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editorial

En els propers dies s’acaben les 
obres i es posen en funcionament: 
la urbanització del barri de  Can 
Vergonyós; les millores –serveis, pa-
vimentació, jardins– de l’entrada de 
Tossa per Llagostera; la pavimenta-
ció i serveis del quadrant de les es-
coles; la pavimentació i serveis de la 
Plaça d’Armes fins la d’Ava Gardner 
a Vila Vella; la segona i tercera fases 
de l’estesa de la xarxa del gas-ciutat; 
l’estesa del rec terciari de l’aigua des 
de la Depuradora fins la Vila Vella; i la 
recuperació dels espais verds i l’en-
jardinament de la Vila Vella.

Durant les Jornades Culturals obri-
rem al públic: El Centre Cívic Sant 
Josep, annex a la Casa de Cultura; 
Can Ganga: Masia del s. XVI rehabili-
tada per acollir l’Arxiu de la memòria 
popular, formes de vida i treball de la 
història dels tossencs, i seu de l’Insti-
tut de Patrimoni local.

Abans de finals de maig, comptem 
haver finalitzat els treballs de recu-
peració del Camí de Ronda entre la 
Creu de Sant Ramon de Penyafort 
a la Mar Menuda i Giverola i que en 
aquests moments ja permeten prac-
ticar la major part del tram. Van rà-
pids també els treballs per connec-
tar pel Camí de Marina, els dos trams 
entre Es Codolar i Es Cars.

Aquest mes d’abril acaba la primera 
fase a l’església vella: excavacions ar-
queològiques, recuperació dels ele-
ments escultòrics i arquitectònics, 
consolidació de les pedres i reforç 
estructural. I encadenem perquè 
estigui a punt a l’estiu l’execució del 
projecte que l’ha de convertir en 
l’Auditori: l’espai dels concerts de 
música, de representacions teatrals i 
d’escenografies diverses que vol ser 
un referent de qualitat.

En les Jornades de Sant Jordi us 
convidem a conèixer de la mà dels 
seus autors i autores els projectes 
següents: els treballs de recupera-
ció de l’església per acollir l’Auditori 
de la Vila Vella; rehabilitació de Can 
Ganga, al barri de la Roqueta, equi-
pament cívic i cultural; segona Llar 
d’Infants Petits Mariners de 180 pla-
ces a la zona escolar; el projecte de la 
Sala polivalent i el futur ajuntament 

de Tossa a la Plaça Nova; els treballs 
d’adequació i recuperació del Camí 
de Ronda, les excavacions de Pola i 
la millora dels espais verds de la Vila 
Vella; i el projecte de l’estació impul-
sora i de l’emissari submarí a la zona 
Àncora.

Ha començat la urbanització del car-
rer Vila Romana i de Porta de Sant 
Feliu i tot és a punt per urbanitzar 
el front de carretera de Bon Retir i la 
resta de sectors de Can Vergonyós.

Ja hem aprovat el Pla de La Gabarra, 
els sectors A i C de Can Vergonyós 
amb els que el poble obtindrà dues 
naus industrials per serveis i magat-
zems municipals, i s’està elaborant el 
projecte del Pla Especial de la Vila Ve-
lla i del Pla del Pelegrí. Segueixen els 
treballs per reposar la canonada de 
l’aigua potable garantint el consum 
amb la quantitat i la qualitat neces-
sàries.

Amb el Departament d’Educació i 
l’Escola ultimem els detalls per am-
pliar les aules del Col·legi pel curs vi-
nent. Amb el Departament de Ports 
i Transports estem elaborant el pro-
jecte de la futura marina seca i, a curt 
termini, la instal·lació de pantalans 
flotants per encabir les embarcaci-
ons que omplen a l’estiu les platges 
i la badia de Tossa.

Ja és a punt per posar a concurs la 
construcció del pàrking i la plaça pú-
blica a les antigues escoles.

Molts projectes acabats, molts en-
carrilats, molts a punt de desenvolu-
par. I els projectes d’un govern tiren 
endavant si un bon equip de tècnics 
i col·laboradors qualificats els execu-
ten. També és veritat que un govern 
amb les idees clares i la voluntat de 
transformació és indispensable per-
què els coneixements dels tècnics, 
propis i externs, es puguin desenvo-
lupar donant els millors resultats.

L’ajuntament de Tossa disposa d’un 
equip de professionals que han fet 
possible afrontar els grans reptes en 
totes les àrees. L’agraïment és pels 
que ja fa temps que hi treballen, i 
pels que durant aquesta legislatu-
ra s’han sumat a l’esforç de tots per 
millorar la qualitat dels nostres ser-

veis, dels nostres carrers i places, dels 
nostres equipaments, de l’atenció al 
ciutadà, de la bona gestió de tot el 
que és de tots.

Aquest butlletí vol fer reconeixe-
ment i justícia als que han estat al 
capdavant de les accions més signifi-
catives, conscients que al seu costat, 
tot ha estat també possible gràcies a 
l’esforç d’altres professionals de les 
àrees més interiors, menys vistoses, 
dels que des de la tramitació dels 
expedients, la recerca del finança-
ment, la digitalització dels projectes, 
o l’execució pràctica d’aquestes ac-
cions han sumat en el total d’aquest 
esforç col·lectiu que ara us podem 
presentar com a feina feta.

Aquests són els homes i dones que 
amb la seva feina diària han millorat 
els serveis de l’administració, han mi-
llorat la nostra qualitat de vida, i han 
modernitzat el nostre poble. En nom 
de tots els vull agrair la seva cons-
tància, la seva paciència, i sobre tot, 
la qualitat dels resultats de la seva 
feina. Tots han dignificat el seu lloc 
de treball i han fet que els vilatans 
hagin millorat la valoració de la seva 
administració, del seu ajuntament, 
del seu poble: de Tossa.

Amb tots ells, hem fet un gran pas 
cap endavant. Amb tots ells Tossa 
segueix imparable cap el futur.

M. del Pilar Mundet
Alcaldessa
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notícies

Inici d’obres i presentació dels habitatges 
de la Casa Zügel i de la promoció de Can 
Vergonyós

l’habitatge 2004-2007, promogut 
pel Departament de Medi Ambient 
i Habitatge, que té com a objectiu 
atendre al màxim les necessitats 
d’habitatge de la població introduint 
diferents mesures, entre les quals es 
troba l’increment de la construcció 
d’habitatges protegits per part de 
l’Incasòl, que amb aquestes dues 
promocions suma una inversió total 
de 7,53 milions d’euros.

Així mateix, els nous habitatges 
compliran amb els paràmetres de 
sostenibilitat i ecoeficiència. En el 
cas de la promoció de Can Vergo-
nyós, el projecte preveu un sistema 
d’aprofitament d’energia alternativa 
que prové del subsòl per a la gene-
ració d’aigua calenta sanitària i la cli-
matització dels habitatges; aquesta 
tècnica rep el nom de geotèrmia.

Promoció	 de	 18	 habitatges	
a	la	Casa	Zügel
L’Institut Català del Sòl ha iniciat les 
obres per construir 18 habitatges as-
sistits amb protecció oficial destinats 
al lloguer per a gent gran, amb un 
pressupost d’1,13 milions d’euros. 
L’edifici està situat al carrer d’Enric 
Granados, 9, de Tossa de Mar, en un 
solar cedit per l’Ajuntament. Tots els 
habitatges tenen un dormitori i la 
seva superfície útil oscil·la entre els 
35 m² i els 38 m². La promoció comp-
ta amb un local social gestionat pel 
consistori i destinat a equipament 
públic, també al servei de la gent 
gran. El bloc d’habitatges té un espai 
lliure, que s’emplaça al costat del fu-
tur museu de la Casa Zügel.

Les instal·lacions de l’edifici inclouen 
una xarxa separativa d’aigües fecals 
i pluvials i la instal·lació de plaques 
d’aprofitament de l’energia solar per 
a la producció d’aigua calenta sani-
tària.

El	passat	23	de	març	es	va	col·locar	la	primera	pedra	com	a	símbol	de	l’inici	de	les	obres	
de	construcció	dels	18	habitatges	de	protecció	oficial	de	Can	Zügel;	alhora	que	es	va	fer	la	
presentació	dels	detalls	d’aquesta	actuació	i	de	la	nova	promoció	de	60	habitatges	prote-
gits	que	es	construiran	a	la	zona	de	Can	Vergonyós.

La secretària d’Habitatge, Carme Tri-
lla, el director general d’Habitatge, 
Joaquim Gascó, i l’alcaldessa de Tos-
sa de Mar, Pilar Mundet, van presi-
dir  la presentació oficial d’ambdues 
promocions, després que el passat 
8 de juliol de 2005, la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Tossa 
de Mar signessin un conveni per a la 
construcció d’aquestes dues promo-
cions, amb un total de 78 habitatges. 
La primera promoció, de la que el 
passat 23 de març es van iniciar les 
obres, és de 18 habitatges per a gent 
gran i s’ubica al carrer d’Enric Grana-
dos, 9, al costat del futur museu de 
la Casa Zügel. La segona és de 60 
habitatges i es construirà en un so-
lar de Can Vergonyós a partir finals 
d’aquest any 2007. 

Aquestes actuacions s’inscriuen 
en el marc del Pla per al dret a 

Els habitatges de la Casa Zügel tenen un dormitori i una superfície d’entre 35 i 38 m².
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L’obra es basa en un projecte dels 
arquitectes Xavier de Càceres, Glòria 
Samartino i Josep Oriol, i té un termi-
ni d’execució de 17 mesos.

L’atenció assistencial dels habitatges 
anirà a càrrec de l’Ajuntament, i l’ad-
ministració i el manteniment dels 
habitatges seran assumit per la Ge-
neralitat a través d’ADIGSA.

Promoció	 de	 60	 habitatges	
a	Can	Vergonyós
Es tracta de la segona promoció 
d’habitatges protegits prevista al 
municipi. Consta de 60 habitatges 
destinats a venda i a lloguer, situats 
en un solar de Can Vergonyós, cedit 
a l’Incasòl per l’Ajuntament de Tossa 
de Mar. Actualment, aquesta actua-
ció és en fase de preparació i, segons 

les previsions, el procés de licitació 
podria començar durant el segon tri-
mestre de 2007, amb un pressupost 
de 6,40 milions d’euros, aproximada-
ment.

La promoció es construirà al nou sec-
tor de Can Vergonyós, entre el carrer 
de Montllor i la carretera de Llagos-
tera. El projecte preveu una distribu-
ció dels habitatges en tres edificis de 
planta baixa més tres plantes pis, tots 
amb la façana principal orientada al 
sud-oest i la posterior, al nord-oest. 
Els pisos tindran dos i tres dormitoris 
i la seva superfície útil oscil·larà entre 
els 62 m² i els 76 m². A la planta so-
terrani es preveu construir un apar-
cament amb 60 places. En el mateix 
solar, s’urbanitzarà una plaça.  

Pel que fa a les instal·lacions de l’edi-
fici, el projecte preveu un sistema 
d’aprofitament d’energia alternativa 
que prové del subsòl per a la gene-
ració d’aigua calenta sanitària i la cli-
matització dels habitatges –aquesta 
tècnica rep el nom de geotèrmia-, a 
més d’una xarxa separativa d’aigües 
fecals i pluvials i plaques d’aprofita-
ment de l’energia solar.

L’obra es basarà en un projecte dels 
arquitectes Sabaté Associats, SL.

Els pisos de Can Vergonyós oscil·laran entre els 62  o 76 m² amb dos i tres dormitoris.
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Criteris d’adjudicació per als pisos
de protecció oficial 

L’Ajuntament de Tossa de Mar no 
determina a qui es donaran els pisos 
de protecció oficial de la Casa Zügel 
i Can Vergonyós, sinó que la Genera-
litat, a través de l’empresa ADIGSA, 
s’encarrega de l’administració dels 
habitatges. 

Per tant, s’establirà un procediment 
oficial per adjudicar els habitatges 
de protecció oficial a Tossa de Mar.

A partir de la data que es determini, 
per confirmar, s’obrirà el termini pú-
bllic de recollida de sol·licituds que 

durarà un mes. Les persones interes-
sades hauran de presentar, dins del 
termini que s’estableixi la sol·licitud,  
les dades de les persones que ani-
ran a viure a l’habitatge en cas de 
resultar adjudicataris. Alhora, també 
es demanarà tota la documentació 
acreditativa de les circumstàncies 
que es declaren. 

Un cop es tanqui el termini d’admis-
sió de les sol·licituds, s’elaboraran i es 
faran públiques les llistes de perso-
nes admeses i excloses per a cada ti-
pus d’habitatge. Finalment es deter-

minaran les persones adjudicatàries 
mitjançant un sorteig públic. També 
per sorteig es determinarà l’habitat-
ge concret que s’adjudiqui.

Tot i que la informació definitiva sobre 
els requisits que s’han de complir 
per tal de poder ser adjudicatari 
d’un d’aquests habitatges encara 
no s’ha definit exactament, sí que 
es poden avançar els requisits de 
caràcter general per a cadascun dels 
habitatges.

A	Tossa	s’està	promocionant	l’habitatge	social	per	aquelles	persones	que	necessitin	una	
vivenda	però	no	puguin	participar	del	mercat	de	l’oferta	i	la	demanda	immobiliària	actual,	
tant	parlant	en	termes	de	lloguer	com	venda.	Per	aquest	motiu	l’Ajuntament	de	Tossa	i	
l’Institut	Català	del	Sòl	van	signar	un	conveni	per	la	construcció	de	78	habitatges.

