonyós...–. Una 
sèrie d’obres de caràcter públic que 
tenen la finalitat de donar qualitat 
de vida als nostres veïns, però també 
aconseguir que Tossa de Mar cada 
cop sigui més moderna i competiti-
va amb un desenvolupament i una 
estructura més lògica del segle XXI.

Per això ens agradaria saber com 
pretenen voler governar un munici-
pi si per sistema voten no a actuaci-
ons que són per millorar la qualitat 
de vida dels tossencs i visitants. Si 
teniu l’oportunitat, pregunteu-los: 
per què?

c ui
convergència i unió

Bona Gent, 
Bona Feina

Estem contents d’acabar la legis-
latura havent pogut complir tot el 
programa i així  poder-nos presen-
tar davant del poble amb els deures 
fets. Però encara queda feina per fer. 
I la seguirem fent. No ha estat una 
legislatura fàcil. Sempre  n’hi ha que 
perquè no es vegi el que s’està fent 
de bo , fan soroll i posen pals a les 
rodes. Però quan es té clar el que s’ha 
de fer, quan es treballa amb il·lusió 
per Tossa, les coses acaben sortint 
bé. I Tossa hi surt guanyant. I us he 
de dir que, després d’una legislatura 
tan intensa, la feina dels regidors ha 
aconseguit resultats excel·lents. Tot 
el que s’està fent, el que es comença 
a fer i el que es farà és un èxit de tots. 
Quatre anys de feina col·lectiva, de 
la gent que vol que Tossa prosperi –i 
no només uns quants i prou-, fan in-
comparable el que ens vàrem trobar 
quan vàrem entrar –factures endar-
rerides per pagar, infraestructures 
obsoletes, personal desmotivat, dei-
xadesa de tot el que és públic,...- que  
si ho compareu amb el que el que 
podrem presentar durant  aquest 
magnífic trimestre  explica la impor-
tància  de la feina d’aquest govern al 
llarg d’aquesta legislatura

Ara per ara estem més dedicats a 
acabar la feina  que ens vàrem com-
prometre a fer amb els tossencs que 
no pas en entrar en les batalles elec-
toralistes .Sapigueu , però , que la 
nostra candidatura , que és la que 
compta en aquests moments  amb 
el suport majoritari dels tossencs , 
presentarà els millors candidats per 
Tossa , el millor programa electoral 
per les municipals de Maig , i el que 
és més important : el compliment de 
tot el programa de les eleccions de 
2003.La millor garantia  de les futu-
res promeses electorals és haver dit 
el que s’ha fet , és haver fet el que 
s’ha dit. Podeu comprovar-ho amb 
tota la confiança revisant el nostre 
programa de govern.

22



grups polítics

El poble vol ser  
escoltat !!!!

De tots és ben conegut que aquests 
darrers mesos hi ha hagut una for-
ta polèmica al poble per demanar a 
l’Ajuntament que restituís el servei 
d’ambulància municipal que, encara a 
hores d’ara no entenem perquè s’havia 
suprimit. 

Els grups municipals a l’oposició vam 
demanar diversos cops a l’equip de 
govern que adquirís un nou vehicle 
per adaptar-lo a ambulància per poder 
oferir el servei als vilatans i als visitants, 
i l’equip de govern s’hi va negar.

Ara, finalment, davant les justes de-
mandes del col·lectiu mèdic i dels nos-
tres grups que es feien ressò de la veu 
i el sentir del poble, l’equip de govern 
s’ha vist obligat a claudicar i atendre 
les peticions que li hem anat reiterant 
durant aquests mesos i ha anunciat 
que comprarà un vehicle nou per do-
nar el servei d’ambulància municipal.

Un exemple clar que la insistència per 
demanar un servei just per al poble ha 
donat els seus fruïts i, per això volem 
manifestar que estem contents que 
hagi guanyat el seny i el municipi  pu-
gui tornar a gaudir d’un servei que no 
s’havia d’haver perdut mai.

El poble ha estat escoltat.!!!

El poble demana tornar a ser escol-
tat!!!!

Un altre tema prou important que s’es-
tà debatent aquests dies és el tanca-
ment de la porta del costat del Museu 
de Tossa.  El nostre grup, juntament 
amb CiU, va presentar una moció al Ple 
Municipal per tal de demanar que no 
es tanqui la porta que es va obrir l’any 
1991 i que en aquell moment va aixe-
car un fort rebuig popular. 

En la moció es deia que,  donat que 
la porta ja fa setze anys que existeix 
i que està plenament acceptada pel 
poble, no té cap sentit ara que es tapi 
i es torni a obrir el forat que hi havia. 
Un forat pel qual no s’hi podrà passar 
pel perill que suposaria per la gent. I si 
més endavant es vol fer un Pla Especial 
per tornar a obrir la porta, creiem sin-
cerament que és una despesa ben inú-
til que ens podríem molt ben estalviar.