L’empresa ADIGSA serà l’encarregada de l’administració dels pisos.

�



notícies

Habitatges	 dotacionals	 de	
lloguer	 per	 a	 majors	 de	 65	
anys

Requisits
• Com a màxim pot haver-hi dues 

persones per habitatge.

• Que totes les persones que cons-
ten a la sol·licitud siguin majors de 
65 anys a la data d’inici de recollida 
de les sol·licituds.

• Que la persona sol·licitant, cosol-
licitant, o ambdós, estiguin empa-
dronats al municipi a la data d’inici 
de presentació de sol·licituds. 

• Que cap de les persones que cons-
ten a la sol·licitud tingui cap propi-
etat (al territori de l’estat espanyol)

• S’exceptuen els casos en què tot i 
tenir una propietat, la persona sol-
licitant sigui major de 65 anys i/o 
tingui la mobilitat reduïda i la ne-
cessitat d’habitatge adaptat i per 
raons tècniques no pugui adaptar 
el seu habitatge, i hagi cedit la seva 
propietat a la Xarxa de Mediació 
per al lloguer social gestionada per 
ADIGSA.

• Tenir uns ingressos inferiors a 6’5 
vegades l’IPREM (l’indicador públic 
de la renda d’efectes múltiples).

• Tenir uns ingressos familiars 
superiors al 5% del preu de venda.

Habitatges	de	lloguer	per	a	
menors	de	35	anys

Requisits
• Que totes les persones que consten 

a la sol·licitud siguin menors de 35 
anys a la data d’inici de recollida de 
les sol·licituds. (Cal tenir en compte 
que la data de referència no serà la 
de la preinscripció)

• Que la persona sol·licitant, cosol-
licitant, o ambdós, estiguin empa-
dronats al municipi a la data d’inici 
de presentació de sol·licituds. 

• Tenir uns ingressos inferiors a 3’5 
vegades l’IPREM (l’indicador públic 
de la renda d’efectes múltiples).

• Tenir uns ingressos de com a mínim 
el 30% del preu del mòdul establert 
segons la zona geogràfica.

• Que cap de les persones que 
consten a la sol·licitud tinguin 
cap propietat (al territori de l’estat 
espanyol).

Habitatges	de		
compra-venda

Requisits
• Que la persona sol·licitant, cosol-

licitant, o ambdós, estiguin empa-
dronats al municipi a la data d’inici 
de presentació de sol·licituds. 

• Es tindrà en compte també el fet de 
tenir el lloc de treball al municipi, 
tot i no estar-hi empadronat.

• Tenir uns ingressos inferiors a 5’5 
vegades l’IPREM (l’indicador públic 
de la renda d’efectes múltiples).

• Tenir uns ingressos superiors al 5% 
del preu de l’habitatge. 

• Que cap de les persones que 
consten a la sol·licitud tinguin 
cap propietat (al territori de l’estat 
espanyol).

El termini públic de recollida de sol·licituds serà d’un mes a partir de la data que es determini.
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L’aula, de quaranta metres quadrats 
i concebuda a partir de tres L (una 
de vidre, una de material tou i una 
tercera d’obra) és el nucli bàsic de 
la proposta que Francesc Aromir, 
arquitecte encarregat del projecte 
amb el promotor, Gabriel Cerdà, de 
la empresa Aserland Invest S.L. han 
fet a l’Ajuntament de Tossa.

El concepte seguit consisteix en 
treballar amb la repetició de l’aula. 
Aquest serà l’espai principal de la 
construcció que tindrà comunicació 

L’Ajuntament de Tossa  està treballant en 
el nou projecte de la llar d’infants que es 
situarà a la zona de les escoles
Actualment	ja	es	disposa	de	l’avantprojecte	i	s’han	fet	reunions	amb	els	diferents	sectors	
per	tal	de	presentar-lo	i	veure	els	beneficis	o	les	deficiències	que	té.

directe amb el jardí i el seu bloc de 
lavabos. És important que dues de 
les parets de l’aula siguin concebu-
des amb vidre, ja que permetran en 
tot moment el contacte visual del 
professor amb els lavabos i el jardí. 
També s’ha tingut en compte que 
tant el terra com una de les parets 
siguin d’un material tou que propiciï 
el joc dels nens i que no es facin mal 
al caure al terra.

Amb la nova llar d’infants, Tossa de 
Mar podrà oferir més de 180 places 

per a nens de 0 a 3 anys. La super-
fície total construïda de la nova llar 
d’infants s’aproxima als 1000 me-
tres quadrats concebuts en una sola 
planta per evitar problemes d’acces-
sibilitat. Aquest espai estarà dividit 
en deu aules (seguint l’esquema del 
nucli bàsic ja esmentat) i una zona 
de serveis comuns amb els dormito-
ris, el menjador, sala de professors i 
despatxos. És molt important desta-
car tota la zona de pati i esbarjo que 
es guanya amb la construcció de la 

Croquis de la distribució de les aules i els serveis comuns de l’avantprojecte de la nova llar d’infants.
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FRANCESC	AROMIR
Arquitecte barceloní de 30 anys 
amb bones arrels tossenques. 
Encara que part de la seva fami-
lia ha donat forma al camping 
de Cala Llevador des dels seus 
inicis, en Francesc ha prefrit 
mantenir-se a la ciutat comtal, 
tot i que ja ha treballat en qua-
tre projectes de vivendes unifa-
miliars al poble de Tossa. Des de 
Dosarquitectes SCP, la seva em-
presa, i juntament amb Cristina 
del Pozo són els arquitectes de 
l’avantprojecte de la Llar d’in-
fants.

És la primera vegada que tre-
balles en la concepció d’una 
llar d’infants?

Sí, aquest és el primer projec-
te d’aquestes característiques 
concretes que faig, tot i que per 
l’arquitecte ha de ser el mateix 
un projecte gran o petit. Però 
aquest és realment interessant i 
engrescador.

Quina és la vostra finalitat?

En tot projecte s’ha de donar 
molta importància als usuaris. 
Es fa per a ells i s’ha de saber 
què volen. Per tant, amb la llar 
hem de donar molta importàn-
cia als nens. Però l’excepcionali-

tat de la llar d’infants és que els seus 
usuaris, els nens, no ens podem ex-
plicar el que volen, i nosaltres hem 
d’observar-los i treballar de valent 
per entendre les seves necessitats.

Què guanya Tossa amb aquest nou 
projecte?

Molta superfície lliure i zones de pati 
i esbarjo per als petits que amb la 
llar d’infants actual no tenen. Ara els 
nens han de caminar com a  mínim 
mil metres per anar al pati i han de 
sortir del recinte escolar. Amb el nou 
projecte, les zones d’esbarjo són un 
element predominant i a més esta-
ran tematitzades: dunes, arbres, jar-
dí…

nova llar d’infants i de la que podran 
gaudir totes les aules. 

L’emplaçament del nou centre  es 
concreta a la zona de les escoles. L’ac-
cés serà a través del carrer peatonal, 
espina dorsal del sector, que també 
distribueix l’entrada d’altres centres 
escolars. D’aquesta manera, la llar 
d’infants quedaria resguardada dins 
el recinte creant una bona relació in-
terna i un espai de tranquil·litat.

La concepció de l’avantprojecte s’ha 
dut a terme després de diverses con-
verses amb la regidoria d’Ensenya-
ment i la directora de la llar d’infants 
per tal de copsar totes les necessitats 
del nou centre. Conceptualment, 
s’ha donat molta importància a la re-
petició de l’element principal l’aula i 
el ritme i joc de colors donat a partir 
dels mòduls dels lavabos. La presen-
tació pública i oficial del projecte es 
farà en les properes setmanes.

Esquema de treball en la concepció de l’aula, element primordial del projecte.
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El projecte que ha d’acollir el nou 
Ajuntament de Tossa de Mar ja té 
forma. Es tracta d’un edifici de dues 
plantes que acollirà les dependènci-
es de la Policia Local, totes les àrees 
del consistori tossenc, una sala poli-
valent amb capacitat per a unes tres-
centes persones i la sala de plens, 
que es situarà a la planta baixa i que 
marcarà l’estructura de l’edifici. El 
nou ajuntament es construirà en-
tre l’av. Catalunya i l’av. Puerto Rico, 
concretament a la pl. Nova. Propera-
ment començaran els treballs previs 
i el cost del equipaments el sufra-
garà íntegrament Vèrtix fruit de dos 
convenis urbanístics.

Al soterrani la Policia Local hi tindrà 
destinada una superfície de 233 m², 
on hi haurà la recepció, una sala d’ar-
mes, els arxius, els sanitaris i vesti-

Les futures dependències de l’Ajuntament i 
la nova sala polivalent de Tossa de Mar
El	projecte	del	despatx	Dilmé	&	Fabré	arquitectes	preveu	un	edifici	accessible	a	tots	els	
públics	on	l’àrea	d’administració	i	recaptació	estaran	a	l’abast	dels	ciutadans.

dors, les cel·les i un garatge. A més, 
en el soterrani hi ha previst un apar-
cament per a 30 vehicles. Aquest so-
terrani connectarà amb la planta bai-
xa de l’edifici a través d’una escala in-
terior. En aquesta planta baixa el cos 
policial hi tindrà la zona de despat-
xos i la zona de denúncies. Un espai 
que compartirà amb altres serveis 
municipals com l’àrea d’administra-
ció i recaptació, que tindran un pes 
important a l’entrada principal de 
l’Ajuntament. El jutjat de Pau, l’àrea 
de Recursos Humans i dues sales 
d’espera completen aquesta planta 
baixa. La sala de plens estarà ubica-
da en un lloc preferencial de l’edifici 
i en serà un punt de referència, igual 
que una sala polivalent amb 627 m² 
de superfície útil i amb una capaci-
tat prevista per a unes tres-centes 

persones. Dos espais que acaben de 
formar la planta baixa.

En el primer pis hi ha destinats el 
despatx de l’alcaldessa, secretaria, 
despatxos per als grups de govern i 
pels de l’oposició, també s’hi habili-
tarà l’àrea Econòmica i d’Intervenció, 
així com els arxius municipals. Final-
ment a la planta segona hi haurà 
l’àrea d’Urbanisme i Serveis Tècnics, 
i despatxos per a l’oposició. 

AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR DILMÉ & FABRÉ ARQUITECTES

EMPLAÇAMENT e: 1/500

AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR DILMÉ & FABRÉ ARQUITECTES

PLANTA BAIXA e: 1/250
SALA	POLIVALENT	I	PLANTA	BAIXA

SITUACIÓ
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AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR DILMÉ & FABRÉ ARQUITECTES

PLANTA PRIMERA e: 1/250

PLANTA	PRIMERA

AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR DILMÉ & FABRÉ ARQUITECTES

PLANTA PRIMERA e: 1/250

AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR DILMÉ & FABRÉ ARQUITECTES

PLANTA SOTERRANI e: 1/250

PLANTA	SOTERRANI
POLICIA	MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR DILMÉ & FABRÉ ARQUITECTES

PLANTA SOTERRANI e: 1/250

AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR DILMÉ & FABRÉ ARQUITECTES

PLANTA SEGONA e: 1/250

AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR DILMÉ & FABRÉ ARQUITECTES

PLANTA SEGONA e: 1/250

PLANTA	SEGONA
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L’Ajuntament de Tossa de Mar ha 
acabat de complir la sentència dic-
tada pel Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya l’any 1996 arran de la 
denúncia interposada per l’entitat 
“Amics de Tossa” després de tapiar la 
porta de la muralla que s’havia habi-
litat a la plaça Roig i Soler i obrir de 
nou el forat del dimoni. Recordem 
que la porta s’havia condicionat l’any 
1990-91 i permetia el pas al mirador 
de la cala des Codolar. Un accés que 
quedarà anul·lat des de la plaça ja 
que no s’hi podrà accedir des del 
“forat del dimoni” que s’ha tornat a 
obrir. 

El compliment d’aquesta sentència 
també ha comportat que el consis-
tori tossenc executi un projecte per 
retornar al seu estat anterior tant el 
carrer Major com el pany de la mura-
lla contigu al Museu, amb la voluntat 
de recuperar el caràcter originari.

Tossa tapa la porta de la muralla de la plaça 
Roig i Soler i compleix la sentència
El	comissari	 judicial,	Ramon	Castells,	va	remetre’s	a	aquesta	decisió	el	divendres	26	de	
gener	durant	una	visita	d’obres.

Al carrer Major s’ha enderrocat el 
paviment existent, s’han passat ser-
veis de gas i aigua regenerada i s’ha 
renovat l’enllumenat públic. 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 po-
sició original. 

Coincidint amb l’execució d’aquest 
projecte s’ha aprofitat per iniciar 
les obres al carrer Abat Oliva on s’hi 
estan canviant els serveis existents 
molt malmesos. Les obres estan 
avançades i un cop passats tots els 
serveis soterrats es reposarà el pa-
viment seguint la mateixa línia i res-
pectant la tipologia de l’entorn dei-
xant-lo de forma unànime. 

Els treballadors van tapiar la porta a inicis d’abril.

Una imatge aèria de la plaça d’Armes
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Entrevista a Jaume Fabregat, Engi-
nyer Municipal.

Ha estat el director i executor de la 
sentència de Vila Vella, i ha coordinat 
i dirigit els projectes de can Vergo-
nyós i les obres del carrer Abat Oliva.

Quina ha estat la seva tasca en la 
sentència de Vila Vella?

 Executar les obres de reordenació 
de l’entorn del museu municipal de 
la Vila Vella de Tossa de Mar, redac-
tat per l’arquitecte Joan Tarrús i Gal-
ter, en execució de la sentencia del 
Tribunal Suprem de 22 de març de 
2002.

Quines feines s’hi han hagut de por-
tar a terme? 

Primer, la demolició del paviment 
existent i la substitució per el pavi-
ment que hi havia abans de les obres 
objecte de la sentència. Després fet 
l’obertura del forat del dimoni i pare-
dat de la porta oberta a la muralla al 
costat del museu.

 
 
Està d’acord amb la decició del co-
missari judicial Ramon Castells? 

El comisari s’ha limitat a constatar si les 
obres complien el projecte presentat. 
 
Creu que la porta distorsionava la 
història de l’entorn?

Com a director de les obres he exe-
cutat el projecte redactat en compli-
ment de la sentència tot exercint les 
tasques amb els criteris que al meu 
lleial saber i entendre poden resultar 
convenients per a la seguretat públi-
ca i prenent les decisions que al res-
pecte pertoquen.

Quant de temps s’han allargat les 
obres?

Les obres en execució del projecte 
redactat en compliment de la sen-

Quina ha estat la seva tasca en la 
sentència de Vila Vella?

Executar les obres de reordenació 
de l’entorn del museu municipal de 
la Vila Vella de Tossa de Mar, redac-
tat per l’arquitecte Joan Tarrús i Gal-
ter, en execució de la sentència del 
Tribunal Suprem de 22 de març de 
2002.

Quines feines s’hi han hagut de 
portar a terme? 

Primer, la demolició del paviment 
existent i la substitució per el pavi-
ment que hi havia abans de les obres 
objecte de la sentència. Després fet 
l’obertura del forat del dimoni i pa-
redat de la porta oberta a la muralla 
al costat del museu.

 
Està d’acord amb la decisió del co-
missari judicial Ramon Castells? 

El comissari s’ha limitat a constatar 
si les obres complien el projecte pre-
sentat.

Creu que la porta distorsionava la 
història de l’entorn?

Com a director de les obres he exe-
cutat el projecte redactat en compli-
ment de la sentència tot exercint les 
tasques amb els criteris que al meu 
lleial saber i entendre poden resultar 
convenients per a la seguretat públi-
ca i prenent les decisions que al res-
pecte pertoquen.

Quant de temps s’han allargat les 
obres?

Les obres en execució del projecte 
redactat en compliment de la sen-
tència s’han compaginat amb dispo-
sició de serveis no contemplats en el 
projecte i amb les obres al carrer Abat 
Oliva que, lògicament, han allargat 
el termini d’execució de les obres. 
Tanmateix, les obres en un nucli an-
tic d’una població costanera, com 
és el cas, s’han d’anar interrompent 
constantment per diferents motius, 
temporada turística principalment. 
Per tant, és lògic que les obres s’ha-
gin allargat.

Què ha suposat per vostè realitzar 
aquestes obres? 

El fet que s’hagi considerat la meva 
intervenció com a director de les 
obres de reordenació de l’entorn del 
museu municipal de la Vila Vella de 
Tossa de Mar, ha estat una gran satis-
facció professional.

JAUME	FABREGAT,	
enginyer	municipal.
Jaume Fabregat ha estat el director 
i executor de la sentència de Vila Ve-
lla, i ha coordinat i dirigit els projec-
tes de can Vergonyós i les obres del 
carrer Abat Oliva.

Al carrer Abat Oliva si hi han canviat els serveis 
existents.
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El projecte executiu d’acondiciona-
ment de l’església de Sant Vicenç 
com auditori-teatre serà presentat 
públicament durant la  setmana cul-
tural, quan les arquitectes es despla-
çaran a Tossa per explicar els criteris 
que han seguit, la volumetria de 
l’edifici i durant el mes de maig es 
farà l’exposició pública del projecte. 

En la proposta, les arquitectes han 
tingut en compte diferents distri-
bucions escèniques de l’església 
de Sant Vicenç com a auditori-tea-
tre que permetran una cabuda que 
oscil·la entre dues-centes i dues-cen-
tes seixanta persones. A continuació 
poden veure en imatge dues de les 
propostes de distribució en les que 

Presenten el projecte executiu 
d’acondicionament de l’església  
de Sant Vicenç com auditori-teatre

l’escenari pot estar ubicat a l’absis de 
l’església seguint un esquema més 
convencional. O una segona propos-
ta de distribució en què l’escenari es 
situa enmig de l’espai i s’envolta de 
la platea, per fer espectacles de més 
proximitat amb el públic.

Per altra banda, les arquitectes pro-
posen la construcció semisoterrada 
d’un cos auxiliar que permetrà do-
tar a Vila Vella de lavabos públics a 
mig camí entre la plaça Ava Gadner 
i es Far de Tossa i que alhora estaran 
connectats amb l’auditori. En aquest 
espai, que no tindrà impacte paisat-
gístic i gaudirà d’una coberta vege-
tal, també hi haurà els camerins, les 
dutxes pels artistes i un magatzem.

Les responsables del projecte pro-
posen un ús estacional de l’església 
com auditori-teatre que conviurà 
amb una proposta de museització 
geològica de la construcció de l’es-
glésia romànica del segle XIII.

Itziar González i Arola Balanzó desta-
quen cinc característiques d’aquest 
projecte amb les quals han estat 
treballant i que es podrien conside-
rar com cinc reptes que han volgut 
assolir en aquest projecte executiu 
d’acondicionament de l’església:

1- Un repte paisatgístic sobre com 
integrar aquest auditori  que es 
situa a la muntanya del cap d’or 
amb unes característiques oro-
gràfiques tan peculiars.

Les	obres	de	remodelació	i	restauració	de	l’antiga	església	de	Sant	Vicenç	han	arribat	a	la	
seva	fi	i	el	dia	20	d’abril	es	retiren	les	bastides.	Paralel·lament	les	arquitectes	redactores	
del	projecte,	Itziar	González	i	Arola	Balanzó,	han	entregat	a	l’Ajuntament	de	Tossa	el	pro-
jecte	executiu	detallat	de	l’adaptació	de	l’església	com	a	auditori-teatre	incloent	tots	els	
materials	i	detalls	constructius	a	partir	del	qual	es	licitarà	l’obra.

Plànol de la distribució interior bàsica de l’auditori.                                                                   
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ITZIAR	GONZÁLEZ		I	AROLA	
BALANZÓ
Itziar González i Arola Balanzó són 
les dues arquitectes que estan dar-
rera la redacció del projecte executiu 
d’acondicionament de l’antiga es-
glésia de Sant Vicenç com a auditori-
teatre a Tossa de Mar. Itziar Goznález 
també va ser l’arquitecte responsa-
ble de la primera fase d’actuació que 
consistí en consolidar i rehabilitar 
l’església i fer l’excavació arqueolò-
gica.

Personalment, quin és el repte que 
teniu en aquest projecte?

El que volem és tornar a Tossa una 
arquitectura i un lloc tan emblemàtic 
com és aquesta església. Mentre que 
per altra banda volíem aturar la de-
gradació que estava patint la pedra i 
tot el material. 

Quina és la vostra proposta?

Hem intentat ser conservadores i in-
novadores. Hem entès que tocàvem 
material emocional dels tossencs i 
ho hem fet amb molt de respecte. 

Sabem que el dia que Tossa pugui 
inaugurar l’espai, serà un moment 
molt especial.

En què es convertirà a partir d’ara 
l’església vella de Sant Vicenç?

En un lloc segur que no tindrà sostre, 
però com si el tingués. En un espai 
per somiar i fer-hi art.

2- Un repte arquitectònic per tal 
d’encaixar el projecte d’audito-
ri-teatre dins l’antiga església 
de Sant Vicenç.

3- Un repte arqueològic ja que 
s’ha excavat el subsòl i s’ha fet 
una base museogràfica per tal 
d’explicar les restes arquitec-
tòniques de l’església i de l’en-
torn.

4- Un repte escenotècnic en el 
que s’ha buscat que l’auditori 
acústicament parlant s’escol-
ti bé. Les arquitectes fan una 
proposta d’un auditori acústic 
i electroacústic on es podrà es-
coltar tant música de cambra 
com representar espectacles 
de mig i gran format de teatre, 
dansa o concerts.

5- Un últim repte de redisseny 
i reurbanització de l’entorn. Hi 
ha un esforç perquè es pugui 
tancar el recinte durant les ac-
tuacions. Una proposta que ga-
ranteixi la seguretat i l’accessi-
bilitat de molta gent al recinte, 
fet que implica treballar amb 
aquest entorn i adaptar-lo.

Alternativa de distribució interior, en la que l’escenari es situa enmig del recinte envoltat de platea per tres dels quatre costats.
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Pl. d’Espanya. Fotografia propietat de Francesc Boada Llort

El passat 22 de març es van iniciar 
les obres de remodelació de la pla-
ça Espanya, antiga plaça d’en Ballell, 
un espai públic tossenc en el que s’hi 
reconstruirà la font que presidia la 
plaça, de gairebé quatre metres d’al-
çada. Segons ha explicat el tècnic 
Josep Maria Canals, és previst que 
es mantingui la configuració original 
de la plaça de forma octagonal i amb 
la part central més baixa respecte les 
voreres del voltant.

Entre les actuacions que s’hi porten 
a terme hi ha el canvi d’enllumenat, 
amb un total de vuit punts de llum; 
la plantació de nou arbrat i la col-
locació de nou mobiliari urbà amb 
quatre bancs. Les obres de recupe-
ració de la plaça també preveuen 
el canvi del paviment interior per 
granet i la col·locació a les voreres 
de pedra calissa, del tipus de Sant 
Vicenç de Castellet, de colors grisos 

i terra, un paviment més harmònic 
amb el casc antic de Tossa de Mar.

Però l’obra més destacada serà la re-
cuperació de la font del segle passat 
que s’erigia al bell mig de la plaça. 
Una reproducció que s’està portant 
a terme a través de testimonis foto-
gràfics dels quals se n’intentarà fer 
una reproducció el màxim de preci-
sa possible. Aquesta obra és un dels 
compromisos que l’empresa Sorea 

Tossa de Mar recupera la plaça d’en Ballell
Un	espai	públic	tossenc	en	el	que	s’hi	reconstruirà	la	font	que	presidia	la	plaça,	de	gairebé	
quatre	metres	d’alçada
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va adquirir amb Tossa de Mar quan 
va signar amb el consistori el conveni 
per a la millora de les infraestructures 
en alta i per a l’ús sostenible de l’ai-
gua al municipi el passat 7 de febrer.

El cost de l’actuació és d’aproxima-
dament 150.000 euros i serà sufragat 
per l’empresa gestora de les aigües 
de Tossa, i amb contribucions per 
part dels propietaris dels immobles 
de la plaça. 

Recordem que Sorea, companyia 
gestora del servei municipal d’aigua 

potable a Tossa des de 1981, s’ha 
compromès amb el municipi tossenc 
a assumir la inversió per executar el 
Pla de millores de les infraestructures 
en alta i per a l’ús sostenible de l’ai-
gua valorat en 7.307.599,71 euros, 
així com l’IVA corresponent a l’ope-
ració. Aquesta implicació assumida 
per Sorea significa que el municipi 
de Tossa no s’endeutarà en cap mo-
ment. La recuperació de la inversió 
de SOREA es preveu en 25 anys, pel 
qual es prorroga l’actual contrac-
te de gestió del servei municipal 

d’abastament d’aigua potable i cla-
vegueram per quinze anys addicio-
nals al contracte actual, que finalitza 
l’any 2016.

Dins el mateix conveni, l’Ajuntament 
i l’empresa subministradora l’aigües 
van acordar la promoció d’una políti-
ca de cultura de l’aigua en què Sorea 
realitzarà accions de sensibilització 
d’aigua sostenible i recuperació del 
patrimoni municipal, com és l’es-
mentada font de la plaça d’Espanya.

Pl. d’Espanya. Fotografia actual
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Després d’un període de consolida-
ció i restauració de l’edifici en el que 
s’ha recuperat l’estètica primigènia 
de la casa, s’ha reforçat l’estructura, 
i s’ha actuat per prevenir la humitat 
i les plagues d’animals, la casa de 
Can Ganga està a punt per ser el Mu-
seu etnogràfic de Tossa, l’arxiu de la 
memòria popular i l’Institut de Patri-
moni local. Aquesta casa gòtica for-
tificada va ser, al segle XVI, un hos-
tal, dels Darder de l’hostal, i al segle 
XVII passà a mans de la família Gelpí. 
Cal destacar que quan Tomàs Vidal 
i Rei tornà d’Amèrica va comprar 
Can Ganga juntament amb les hor-
tes que s’extenien per l’actual carrer 
del Codolar i Pescadors que tenien 
el seu propi pou d’aigua. Al llarg de 
la història, els canvis de propietat, 
com els soferts per la finca que ens 
ocupa, i les diferents reparcel·lacions 
han anat configurant el barri de la 
Roqueta tal i com el coneixem avui 
en dia.

Sota la direcció de l’arquitecte Àngel 
Valdés i amb la col·laboració de les 
arquitectes tècniques Isabel Gómez 
i Mercè Mundet, el projecte s’inicià 
al 2004 amb una primera fase de re-
forç estructural. I el proper 1 de maig 
de 2007 es celebrarà una jornada 
de portes ofertes amb l’objectiu de 
mostrar al municipi una de les insíg-
nies del patrimoni local.