Així, doncs, davant els arguments que 
vam presentar, tots els grups muni·
cipals sense excepció, van aprovar 
per unanimitat demanar a la persona 
que s’encarrega de controlar les obres 
de la Vila Vella, que tingués en compte 
la voluntat del poble, que ara reclama 
que no es tanqui aquell pas.

Som perfectament conscients que si 
existeix una Sentència, aquesta s’ha de 
complir. Però també estem plenament 
convençuts que si hi hagués una ferma 
decisió  de manifestar la voluntat del 
poble al Jutge, es podria assolir aquest 
objectiu.  I en aquest cas, pensem que  
encara no s’han esgotat totes les vies 
possibles per permetre que la porta 
continuï oberta.  

Algú es pot preguntar  per què l’AET 
mostra ara aquest canvi d’actitud res-
pecte a aquest tema, si l’any 1991 va 
declarar-se en contra de l’obertura? 
Doncs, bé, perquè entenem que res 
és com fa 16 anys enrera. Ni Tossa és 
com era fa 16 anys, ni els tossencs som 
com érem abans. Tot ha canviat molt 
en aquests anys i, per més que s’entes-
tin ara a voler deixar la Vila Vella com 
era abans de l’any 1991, no ho aconse-
guiran; no es pot fer marxa enrera en 
el temps.  La Sentència, per més que 
diguin, no es compleix al cent per cent,  
sinó facin la prova:  tanquin el ulls i 
pensin com era l’any 1991 i mirin si ara 
ho veuen igual que abans. 

Avui, el poble demana que es deixi 
aquell pas obert i,  malgrat que tots els 
representants municipals van votar-hi 
a favor, la Sra. Alcaldessa no vol esgo-
tar la via d’anar a parlar amb el Jutge 
per fer-li saber l’opinió de la gent del 
seu  poble.  Com sempre, ha pesat més 
l’opinió de la intransigència supina 
que la del poble. 

Potser el magistrat tindria  més volun-
tat i sensibilitat que la que ha mostrat 
la Sra. Mundet i ens faria cas? 

Cada cop que veiem aquella porta tan-
cada ens quedarà el dubte de saber 
què hauria passat si s’hagués fet una 
visita al Jutge.  Només caldria intentar-
ho.   Què hi podem perdre ? 

Nosaltres estem disposats a acompa-
nyar-la .

Quan un poble demana ser escoltat 
se li ha de fer cas... 

Passar pàgina
S’apropen les eleccions i es nota.

L’equip de govern fa un esforç 
publicitari de les seves actuacions. És 
lògic. És hora de passar comptes. Han 
gastat molt i s’han d’explicar. Això sí, 
les seves explicacions les paguem 
entre tots. 

Trobem a faltar alguns aclariments 
envers com es paguen algunes de 
les obres executades. No s’expliquen 
però els veïns ho notem. Un exemple, 
compareu el rebut de l’aigua de 
gener de 2007 amb el que pagàveu 
al novembre de 2006, quina sorpresa, 
eh? I el que vindrà!

L’oposició majoritària (i militant) 
procura fer bona cara però es nota 
que continua enfadada amb tothom. 
Es va enfadar amb els votants (van 
perdre les eleccions), amb l’equip de 
govern i amb l’oposició minoritària 
(TU). Tossa Unida ha comès el pecat 
capital de tenir criteri. De dir a les 
coses pel seu nom. De criticar el que 
considerem dolent per Tossa i votar 
a favor del que creiem que es bo pel 
municipi. 

Tossa de Mar té l’oportunitat de passar 
pàgina el 27 de maig. Durant els anys 
1999 – 2003 hem viscut situacions 
que ens han avergonyir a tots. 

Durant aquests quatre anys (2003 
– 2007) govern (PSC-ERC) i oposició 
militant (CIU-AET) han mostrat el 
costat més fosc de la política: no han 
parlat cap dia. S’odien.

No és moment d’atribuir culpes, és 
moment de passar pàgina. Vuit anys 
de mal govern i mala oposició son 
excessius. S’ha de passar pàgina. 
Tossa no vol viure odiant.

Ara toca tenir seny, hem de parlar 
amb clau de futur de pàrquings, 
programació d’asfaltat, arranjament 
de voreres, neteja en general, riera 
verda o riera coberta, de pagar els 
deutes...... de projectes  en definitiva, 
sens dubte que hi ha una altre 
manera de fer les coses: amb il·lusió, 
sense ressentiments i pensant en 
TOT el nostre poble.
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