El nou equipament municipal tindrà 
una sala d’exposicions permanent 
que fa un homenatge a la memòria 
popular dels oficis tradicionals de 
Tossa al llarg dels temps, com l’agri-
cultura i la pesca. Hi hauran exposi-
cions temporals i una sala on es du-
ran a terme activitats i conferències, 
sempre vinculades amb el patrimoni 
històric de Tossa.

L’edifici, situat al carrer Codolar nú-
mero 4, constitueix en si mateix una 
casa-museu que explica com eren 

Propera jornada de portes obertes 
a Can Ganga
Can	Ganga,	la	primera	casa	civil	del	municipi,	obre	les	seves	portes	el	proper	1	de	maig	
com	el	nou	museu	etnogràfic	de	la	vila.

les primeres construccions de la 
vila de Tossa. És interessant poder 
veure com es conserva una peculiar 
fresquera que entra dins de la roca 
mare, així com el forn o unes qua-
dres pel bestiar. Per aquest mateix 
motiu des de Patrimoni Cultural de 
l’Ajuntament de Tossa de Mar, s’està 
treballant per equipar la casa amb 
elements propis que hi ha presents 
al llarg dels temps; gràcies a un acu-
rat estudi històric de les propietats 

que han tingut les diferents perso-
nes que han passat per Can Ganga, 
com va ser el conegut indià Tomàs 
Vidal i Rei, i que ajudaran a concebre 
aquest projecte de casa-museu en si 
mateix. 

Finalment des del consistori, amb 
l’actuació a Can Ganga es pretén do-
nar un model a seguir als tossencs 
per a la restauració de les cases del 
nucli antic de la vila.

Reforç de la façana posterior amb malla i creuets per sota de l’arrebossat.

Façana posterior de Can Ganga , construïda com a paret de tàpia.
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En què ha consistit la vostra feina 
dins aquest projecte?

En activitats pròpies dels arquitectes 
tècnics, com ara el control de l’exe-
cució de l’obra.

Quina ha estat la vostra experièn-
cia personal?

A Can Ganga es tractava de fer una 
rehabilitació i adequació d’una edi-
ficació de la qual se’n tenen notícies 
documentades des del segle XVI. Un 
edifici tan antic que, a més, ha ex-
perimentat diverses intervencions 
al llarg dels segles i és, sens dubte, 
un treball únic, molt diferent del que 
normalment es duen a terme.

Per què Tossa necessita aquesta re-
habilitació?

Per poder donar un ús cultural i so-
cial a aquest element del patrimoni 
arquitectònic tossenc que es troba-
va en un  estat ruïnós.

Què hi guanyen els tossencs amb 
això?

Amb la rehabilitació de Can Ganga 
s’ha salvat un edifici singular, una 
part del passat de Tossa. S’ha gua-
nyat un Museu, un Arxiu i un Institut 
de Patrimoni que permetran a les ge-
neracions presents i futures conèixer 
com era i com es vivia en una masia 
del nucli vell a la Roqueta. Can Gan-
ga serà un lloc de visita pels tossencs 
i pels visitants de la vila, tant si són 
grups d’estudiants o grups que 
fan turisme cultural. Cal dir que un 
centre amb aquestes característiques 
permet treballar molts dels aspectes 
de l’ensenyament i de diferents ma-
tèries per cursos d’infantil, primària, 
secundària i graus superiors. El fet 
que nosaltres també treballem en el 
món de la docència ens ajuda a po-
sar en valor aquest potencial peda-
gògic que té Can Ganga.

Quina ha estat la seva tasca a Can 
Ganga?

Jo a més d’arquitecte em dedico a la 
rehabilitació. Fa més de trenta anys 
que estiuejo i vaig a Tossa i ha estat 
un projecte molt engrescador.

Per què aposta per la rehabilitació 
dels edificis?

Penso que la idea de rehabilitar edi-
ficis és molt interessant per qualse-
vol població. És una manera de no 
canviar la fisonomia i l’estructura del 
poble i aprofitar tots els edificis.

Quines actuacions s’han fer a Can 
Ganga?

L’objectiu de recuperar qualsevol 
edifici és la de donar-li totes les pres-
tacions que es necessiten actual-
ment, però conservant l’aspecte de 
l’edifici. La idea de Can Ganga és que 
segueix donant un servei a Tossa du-
rant molts anys.

El fet de treballar a Tossa, ha estat 
especial?

Sí. Em va fer molta il·lusió que l’Ajun-
tament confiés amb mi. Jo he fet 
actuacions d’aquestes a Barcelona, 
però fer-les a un poble com Tossa 
que coneixes bé i l’has vist créixer ha 
estat molt especial.

ÀNGEL	VALDÉS
Arquitecte responsable de la rehabilitació de Can Ganga.

ISABEL	GÓMEZ	i	MERCÈ	MUNDET
Arquitectes tècniques en el projecte de consolidació i restauració de Can 
Ganga sota la direcció d’Àngel Valdés, arquitecte responsable.

Què podríeu explicar d’aquest lloc 
que la gent de Tossa no sàpiga?

A Can Ganga no només s’hi ha fet un 
“rentat de cara” superficial. Hi ha mol-
tes actuacions que a primer cop d’ull 
no es veuen, però que han estat molt 
necessàries , des de la construcció de 
nous forjats de bigues metàl·liques 
sobre els vells forjats de bigues de 
fusta, a l’aplicació de la tècnica de 
l’electro-osmosi per evitar les hu-
mitats provinents del subsòl. A més 
s’han hagut de reforçar moltes de les 
parets, que eren de tàpia, i s’ha instal-
lat un ascensor per eliminar barreres 
arquitectòniques foradant els dife-
rents forjats. Tot plegat ha estat com-
plex i llarg, però molt satisfactori.
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És innegable la distància que en 
molts casos hi ha entre l’Administra-
ció Local i els veïns de cada munici-
pi, així com el desconeixement de 
les activitats i accions que es porten 
a terme en cada departament de 
l’Ajuntament. Això, però, queda en 
un segon terme al consistori de Tos-
sa de Mar, i és més evident a l’àrea de 
Medi Ambient. La seva relació amb 
els centres educatius ha obert les 
portes a realitzar projectes en comú 
i acostar als més petits a la realitat 
mediamental de Tossa de Mar.

Un exemple és el projecte educatiu 
“Coneix el teu entorn”, que desenvo-
lupen conjuntament l’àrea de Medi 
Ambient de l’Ajuntament de Tossa i 
l’escola. Té com a objectius principals 
el coneixement de l’entorn natural 
del municipi, la divulgació de valors 
ambientals i l’establiment d’un marc 
de col·laboració entre aquest depar-

El departament de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Tossa de Mar,  
aire fresc pel municipi

tament i l’escola. El projecte, conduït 
pel tècnic municipal Jordi Couso i 
per Josep Santané, contempla una 
proposta d’activitat diferenciada per 
cada curs i combina sessions a l’aula 
amb sortides de camp. Una combi-
nació que fa possible que els alum-
nes adquireixin uns coneixements 
teòrics, però que després els sàpi-
guen portar a terme a la realitat. 

Entre les sortides i activitats progra-
mades destaquem la visita al Parc 
de Sa Riera, la recerca de bolets, la 
plantació d’arbres en una zona cre-
mada, l’elaboració i col·locació de 
caixes nius, la ruta de les plantes me-
dicinals, visita a la planta depuradora 
municipal, l’estudi de la riera, una ex-
cursió a la plana agrícola, la ruta dels 
oficis tradicionals, una sortida per les 
platges, una conversa amb un pesca-
dor, taller de nusos mariners, la rea-
lització d’un herbari i l’arranjament 

d’una font de bosc, entre d’altres. 
Un exemple d’aquestes sortides és la 
plantació que els alumnes van portar 
a terme a Vila Vella a finals del passat 
mes de març.

D’altra banda, també cal destacar el 
projecte ReSelva que complementa 
la tasca d’educació ambiental del mu-
nicipi. Organitzat pel Consell Comar-
cal de la Selva amb la col·laboració 
amb l’àrea de Medi Ambient del mu-
nicipi, planteja unes jornades de for-
mació i sensibilització mediambien-
tal  que es desenvolupen mitjançant 
una sortida escolar d’un dia sencer 
(matí i tarda) al Parc de Sa Riera de 
Tossa. El programa ReSelva gaudeix 
del finançament de la Diputació de 
Girona al formar part de les sortides 
a la natura de la campanya “Del mar 
als cims”. Hi ha un programa per a 
cada nivell formatiu: primària, ESO, 
batxillerat i cicles formatius.

“Coneix	el	teu	entorn”	és	el	projecte	educatiu	impulsat	per	l’Ajuntament	a	les	escoles	de	
Tossa	per	divulgar	valors	mediambientals	i	donar	a	conèixer	l’entorn	natural	del	municipi	
als	alumnes.

Alumnes de primària de Tossa planten arbres a la zona de la Vila Vella.
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JORDI	COUSO
Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tossa de Mar.

“A Tossa tenim una gran sort de comptar amb la col·laboració 
de l’Escola Taller”

Quina és la funció de l’àrea de Medi 
Ambient de l’Ajuntament de Tossa 
de Mar?

Des de l’àrea es procura engegar 
propostes i iniciatives encaminades 
a potenciar un desenvolupament 
local sostenible. El medi ambient és 
molt ampli (de fet ho és tot) i, per 
tant, l’àrea té una clara vocació trans-
versal, procurant col·laborar amb la 
resta d’àrees de l’Ajuntament de ca-
res anar incorporant paràmetres am-
bientals en la gestió municipal.

Com definiria la seva relació amb 
l’Escola Taller?

L’Escola Taller del Consell Comarcal 
de la Selva té un mòdul de medi 
ambient a Tossa des de fa una colla 
d’anys. Els programes d’Escola Taller 
es sol·liciten cada dos anys i van lli-
gats a un projecte o projectes pro-
moguts per l’Administració local. Els 
projectes han de servir per formar en 
un ofici o professió a joves aturats de 
la comarca. L’Escola Taller de medi 
ambient col·labora estretament amb 
l’àrea i és converteix sovint en un 
dels principals “braços executors” de 
les propostes.

Quins són els avantatges de treba-
llar amb ells?

Tenim una gran sort a Tossa de 
comptar i haver comptat amb la col-
laboració de l’Escola Taller. Cinc dies 
de la setmana, 8 alumnes i els seus 
monitors, en jornada completa, es 
dediquen, alhora que es formen, a 
millorar el medi ambient del mu-
nicipi. Algunes de les tasques són 
ben visibles, normalment lligades al 
projecte o projectes a desenvolupar 
en el marc del programa (Parc de Sa 
Riera, Camí de ronda, Vila Vella, etc.), 
però jo destaco (i agraeixo especial-
ment) el treball del “dia a dia” on fan, 
també, moltíssima feina  (desbros-
sades, regs, neteges, analítiques, su-
port a la deixalleria, suport a la bri-
gada,..), potser més desagraïda, però 
molt valuosa i profitosa. 

Què destacaria dels projectes que 
estan portant a terme?

Són de gran recorregut. Són fruit 
de la feina constant, durant temps, 
de molta gent. Revelen el potencial 
d’una aposta pel “granet a granet” de 
la feina diària d’equip que jo agraeixo 
i, modestament, reivindico. No són 
flor d’un dia. 

El projecte educatiu, per exemple, 
engegat amb l’escola fa cinc o sis 
anys, va començar senzillament amb 
col·laboracions puntuals i esporàdi-
ques i s’ha acabat convertint en un 
programa d’abast provincial, pel qual 
han passat molts estudiants d’arreu 
de la província. O la xarxa d’aigua re-
generada, una modesta reutilització 
d’aigua depurada feta per l’Escola 
Taller, gairebé fa ja 10 anys, donant 
lloc a una pionera xarxa d’aigua re-
generada.

El projecte “Coneix el teu 
entorn” ha permès que els 
alumnes tinguessin un primer 
contacte amb la natura del 
municipi.
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Els camins de ronda són una sèrie 
d’itineraris que voregen les costes 
i que en el passat van ser utilitzats 
per contrabandistes i agents de 
vigilància. Uns camins que avui en 
dia s’han recuperat com a rutes 
molt agradables de senderisme, ja 
que passen per alguns dels llocs 
més verges del litoral català amb 
unes boniques vistes de les cales 
i en bona part transcorren entre 
pins. És per aquest motiu que des 
de l’Ajuntament de Tossa de Mar 
s’ha portat a terme una proposta 
d’adequació del camí que transcorre 
pel municipi. Amb aquest projecte 
elaborat pel departament de Medi 
Ambient del consistori es vol crear un 
itinerari paisatgístic que ressegueixi 
la costa tossenca i es pretén arranjar 

Tossa de Mar adequa el Camí de Ronda per 
fer-hi rutes guiades

els senders que transiten més propers 
a la mar i que relliguen les diferents 
cales i platges del municipi amb la 
mínima intervenció possible per tal 
de conservar al màxim l’encant del 
recorregut sense artificialitzar-lo.

Per portar a terme aquesta propos-
ta el tècnic municipal Jordi Couso 
compte amb la valuosa ajuda de 
Josep Santané que ha dirigit l’arran-
jament del camí que estan portant a 
terme els alumnes de l’escola taller. 
Entre les actuacions que estan por-
tant a terme hi ha l’adequació del 
camí existent. Aquí s’hi ha hagut de 
fer una desbrossada de la vegetació 
existent en els marges dels trams 
més emboscats per fer-los més prac-
ticables. També s’està senyalitzant el 
camí amb estaques i s’hi ha col·locat 

baranes –elaborades amb elements 
reciclats– per millorar la seguretat en 
aquells trams on el camí passa arran 
de penya-segats. A més d’adequar el 
camí, també s’han hagut de conso-
lidar alguns trams amb escales per 
facilitar la mobilitat. Unes escales 
que els alumnes de l’escola taller han 
aconseguit integrar a la perfecció 
amb el medi i, en molts casos passes 
gairebé inexistents. En altres casos, 
els graons s’han format mitjançant 
peces de fusta, també harmòniques 
amb l’entorn. 

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 formen la Punta 
des Cars i Ses Alzines; el de Ses Al-
zines i Cala Llevador i, finalment el 
tram entre Cala Morisca i Porto-pi. El 
pressupost total està valorat en uns 
84.000 euros i la Generalitat en sub-
vencionarà el 50%.

El Departament de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Tossa farà una visita  
al primer tram acondicionat el pro-
per divendres 4 de maig. A les onze 
del matí des de l’edifici de la Nau sor-
tirà un autocar fins a la carretera de 
Sant Feliu. Els dos tècnics responsa-
bles d’aquest projecte, Jordi Couso i 
Josep Santané, seran els encarregats 
de guiar als assistents així com do-
nar-los tota mena de detalls sobre 
les obres d’adequació. 

A partir d’aquest mes d’abril, des de 
l’oficina de turisme s’ofereixen rutes 
guiades per aquests itineraris amb 
uns preus que oscil·len dels sis als 
dotze euros segons el tram. En algun 
d’aquests s’ha d’utilitzar el vaixell o 
l’autobús i sempre s’ha de dur calçat 
adequat pel senderisme. 

notícies

El	projecte	de	recuperació	d’aquests	itineraris	s’ha	iniciat	a	la	banda	de	Sant	Feliu,	a	la	
connexió	entre	Cala	Bona	i	Cala	Pola,	i	els	treballs	els	porten	a	terme	els	alumnes	de	l’es-
cola	taller.

Josep Santané al costat d’una barana confecciona-
da amb pals de llum i cables elèctrics.
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Vistes	úniques	des	del	Camí	de	Ronda
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El ple municipal del passat 8 de març 
de l’Ajuntament de Tossa de Mar va 
adjudicar la contractació de la ges-
tió dels serveis públics de recollida 
i transport de residus sòlids urbans 
i neteja pública urbana de Tossa de 
Mar a l’empresa CESPA, actual con-
cessionària del servei. Un concurs en 
el que el departament de Medi Am-
bient del consistori tossenc va fixar 
uns rigorosos criteris per millorar-ne 
el servei. Els criteris de valoració de 
les ofertes presentades –un total de 
quatre– valoraven aspectes com els 
serveis proposats, equips i maquinà-
ria, pressupost, millores plantejades, 
propostes de control del servei, im-
pactes, etc.

Cal destacar l’adquisició de quatre 
nous camions recol·lectors, dos d’ells 
de petit tamany adaptats a les carac-

Cespa guanya el concurs de recollida 
d’escombraries i neteja viària a Tossa de Mar

terístiques del nucli urbà de la po-
blació, la proposta de consolidació i 
ampliació del servei de recollida de 
matèria orgànica, la nova maquinària 
prevista per la neteja viària (escom-
bradora, cuba de reg, equip hidrane-
tejador) i la neteja de platges (trac-
tor amb màquina cribadora). Amb 
el nou contracte també es renoven 
els sistemes de control on destaca la 
incorporació de sistemes GPS de lo-
calització per a tota la flota.

Pel que fa a la comunicació (em-
presa-ciutat) cal fer esment de la 
proposta de la creació d’una pàgina 
web, on els usuaris trobaran una ex-
plicació dels serveis oferts i la possi-
bilitat de realitzar consultes, queixes 
i propostes a l’empresa.

La nova contracta també realitzarà 

campanyes de sensibilització entre 
els veïns i veïns de cares a donar co-
nèixer els serveis i fomentar actituds 
responsables, en aquest cas, també 
entre els visitants a Tossa.

L’adjudicació del servei de recolli-
da d’escombraries i neteja viària és 
per un import de 1.058.849€ anuals 
per un període de 8 anys. Es preveu 
l’amortització de tota la nova maqui-
nària en aquest període de temps, 
passant, un cop finalitzada la con-
tracta, a ser propietat municipal.

Com a conseqüència de les cessions 
urbanístiques dels sectors A i C de 
Can Vergonyós, l’Ajuntament obté 
dues naus industrials on col·locarà 
els serveis municipals, els magat-
zems i un parc central per les instal-
lacions esmentades.

notícies

El	Departament	de	Medi	Ambient	va	fixar	uns	rigorosos	criteris	de	valoració	per	millorar	
el	servei	de	recollida	d’escombraries	actual.

Una imatge de la nova màquina que s’encarregarà de netejar les  platges de Tossa.
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Tossa de Mar aprova el 
Mapa de Capacitat Acústica 
del municipi

El Mapa Acústic de Tossa tipifica com 
a zones de sensibilitat acústica mo-
derada –el  volum dels sorolls pot 
arribar als 65 decibels– entre el 20 i 
el 22% de la superfície de la localitat, 
i com a zones de sensibilitat acústica 
baixa –es pot arribar fins el 70 deci-
bels– les zones més properes als vi-
als d’entrada i sortida de la localitat.

Aquest Mapa de Capacitat Acústica 
s’haurà d’utilitzar com si es tractés 
d’una eina legislativa per limitar en 
segons quines zones la implantació 
de segons quines activitats i, per 
tant, a més de les disposicions que 
marquen els planejaments urbanís-
tics, caldrà avaluar l’impacte acústic 
de cada activitat abans de concedir 
permisos. 

El	mapa	de	capacitat	acústica	s’haurà	d’utilitzar	com	si	es	
tractés	d’una	eina	legislativa	per	limitar	segons	quines	ac-
tivitats	en	determinades	zones.

La Llei del Parlament de Catalunya 
16/2002 de protecció contra la con-
taminació acústica, exposa que tots 
els municipis de Catalunya han d’ha-
ver aprovat el seu mapa de capacitat 
acústica i traslladar-lo al Departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge. 
I així ho ha fet l’Ajuntament de Tossa 
de Mar després d’aprovar en el ple 
del passat 8 de març el Mapa de Ca-
pacitat Acústica de la població. Els 
Serveis Tècnics de l’Ajuntament van 
revisar la proposta presentada pel 
Departament de Medi Ambient i hi 
van realitzar algunes modificacions 
puntuals. El mapa estableix els ni-
vells d’immissió a les zones urbanes, 
als nuclis de població i a les zones 
del medi natural, mitjançant l’esta-
bliment de les zones de sensibilitat 
acústica que determinen els objec-
tius de qualitat. 

Valors d’immissió diürns en ambient exterior

Zona A Lar <= 60
sensibilitat acústica alta

Zona B Lar  <= 65
sensibilitat acústica moderada

Zona C Lar  <= 70
sensibilitat acústica baixa

MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA
DE TOSSA DE MAR

Tossa	i	la	Generalitat	
estudien	la	viabilitat	
d’una	marina	seca	al	
municipi

El Departament de Ports i 
Transports de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Tossa 
de Mar estudien la viabilitat per 
la instal·lació d’una marina seca 
a la badia de Tossa a curt termini. 
Paral·lelament, al municipi de 
Tossa es farà de forma imminent 
una prova pilot per instal·lar 
pantalans flotants a la platja que 
allotjaran les embarcacions avui 
espargides entre la sorra i l’aigua 
i permetran el reordenament de 
la façana marítima de la vila. Una 
primera solució que el consistori 
tossenc ha demanat a la direcció 
de Ports i Transports mentre els 
tècnics d’Europrincipia, empresa 
consultora, estudien la viabilitat 
i idoneïtat geogràfica per a la 
construcció d’una estructura 
portuària sostenible de més 
envergadura.

Tècnics de la Generalitat ja han estat a Tossa.
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Des de la regidoria d’Esports s’ha 
convocat un concurs públic per 
canviar la gespa del camp de fut-
bol municipal de 6.890 metres qua-
drats, que es va col·locar fa catorze 
anys, al 1993, i incorporar millores 
als equipaments esportius. Aprofi-
tant el canvi de gespa –una gespa 
artificial de monofilema amb base 
de sorra i cautxu-, també es modi-
ficarà el sistema de drenatge i reg i 
es valoraran les millores que els par-
ticipants al concurs proposin pels 
equipaments esportius com el canvi 
de porteries, xarxes, banquetes o el 
marcador electrònic. Per altra banda, 
la regidoria d’esports està estudiant 
la possibilitat de remodelar i canviar 
els vestidors i el magatzem del camp 
de futbol.

Al concurs s’hi han presentat fins al 
moment de la impressió d’aquest 
butlletí quatre empreses interessa-
des. Des de l’ajuntament s’està ne-
gociant que la mateixa empresa que 
s’encarregui del canvi de la gespa del 
camp de futbol municipal, també faci 
una pista poliesportiva descoberta 
de gespa artificial (40 x 20 metres) 
davant el mateix camp de futbol. Per 
la seva part, Llop Equipaments Es-
portius, gestors de la piscina muni-
cipal, s’encarregaran d’adequar dues 
pistes de padel davant la piscina que 
ja estaran en funcionament durant 
el proper estiu.

La zona esportiva queda complerta 
amb un circuit de BTT i senderisme 
amb diferents graus de dificultat.

Actualment l’Ajuntament de Tossa 
ja ha aconseguit una primera sub-

Gespa artificial i nous equipaments
a la zona esportiva
En	pocs	mesos	Tossa	gaurdirà	d’una	zona	esportiva	de	més	de	50.000	metres	quadrats,	
amb	instal·lacions	esportives	de	primer	nivell,	com	és	la	piscina	municipal	o	el	camp	de	
futbol	amb	la	gespa	renovada.

venció de 67.600 € del  Servei Català 
de l’Esport per tal de finançar part 
d’aquestes millores. A més de la sub-
venció ja concertada, s’estant bus-
cant més vies de finançament a tra-
vés de la Diputació i altres òrgans. 

Per altra banda, tant Sorea, Cespa 
com Vèrtix, promotor de la zona de 
Can Pericàs, col·laboraran en el fi-
nançament i assentament de tota la 
zona esportiva que s’aprofitarà per 
urbanitzar amb vials, voreres i apar-
caments.   

Les obres a la  zona esportiva comen-
çaran al mes de juliol, un cop acaba-
des les competicions esportives.

notícies

D’aquesta manera la zona esportiva 
del municipi, que comprendrà més 
de 50.000 metres quadrats estarà 
composta per: 

•  1 pavelló municipal
• 1 piscina municipal
• 2 pistes de pàdel
• 1 pista poliesportiva descoberta
• 1 camp de futbol municipal de 

gespa artificial
• 1 zona d’aparcament
• 1 parc recreatiu pels infants
• 1 centre BTT
• Circuit de senderisme

Plànol	de	la	Zona	Esportiva	de	Tossa	de	Mar	i	la	distribució	
dels	seus	equipaments

��
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L’Ajuntament de Tossa de Mar, a tra-
vés dels Sistemes d’Informació Terri-
torial, ha posat en marxa un apartat 
dins el web municipal que permet 
consultar la cartografia correspo-
nent al planejament i planejament 
derivat de cada parcel·la. Inicialment, 
les consultes es poden fer de la zona 
urbana de Tossa, encara que s’està 
treballant per mostrar també les zo-
nes rústiques.

La fotografia que apareix en aquest 
programa és de l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya, mentre que la carto-
grafia cadastral pertany a la Direcció 
General de Cadastre. Aquesta web té 
cercador de carrers i adreces, fet que 
facilita ubicar qualsevol parcel·la del 
municipi i consultar la normativa re-
ferent al POUM  municipal. Aquesta 
eina d’informació et permet saber la 
catalogació de cada parcel·la segons 
el Pla General vigent. Aquesta pàgina 
web es pot consultar a http://www.
tossademar.com/ajuntament

L’Ajuntament de Tossa de Mar permet 
consultar la catalogació de cada parcel·la 
segons el Pla General a través d’Internet

El projecte ha estat engegat gràcies 
al treball conjunt de la Infraestructu-
ra de Dades Espacials de Catalunya 
(IDEC) la Administració Oberta de 
Catalunya (AOC) i el propi Ajunta-
ment de Tossa de Mar, amb els tèc-
nics Toni Arco (Programador), Jordi 

Tossa inspira les millors marques
Com ja els explicàvem en el darrer 
número del Butlletí d’Informació Mu-
nicipal, Tossa de Mar és un escenari 
idíl·lic per gravar anuncis publicitaris. 
Aquests darrers dies hem pogut veu-
re aquest anunci de la casa Puma a 
diversos diaris esportius amb la plat-
ja de Tossa de fons. El carismàtic da-
vanter camerunès del FC Barcelona, 
Samuel Eto’o, és el protagonista i el 
principal reclam, però ja se sap que 
amb un bon decorat acaba d’arrodo-
nir el missatge final. 

Ha	estat	una	iniciativa	conjunta	de	la	Infraestructura	de	Dades	Espacials	de	Catalunya,	
l’Administració	Oberta	de	Catalunya	i	el	consistori	tossenc.

Mir (Serveis Administratius) i Lluís 
Orduña (Sistemes d’Informació Ge-
ogràfiques). Aquest servei, un cop 
en marxa, serà actualitzat per l’Ajun-
tament de Tossa de Mar, que haurà 
d’anar introduint la cartografia. 

Anunci publicat al diari esportiu Marca.
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El pàrquing de la platja d’Es Racó no 
es tancarà aquest estiu i es mantindrà 
obert fins que hi hagi una alternativa 
d’aparcament a la zona, com és el 
projecte de pàrquing a la zona de les 
antigues escoles. El pàrquing d’Es Racó 
té capacitat per a noranta vehicles 
i fa més de quaranta anys que es fa 
servir tant per la càrrega i descàrrega 
per bars i restaurants de la zona, 
com pels pescadors, veïns, hotelers 
i visitants de Tossa. Pilar Mundet, 
alcaldessa, entén que aquesta zona 
d’aparcament és molt important 

L’Ajuntament de Tossa ja disposa del 
nou Vehicle de Transport Sanitari 
que coordinarà la policia local i su-
plirà l’antiga ambulància del cos. Així 
ho han fet saber l’alcaldessa de Tossa 
de Mar, Pilar Mundet, i  Anna Gata, 
regidora de Sanitat, a la consellera 
de Salut, Marina Geli, que el passat 
14 d’abril va ser a Tossa. Els respon-
sables locals han ensenyat el nou 
vehicle a la Consellera i han ofert el 
seus serveis al departament de Sa-
lut. Aprofitant la vista de Marina Geli 
a Tossa de Mar, es va fer una visita 
d’obres a la Casa del Mar.

El nou vehicle de suport 
sanitari ja és a Tossa

L’aparcament d’Es Racó 
continuarà obert

i actualment imprescindible pel 
comerç i el centre històric de Tossa, tal 
com han volgut constatar l’Associació 
d’Empresaris d’Hostaleria de Tossa 
amb la recollida de firmes per evitar 
el tancament. Des del consistori hi 
ha el coneixement que algun dia 
l’aparcament haurà de deixar de 
funcionar pel reordenament de la 
façana marítima, però de moment no 
s’ha rebut cap ordre de tancament 
ni de la Direcció General de Costes 
ni del Ministre de Medi Ambient, I la 
zona continua en funcionament.

Imatges del nou vehicle de suport sanitari del municipi de Tossa.

El	Sant	Josep,	nou	
equipament	municipal
L’edifici Sant Josep, al costat de la 
Casa de Cultura, ja funciona com 
a equipament municipal a Tossa. 
Un any i mig després d’iniciar-se 
les reformes, íntegrament rea-
litzades pel mòdul de paleteria 
del Consell Comarcal de la Selva, 
el Centre Cívic Sant Josep està 
llest per iniciar-hi activitats. S’ha 
mantingut la cuina de l’antic res-
taurant i el municipi adquireix un 
espai adient per potenciar la fei-
na de les cuineres de Tossa. A més 
a més, l’habitual curs de cuina 
que sempre s’havia fet abans de 
Setmana Santa, aquest any s’ha 
aplaçat a finals del mes d’abril per 
utilitzar les noves instal·lacions. 
L’espai del menjador de l’antic 
restaurant s’adaptarà com a sala 
polivalent on es programaran 
activitats diverses mentre que el 
nou equipament municipal aju-
darà a dinamitzar la zona del sec-
tor de la Casa de Cultura.

Imatge exterior de l’edifici de Sant Josep.



El	nou	llibre	de	Tossa	per	
Sant	Jordi
“Tossa, refugi de colors” serà a 
partir del 23 d’abril del 2007 el 
nou llibre de Tossa, una obra que 
donarà una visió global de la vila. 
El llibre, que serà des d’aquest 
any l’obsequi de l’Ajuntament de 
Tossa quan rebi visites protoco-
làries, ha de convertir-se en un 
intocable per a tots els tossencs i 
tossenques i s’espera que aquest 
any sigui el llibre per antonomà-
sia del Sant Jordi al municipi. A 
nivell turístic servirà per tenir un 
llibre amb bones imatges de Tos-
sa i que alhora donarà una idea 
de com és i era la vila, de l’entorn, 
el pare pelegrí, el Cim i tomba, el 
futbol, la vil·la romana dels amet-
llers o el museu entre d’altres.

Dividit en sis capítols, “Tossa, re-
fugi de colors” engloba l’entorn 
natural, la història, les tradicions, 
la gastronomia, el turisme i la 
gent. L’edició, concebuda a par-
tir de fotografies de Jordi Ferrer 
i textos de Rosa Maria Sureda, 
no és un llibre pretenciós ni de 
contingut excessivament cientí-
fic; és un llibre planer que arriba 
a tothom i que serà com endur-
se un tros de Tossa cap a casa. La 
presentació del llibre, editat per 
Efadós, es farà durant la Setmana 
Cultural a Tossa de Mar.
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Fotografia: Jordi Ferré i Gicquel     
Textos: Rosa Sureda i Solà

TOSSA refugi de colors

L’Ajuntament de Tossa de Mar ja 
té preparades una nova edició de 
les Jornades Culturals. Les activi-
tats programades s’allarguen fins el 
dia 6 de maig i han començat el 13 
d’abril amb la inauguració a la Casa 
de Cultural de l’exposició “De gra-
vats” organitzada per la Diputació 
de Girona. Dissabte dia 14 d’abril es 
va presentar la nova ambulància del 
CAP de Tossa amb l’assistència de la 
Consellera de Salut, Marina Geli. L’es-
port també té lloc dins les jornades 
amb el X Trial Open Tossa de Mar. Di-
marts dia 17 serà el torn del Concurs 
de Rams de Flors amb premis per a 
cada categoria i un record per a tots 
els participants. Dissabte 21 d’abril 
hi ha prevista la representació de 
l’obra de teatre “Rusiñols”, monòlegs 
escrits per Santiago Rusiñol a càrrec 
del grup de teatre Xixanet. Els actes 
segueixen el diumenge dia 22 amb 
la celebració del Dinar Multicultural, 
que es servirà al pati de la Casa de 
Cultura i serà amenitzat amb espec-
tacles multiètnics.

Per la Diada de Sant Jordi Tossa de 
Mar es tenyirà de vermell i groc amb 
la fira de llibres i roses que es cele-
brarà a la plaça d’Espanya. A les set 
de la tarda es pronunciarà una missa 
en honor al patró de Catalunya a la 
capella de Sant Miquel. Per acabar 
amb la Diada, els Amics de Tossa-
Club UNESCO lliuraran els premis 
“Ginesta” a l’historiador Josep M. 
Ainaud de Lasarte. Dimarts dia 24 
d’abril serà el torn pel més petits de 
la casa amb L’hora del Conte amb la 
lectura de Històries de Sant Jordi i 
altres cavallers i dracs de pega, amb 
Sesi Sitjà.

Dimecres dia 25 hi ha prevista la 
presentació de la primera fase de la 
consolidació de les estructures de 
l’Església Vella, del procés de restau-
ració de la pedra i de la tercera fase 

Tossa ja té preparades
les Jornades CulturalsCulturals

de l’Auditori. La presentació anirà a 
càrrec de l’arquitecte responsable 
del projecte, Itziar Gonzàlez. Dijous 
dia 26 a la Biblioteca Municipal es 
farà la presentació del llibre “Ver-
daguer i l’Església” de Mossèn Joan 
Carreras. Diumenge 29 hi haurà el XII 
Concurs de pintura Ràpida infantil i 
a la tarda a l’església de Sant Vicenç, 
el concert de Sant Jordi per la Coral 
Tossenca. 

Dimarts 1 de maig es tornarà a cele-
brar la festa de la Santa Creu. A les 
dotze del migdia, a l’església Parro-
quial, es celebrarà l’ofici solemne 
amb l’acompanyament d’orquestra. 
Seguidament hi haurà processó i be-
nedicció del terme. A dos quarts de 
dues de la tarda hi ha prevista una 
audició de sardanes a la Plaça d’Ar-
mes de Vila Vella. A les cinc de la tara-
da, a la sala d’actes de l’ajuntament, 
es lliuraran els premis del concurs de 
Creus de Flor. A les vuit de la tarda es 
farà la presentació de Can Ganga.

Dijous dia 3 de maig, a les dotze del 
migdia, es farà la presentació de la 
visita guiada a la vil·la 
romana i la presentació 
de les excavacions de 
Pola. Divendres dia 4, es 
farà una sortida per vi-
sitar l’acondicionament 
del Camí de Ronda del 
sector de la Carretera de 
Sant Feliu. Finalment, el 
dia 6 de maig el Centre 
Excursionista Tossenc ha 
organitzat una marxa a 
peu a la Mare de Déu de 
Gràcia. Allà s’hi celebrarà 
una missa i es servirà una 
arrossada popular.

Les	activitats	van	començar	el	passat	13	d’abril	i	s’allarga-
ran	fins	el	dia	6	de	maig	amb	la	celebració	de	l’aplec	a	Mare	
de	Déu	de	Gràcia.

Portada del nou llibre protocolari 
de l’Ajuntament de Tossa.
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Onze	restaurants	
participen	a	les	jornades	
Cuina	del	Mar

Com cada mes d’abril, Tossa de 
Mar celebra la campanya gastro-
nòmica de la Cuina del Mar, en la 
qual, un total d’onze restaurants 
tossencs –Can Comas, el Portal, 
les Tapes de can Sisó, l’Havanera, 
Marítim, Minerva, Sa Proa, Santa 
Marta, Tursia, Víctor i Victòria–, 
ofereixen un menú especial en el 
que inclouen plats de peix i ma-
risc. En aquestes jornades Cuina 
del Mar es combina la cuina tra-
dicional amb la de nova creació. 
Els menús estan elaborats amb 
un primer plat, un segon i les 
postres.

Tossa	treballa	per	ser	
Destinació	de	Turisme	
Familiar	

El municipi de Tossa continua tre-
ballant per obtenir la certificació 
com a Destinació de Turisme Fa-
miliar. Per aquest motiu des de 
Turisme de Catalunya es va de-
manar tant a l’administració com 
a l’empresa privada que fes un 
seguit d’accions per adequar els 
serveis i l’oferta del municipi. Des 
del consistori ja s’ha començat a 
actuar i s’ofereixen serveis com 
lavabos públics, una ludoteca… 
L’Ajuntament també ha propor-
cionat pitets pels nens a tots els 
restaurants i braçalets identifi-
catius que es donaran a tots els 
menors que visitin Tossa. Per altra 
banda tant el Patronat TossaTu-
risme com Turisme de Catalunya 
s’estan encarregant que l’empresa 
privada també faci les actuacions 
pertinents, com posar canviadors 
per infants als banys.

Reportatges per Tossa
L’equip	de	govern	surt	al	carrer	i	explica	el	que	ha	fet

Casal d’Avis
El	Casal	de	Jubilats	aprova	el	balanç	econòmic	i	de	gestió

Durant les darrers setmanes, dins la 
secció l’Ajuntament Informa de TV 
Tossa, s’han emès diferents reportat-
ges en els que l’equip de govern ha 
volgut donar a conèixer la seva tasca 
dels darrers mesos. Les actuacions a 
la Vila Vella, la urbanització dels sec-
tors de can Vergonyós o el Camí de 
Ronda han estat alguns dels temes 
tractats. Durant aquesta legislatura 
l’equip de govern, PSC i ERC, s’ha de-
dicat a treballar intensament pel mu-
nicipi però a vegades aquesta infor-
mació no ha arribat a les cases dels 
tossencs i tossenques. Aquestes dar-
reres setmanes, quan molts dels pro-
jectes, energies i il·lusions d’aquests 
quatre anys s’han anat fent realitat, 
ha estat el moment idoni per ense-
nyar i explicar tot el que s’ha fet.

Com ja és habitual en el primer tri-
mestre de l’any el Casal de Jubilats 
de Tossa de Mar va celebrar l’assem-
blea anual per fer el balanç econòmic 
i de gestió. Entre les propostes es va 
aprovar una pujada de dos euros –si 
la junta ho considerava necessari- de 
la quota anual del 2008. També es 
van presentar les activitats progra-
mades per aquest any.

Després de l’assemblea uns dos-
cents associats es van reunir a l’hotel 
Mar Menuda per celebrar un dinar 
de germanor en el qual es va lliurar 
un regal a l’home i la dona associ-
ats més grans assistents al dinar. Cal 
destacar que la festa va acabar amb 
un ball i l’entrega de 35 presents ce-
dits pels comerços tossencs.

L’ajuntament informa del que fa per TV Tossa.

Més de dues-centes persones van assistir al dinar de germanor celebrat el passat 28 de març.
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Agenda	de	Turisme
Dimecres, 18 d’abril
CONCURS DE RAMS DE FLORS
De 16.00 a 18.00 h - Casa de Cul-
tura. Recollida de Rams
19.00 h Sala d’Actes de la Casa 
de Cultura. Lliurament de premis 
Concurs de  rams.  

Dissabte, 21 d’abril
09.00 h Excursió guiada “Pas a 
pas” a la Font d’en Dalmau.  Du-
rada: 6 h. 

Diumenge, 22 d’abril
09.00 h Excursió guiada “Pas a 
pas” a Cala Morisca pel camí de 
ronda.  Durada: 4 h. 
13.00 h Aula de Cuina Sant Josep 
(Edifici Sant Josep, al costat de la 
Casa de Cultura). Inauguració de 
l’Aula de Cuina.
14.00 h Aula de Cuina Sant 
Josep. Dinar intercultural.

Dilluns, 23 d’abril
SANT JORDI 
A partir de les 10.00 h.
Plaça d’Espanya – Fira de llibres 
i roses.
18.00 h Capella de Sant Miquel 
(Casa de Cultura) – Missa en ho-
nor de Sant Jordi.
19.00 h Sala d’Actes de la Casa 
de Cultura. Lliurament del Pre-
mi Ginesta a l’historiador Josep 
Maria Ainaud de Lasarte.

Dimarts, 24 d’abril
18.15 h  Biblioteca Municipal.
L’hora del conte: “Històries de 
Sant Jordi i altres cavallers i dracs 
de pega” amb SESI SITJÀ.

Dimecres, 25 d’abril
Dia de la Biblioteca
A partir de les 09.00 h.
Biblioteca Municipal. “Va de Con-
tes”. Contes per als alumnes del 
CEIP Ignasi Melé i Farré, amb la 
companyia VA DE CONTES.

Dissabte, 28 d’abril
09.00 h Excursió guiada “Pas a 
pas”  al Puig Pollastre.  Durada: 4 h. 

Diumenge, 29 d’abril
09.00 h Excursió guiada “Pas a 
pas” del Xalet Vermell fins al Far.  
Durada: 3 h.

El passat dimecres 21 de febrer, a 
l’edifici la Nau de Tossa de Mar, es 
va fer la presentació de la Diagno-
si de promoció i estímul de bones 
pràctiques de Responsabilitat Soci-
al Corporativa (RSC), impulsada pel 
Consell Comarcal de la Selva, el pro-
grama Equal del Fons social Europeu 
i amb la col·laboració de la Universi-
tat de Vic, el Patronat TossaTurisme i 
l’Ajuntament local. Aquest informe 
deriva de l’estudi i les entrevistes 
fetes a una mostra àmpliament re-
presentativa dels responsables del 
sector turístic i comercial de Tossa 
de Mar al 2006 tenint en compte els 
subsectors de l’hostaleria, restaura-
ció, comerç i cultura.

A nivell de conclusions, l’informe 
destaca que en la majoria dels àm-
bits analitzats existeix la possibili-
tat d’accedir a horaris flexibles que 
permeten la conciliació de la vida 
laboral i familiar. Tot i que hi ha un 
percentatge de persones, sobretot 
en l’àmbit de l’hostaleria, que van 
manifestar la necessitat d’ampliar els 
horaris i serveis de les llars d’infants i 
reduir-ne els costos o, fins i tot, tenir 
en compte la creació de llars d’in-
fants dins els mateixos hotels. 

En relació a la diversitat cultural, es 
detectà un equilibri entre els em-
preses que compten amb empleats 
nouvinguts i les que no. Mentre que 
en el sector de la hostaleria s’ha con-

Tossa promociona la 
responsabilitat social a les 
seves empreses

vertit en un fet imprescindible, en el 
camp cultural la integració encara 
no és definitiva. Finalment en refe-
rència a les accions de Responsabili-
tat Social (RS) en el medi ambient, la 
majoria de les empreses tossenques 
són conscients que s’ha de desenvo-
lupar el reciclatge, prioritzant cartró, 
paper i estalvi exegètic.

Una de les grans conclusions de l’es-
tudi és el gran desconeixement del 
que és la RSC en molts establiments 
del municipi, que tot i no ser-ne 
conscients, sí que en desenvolupen 
bones pràctiques de manera innata. 
Per això el patronat Tossa Turisme 
creu important donar més informa-
ció als empresaris i treballadors de 
Tossa, explicar quines són les acci-
ons i com fer-les, que es comuniqui 
el que s’està fent perquè les pròpies 
empreses sàpiguen aprofitar aques-
tes accions pel benefici propi. Per a 
què Tossa pugui destacar en termes 
de qualitat s’ha de continuar treba-
llant en aquest sentit. Per això la Ge-
rent del Patronat, Hermínia Andreu, 
va animar a empresaris i treballadors 
a participar dels tallers d’estratègia i 
els tallers pràctics que s’han organit-
zat per aquests mesos. A més a més, 
des del Patronat amb col·laboració 
amb la UVic s’atorgarà un premi-re-
coneixement a les millors pràctiques 
de RS del sector turístic i comercial 
de Tossa de Mar.

Un moment de la presentació pública de les conclusions de la diagnòsi a l’edifici  La Nau.

�1



La fi del Paleolític coincideix amb la 
fi del darrer període glacial i amb el 
començament de l’època interglacial 
actual (Holocè). Aquest canvi climà-
tic va provocar que la major part dels 
animals que l’home paleolític havia 
caçat (bisons, cavalls, rens, etc.) emi-
gressin cap a les praderes de l’Europa 
central. Darrera seu van marxar tam-
bé alguns grups humans peninsu-
lars, per bé que d’altres s’hi van que-
dar. La base econòmica de les cultu-
res epipaleolítiques que van poblar 
les nostres terres entre el 10.000 i el 
5.000 aC era la recol·lecció, la pesca 
i la caça de petits animals. Les eines 
es van adaptar a aquestes activitats i 
van reduir considerablement la seva 
grandària (microlitisme). L’empobri-
ment cultural va ser notable, per bé 
que en la franja mediterrània entre 
Barcelona i Andalusia floreix l’art lle-
vantí. Es tracta d’un art que inclou 
per primera vegada la representació 
d’escenes narratives, caracteritzades 
per l’estilització de les formes, ten-
dència que s’anirà accentuant cada 
cop més fins a culminar en l’art es-
quemàtic, propi del Neolític i l’Edat 
del Bronze.

 A la zona de l’actual Irak, bressol de 
civilitzacions, ara fa uns 8.000 anys 
les bones condicions del medi van 
empènyer les comunitats humanes 
allí establertes a abandonar progres-
sivament la caça i la recol·lecció per 
dedicar-se a l’agricultura i a la rama-
deria, amb conreus i domesticació 
de bestiar. També van sorgir formes 
de vida sedentàries, que van perme-
tre la consolidació dels poblats fins 
aleshores itinerants, i l’enfortiment 
de les primeres estructures de poder 
jerarquitzat. La ceràmica, el poliment 
de la pedra i la invenció del teler van 
completar la sèrie de transformaci-
ons que van acompanyar allò que 
s’anomena ‘revolució neolítica’. 

Aquest nou comportament social, 
econòmic i polític es va anar exte-
nent arreu de la Mediterrània a partir 
del sisè mil·lenni aC. Tossa va entrar 
al Neolític al cinquè mil·lenni aproxi-

arxiu

Capítol 3- L’Epipaleolític i el Neolític
madament. Els integrants d’aquesta 
primera cultura neolítica utilitzaven 
una ceràmica comuna anomenada 
‘ceràmica cardial’, que es caracterit-
zava per les incisions fetes amb una 
petxina. A mitjans del quart mil·lenni 
aquesta ceràmica va deixar d’utilit-
zar-se. Identifiquem les comunitats 
pels sepulcres de fossa que cons-
truïen per soterrar individualment 
els seus difunts. Hi ha restes de po-
blats amb cabanes circulars i restes 
que demostren la pràctica agrícola 
per part d’aquestes comunitats. El 
final d’aquest període convenim a 
establir-lo amb l’aparició de l’ús dels 
metalls.

Els pobladors de Tossa durant aquell 
període habitaven bàsicament les 
muntanyes de Cadiretes. Aquest és 
un massís ric en restes neolítiques, 
moltes de les quals malauradament 
encara no coneixem. Les construcci-
ons megalítiques tal com s’anome-
nen aquest tipus de construccions 
funeràries en pedra, sovintegen a 
les cotes més altes del massís, de 
Montllor en amunt.

Podem distingir dòlmens (cambres 
amb una gran llosa com a coberta), 
paradòlmens (dòlmens amb una 
mica de corredor al davant), cistes 
(dòlmens de reduïdes dimensions), 
menhirs (pedres dretes) i altres res-
tes arqueològiques de gran valor pa-
trimonial. Destaca per sobre de tots 
el paradòlmen de Pedra-sobre-altra, 
prop de Sant Grau, però n’hi ha d’al-

tres: el del Reig, el del Llop, el d’en 
García; menhirs com el de Montllor o 
el d’en Llach, prop del puig de Cadi-
retes, i molts altres que es faria llarg 
d’esmentar i més encara de descriu-
re’ls amb detall. 

Lluís Esteva, gran investigador de 
Sant Feliu de Guíxols, fa anys va fer 
una notable tasca d’excavació i estu-
di de molts dels jaciments del massís, 
especialment del cantó ganxó, les 
troballes del qual es poden veure al 
Museu de Sant Feliu. Les conclusions 
que aporten les seves troballes són 
extrapolables per a les restes del ter-
me de Tossa, en algunes de les quals 
darrerament la UdG ha fet algunes 
intervencions amb conclusions en-
cara no publicades.

Al Museu Municipal de Tossa hi ha 
inventariades algunes peces, en 
l’actualitat no exposades. Malaura-
dament, és un període de la història 
que no ha despertat tradicionalment 
l’interès de la recerca a Tossa i moltes 
de les peces conservades, són sim-
ples troballes descontextualitzades 
del jaciment al qual pertanyien ori-
ginàriament. Podem destacar 3 des-
trals de pedra de procedència des-
coneguda, 1 destral trobada al Coll 
de sa Palomera, 1 fragment de fulla 
i ascles neolítiques de procedència 
desconeguda, i 10 botons d’os de 
doble perforació i 11 botons d’os de 
secció simple, també de procedèn-
cia desconeguda.

DMA
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grups polítics

Ens presentem a les eleccions municipals 
amb la satisfacció d’haver pogut acabar 
els punts del nostre programa del 2003.

L’objectiu en el territori era i és disposar 
d’aquest instrument per la gestió públi-
ca i privada de tots els àmbits de Tossa. 
Vint anys després tenim un pla general 
que protegeix l’entorn natural  i els valors 
patrimonials del nucli històric, que obli-
ga les noves promocions a construir ha-
bitatge protegit i a urbanitzar amb qua-
litat els espais, així com a contribuir en 
els equipaments i en els espais públics  
amb cessions i càrregues urbanístiques. 
Per això a part dels pisos de Can Zügel i 
Can Vergonyós, comença la gran promo-
ció d’habitatge protegit fruit d’aquestes  
obligacions dels promotors a Porta de 
Sant Feliu, al Bon Retir, als sectors A i C 
de Can Vergonyós, al Pla de la Gabarra, 
al damunt de la Vila Romana , al Pla del 
Pelegrí, al Pla del Codolar-Roqueta, al Pla 
de Can Pericàs...Prop de 400 pisos en rè-
gim de lloguer i de compra que mitjan-
çant sorteig públic seran els habitatges 
dels que viuen a Tossa. Finalment , des-
prés d’un llarg procés, molt manipulat 
per interessos particulars i partidistes, 
entregarem als tossencs el que és seu : 
el  dret a tenir un habitatge modern i de 
qualitat en uns barris carrers i places de 
qualitat , pavimentació i enjardinament 
de nivell , i amb la xarxa d’infraestructu-
res i serveis del futur –gas-ciutat, xarxa 
de l’aigua, clavegueram-.

Amb les noves promocions s’aniran 
completant tots els barris de Tossa: Sa 
Gabarra, Codolar Roqueta , Vila Roma-
na, entrada de Lloret, Pelegrí, i totes les 
urbanitzacions: Santa Maria de Llorell, 
Martossa ,etc.

L’aposta per la rehabilitació i per delimi-
tar els àmbits de creixement ha donat un 
nou impuls al sector de la construcció 
que amb el nou planejament garanteix 
activitat econòmica durant els propers 
anys a la major part de la població.

Gràcies a les exigències del pla general i 
de la nova llei d’urbanisme amb les no-
ves promocions, Tossa obté immediata-
ment una nova Llar d’infants a la zona es-
colar de 180 places. Un nou ajuntament 
a la Plaça Nova. Una sala polivalent per 
concerts, teatre i balls populars. Dues 
naus industrials a Can Vergonyós que 
encabiran els magatzems municipals 
que ara són al costat dels bombers en un 
espai que serà zona verda i d’esbarjo. Un 
gran aparcament soterrat i en superfície 
a Porta de Sant Feliu.

Més de 200 hectàrees abans construïbles 
queden protegides i els tossencs són ja 

els titulars de la xarxa de camins i del 
camí de ronda. 

La gran obra de reposició de la canonada 
de l’aigua potable adjudicada a Sorea fa 
possible, amb les condicions imposades 
en el conveni, que obres com la Plaça 
d’Espanya i altres inversions en pavi-
mentació i en equipaments, així com la 
reposició de les fonts publiques, siguin 
finançades sense cost pels tossencs per 
la pròpia companyia d’aigües.

Aquest 2007 es construirà l’estació im-
pulsora i l’emissari submarí que acabarà 
definitivament amb els problemes d’una 
xarxa de clavegueram obsoleta impròpia 
d’un poble turístic com el nostre.

En el turisme i el comerç hem consolidat 
el Patronat Tossa turisme que ha treba-
llat per aconseguir allargar la tempora-
da amb nous productes turístics amb 
l’objectiu d’aconseguir la certificació de 
turisme familiar –promocions conjuntes 
amb els viatges marítims tot l’any, l’atrac-
tiu del Far i la vila vella, una zona comer-
cial de qualitat..-. Les bonificacions en les 
taxes i impostos municipals ha contribuït 
també a que cada vegada siguin més els 
establiments hotelers, de restauració i 
comerç que allarguen la temporada tu-
rística a Tossa. Agraïm i valorem aquests 
esforç dels empresaris que fan de Tossa 
una vila que sap acollir el visitant tot 
l’any.

En l’àmbit social i d’atenció a les persones 
hem aconseguit més dotacions de facul-
tatius i millores a la Casa del Mar, un nou 
vehicle de transport sanitari 24 hores i 
tot l’any, i estem treballant en la millora 
de la gestió  i en l’ampliació del geriàtric 
per acabar amb la llista d’espera.

La qualitat dels serveis als joves en el 
Casal, en el Casal d’estiu, en l’Escola de 
Música i en el Centre Cívic del Sant Josep, 
juntament amb la col·laboració directa 
amb l’Escola i l’Institut segueix essent 
una prioritat del nostre govern.

També ho és el món de l’esport i totes 
les entitats. Per això ja tenim a punt el 
projecte i el finançament de tota la zona 
esportiva: la nova gespa del camp de 
futbol, vestidors i magatzems, noves pis-
tes, aparcaments, vials i zones d’esbarjo 
que juntament amb la bona gestió de 
totes les activitats i serveis de la  piscina 
municipal i el pavelló suposaran un nou 
impuls per l’esport dels tossencs i l’oferta 
turística esportiva dels nostres establi-
ments turístics.

També hem modernitzat l’administració 
per dintre. La plana web de l’ajuntament 
us permetrà veure l’esforç dels departa-
ments per millorar la gestió i els serveis als 
ciutadans en l’urbanisme, en turisme, en 
la tramitació dels expedients, en la gestió 
de les finances, en els recursos humans...
Al darrera de cada objectiu aconseguit hi 

ha la feina de tècnics, administratius, la-
borals, funcionaris, policies locals i de tot 
el personal municipal que està al vostre 
servei. És amb el seu esforç i la seva col-
laboració que tot es fa possible També 
amb la col·laboració de totes les empre-
ses de serveis i els seus operaris –en l’en-
llumenat públic, la neteja, la recollida, 
l’enjardinament, l’obra civil...- hem anat 
fent realitat la millora del que és públic, 
del que és de tots.

I tots volem continuar treballant perquè 
aquests projectes començats siguin obra 
feta ben aviat. Volem seguir obtenint la 
vostra confiança, ara que heu comprovat 
que fem el que ens comprometem a fer, 
per seguir embellint el nostre poble, per 
donar més serveis personals a la gent, 
per potenciar tots els àmbits de l’econo-
mia local. Volem seguir complint amb la 
nostra paraula. Volem demanar-vos que 
seguiu confiant amb nosaltres.

Pilar Mundet

LA LLISTA:

 PSC-Joves per Tossa 
PARTIT DELS SOCIALISTES DE 
CATALUNYA - PROGRÉS MUNICIPAL  
-JOVES PER TOSSA PSC-PM-JP  
   
1 Ma. del Pilar Mundet i Torres
2 Francesc  X. Colomer i Puerta
3 Ana Belen Gata i Campillo
4 Josep Vicens Prats i Segarra
5 Yolanda Solà i Soto
6 Francesc Boada i Martin
7 Ivan Veloso Ferrer
8 Antonio Villegas i Herrada
9 Ramon Serra i Marcos
10 Emilia Bernabeu i Nadal
11 Valerie Rabineau
12 Florentina Campillo i López
13 Pere Sola i Lleonart

Suplents
1 Josep Casadesus i Garriga
2 Dolors Nadal i Alarcón

c ui
convergència i unió

Com a candidata de CIU a l’alcaldia de 
Tossa per les properes eleccions muni-
cipals del maig de 2007, he de dir que 
assumeixo el repte carregada d’il·lusió i 
de projectes, entusiasmada per l’opor-
tunitat que se’m presenta al davant. Ho 
faig a més , disposada a dedicar-hi el mà-
xim esforç i amb la confiança de comptar 
amb un equip humà molt preparat. 

Un equip, amb els mateixos valors i 
objectius que sempre m’he exigit a mi 
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mateixa: actitud davant dels temes, 
compromís amb els tossencs, credibili-
tat, confiança, equilibri i transparència a 
l’hora de prendre decisions.

Pensem que les coses es poden fer molt 
millor de com s’estan fent ara i des de la 
meva experiència política i professional 
crec que estic en condicions de poder 
dir que un bon govern municipal ha de 
governar amb la gent i per la gent. No-
saltres, ho farem així, amb honradesa, 
treballant per aconseguir un futur millor 
per a tots els tossencs i les seves famíli-
es. 

CIU vol ésser dinamitzador, facilitar eines 
i donar resposta a necessitats, però tots 
els esforços serien poc fructífers, si no fos 
perquè els tossencs i tossenques ens dis-
tingim per un gran esperit de compromís 
cívic i per manifestar una gran estima pel 
nostre poble. 

És per tot això, i molt més, que em pre-
sento com a candidata de CiU a les pro-
peres eleccions municipals. Personal-
ment, m’ofereixo a comentar tot allò que 
pugui ser del vostre interès, qualsevol 
tema que cregueu oportú i que pugui 
ser bo per Tossa. 

Moltes gràcies,

Immaculada Colom Canal

Què	necessita	Tossa	?	

Des de la nostra experiència municipal, 
entenem que després d’aquest horro-
rós govern del PSC-ERC, Tossa necessita 
solucionar molts problemes urgents, al-
guns de tant elementals  que, fins i tot, 
ens fa basarda escriure-les.

El més  prioritari que necessita Tossa, al 
nostre entendre, és el següent:

1. Un sanejament econòmic de l’Ajunta-
ment basat en els resultats de l’auditoria 
que s’haurà de fer per conèixer quina és 
la situació real de les arques municipals i 
a què s’hauran de destinar els diners els 
propers quatre anys. Hi haurà d’haver 
una contenció important de la despesa 
durant la propera legislatura, d’això en 
som molt conscients.

2. Un sanejament de la gestió de l’equip 
de govern. Tossa necessita uns regidors 

que sàpiguen com gestionar el nostre 
poble. No es pot continuar més amb la 
gestió que s’ha fet aquests 4 anys. Han 
portat el poble a la més pura ruïna i sen-
se haver modernitzat ni millorat res. Tos-
sa pateix un endarreriment del qual serà 
difícil sortir-se’n, però nosaltres serem 
capaços de fer-ho perquè coneixem les 
necessitats de Tossa i sabem com afron-
tar-les.

3. Una bona promoció turística i un bon 
desenvolupament econòmic per les em-
preses del poble. Tots sabem que Tossa 
necessita una bona política turística. No 
podem continuar com ara, necessitem 
obrir-nos a l’exterior i captar nous visi-
tants perquè les empreses del nostre 
poble puguin desenvolupar-se econò-
micament. Hem de posar Tossa al dia i 
modernitzar i adequar el nostre poble 
a les demandes dels visitants d’ara. S’ha 
de millorar i arreglar el Passeig del Mar, 
hem de donar una bona imatge turísti-
ca i hem de tenir un poble net i endre-
çat, com sempre havíem tingut abans 
d’aquests quatre últims anys. Tossa no es 
pot quedar enrera. Ha de mirar endavant 
amb il·lusió.

4. Donar solució al tema dels aparca-
ments. Tossa té un veritable problema 
d’aparcaments. Ja fa quatre anys que el 
nostre grup proposava 7 nous aparca-
ments a Tossa i, fins i tot, teníem el tema 
molt avançat per donar-hi una solució 
immediata que hagués resolt molts dels 
problemes que aquest equip de govern 
no ha sabut resoldre. Nosaltres creiem 
que es poden construir  durant aquests 
propers anys unes 2.500 noves places 
d’aparcament. És un fet factible si es sap 
gestionar bé. De llocs per convertir-los 
en aparcaments n’hi ha, només s’ha de 
posar fil a l’agulla !!!! no és un tema fàcil, 
ja ho sabem, però Tossa no pot continuar 
tenint aquesta problemàtica que malmet 
la nostra imatge turística i fa anar endar-
rera la nostra economia local. 

5. Donar solució als problemes que ha 
plantejat el nou Pla General. Cal retornar 
el patrimoni que el PSC-ERC ha tret a la 
gent del poble i limitar la proliferació de 
pisos que volen fer els promotors foras-
ters. Tossa no es pot permetre una cons-
trucció exagerada dels 2000 nous com la 
que permet aquest nou Pla General, per-
què l’impacte i els canvis que aquestes 
nous habitatges suposaran pel poble no 
es podran assumir en el futur. Per contra, 
no hi ha cap zona destinada ni a magat-
zems, ni serveis, ni tampoc hi ha prevista 
cap zona hotelera.... 

6. Unes polítiques socials adaptades als 
nous reptes del segle XXI.  El món canvia 
molt de pressa, la nostra realitat actual 
és molt complexa i cal que fem unes po-
lítiques de cohesió social basades en la 
justícia i en la igualtat per a tots. A Tossa, 
s’han de resoldre molts problemes que 
necessiten una resposta urgent: 

· pisos de protecció social;  

· un local polivalent on poder celebrar 
les nostres festes majors.

· integració de la immigració en la socie-
tat tossenca; 

· 35 places més a la residència geriàtrica 
perquè la demanda actual exigeix ja una 
ampliació urgent i no es pot demorar 
més.

· Ampliació del casal de la gent gran.

· Un casal d’entitats per les diferents as-
sociacions tossenques.

· s’ha de demanar l’ampliació de l’insti-
tut de secundària perquè ara ja ha que-
dat petit.

· s’ha de demanar que es pugui fer a Tos-
sa el grau mitjà d’ensenyament, perquè 
els nostres joves puguin tenir un ampli 
ventall en els seus estudis sense moure’s 
de Tossa ; ens importa el seu futur.

· més coordinació i més llocs on poder 
fer els esports que els hi agraden, 

· potenciació i dinamització de la nostra 
cultura i festes populars......etc, etc 

· millorar les condicions de  la guarderia 
municipal....

El 29 de març, amb la sala plena de veïns 
i veïnes, Tossa Unida va presentar a l’edi-
fici La Nau la llista per a les eleccions mu-
nicipals del maig i les línies mestres del 
seu programa.

Al finalitzar les intervencions va obrir-se 
un torn de paraules que va allargar-se 
més d’hora i mitja, on es va fer palesa la 
necessitat que tenen els veïns i veïnes de 
parlar dels temes que els afecten.

Gisela Saladich, regidora de Tossa Unida 
en l’actual mandat i cap de llista, valora 
molt positivament l’assistència a l’acte 
(més de 100 veïns i veïnes) i el diàleg 
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grups polítics

establert. Creu que la gent comença a 
veure a Tossa Unida com una veritable 
alternativa de canvi.

Durant la intervenció dels diferents mem-
bres de la llista electoral es va desgranar 
l’ideari de l’Agrupació d’Electors i les pro-
postes per millorar el futur de Tossa.

Tossa Unida es va presentar com l’únic 
grup independent, sense adscripció 
partidària, amb l’objectiu a curt termini, 
de regenerar la vida municipal, fent un 
ajuntament proper a la gent.

Com va afirmar, Gisela Saladich, l’Agrupa-
ció Electoral vol que “escoltar a la gent” 
sigui la seva senya d’identitat. Durant les 
intervencions van deixar clar que no pro-
metien solucionar-ho tot. Van prometre 
escoltar a tothom i donar resposta a to-
tes les inquietuds que se’ls facin arribar.

Els candidats de Tossa Unida van com-
partir diagnòstic: a l’hora d’explicar pro-
jectes i idees, el polítics, tenen un proble-
ma de credibilitat. 

Es van marcar com a repte pels propers 
quatre anys, reconquerir als veïns. Per 
Tossa Unida, o els veïns senten com seu 
l’Ajuntament o li donaran l’esquena. 
L’Ajuntament corre el risc de ser un pro-
blema pels veïns, no una administració al 
seu servei.

Tossa Unida col·loca a la persona en el 
centre dels seus esforços. Quatre camps, 
les quatre potes de la taula que suporta 
el benestar, centren les necessitats de 
qualsevol vilatà:

• Administració amb la que es relaciona.

• Serveis personals que rep o pot rebre.

• Entorn on desenvolupa la seva activitat.

• L’activitat que desenvolupa, la seva feina.

En matèria d’administració, proposem 
un ajuntament eficaç, eficient i econò-
mic, que controli la despesa, simplifiqui 
els procediments, apropi l’ajuntament al 
poble.

En matèria de serveis als ciutadans, 
aquells que rebem o podem rebre tots, 
ens ocuparem de la gent gran i del jo-
vent, de la sanitat i del lleure, de l’esport i 
de les associacions.

Van destacar l’entorn en el que viuen els 
ciutadans com un element importantís-
sim pel desenvolupament individual i 
social i, per això, potenciaran el medi am-
bient i la natura, s’ocuparan del manteni-

ment de carrers i voreres, de la circulació i 
la senyalització. Modificaran el Pla General 
per corregir les deficiències detectades. 
Recuperaran la iniciativa “Carta de Tossa” 
i crearan la zona protegida de Sa Roja fent 
compatible la pesca artesanal i el lleure.

Pel que fa a la feina, s’ocuparan de tots 
els extrems que incideixen en dels 
tossencs: turisme, activitat econòmica 
complementària, aparcaments, zones 
peatonals, zones de magatzems i indus-
tries no contaminants, etc. L’aposta pel 
turisme de proximitat, fent de Tossa un 
centre d’acollida per tot l’any, el foment 
de la millora dels establiments familiars, 
recolzant la inversió local, la posta en 
marxa del Centre Comercial Obert i la 
creació de la Marina Seca, son algunes 
de les propostes concretes.

Una urna va ser la protagonista de la nit. 
Després de cada intervenció, els candi-
dats i candidates van dipositat una ”T” 
que simbolitzava els seus desitjos per a 
la Tossa del futur: la ”T” de Tots, la ”T” de 
Teoria feta practica, la ”T” de Treball, la 
”T” de Timó, que permet al vaixell arribar 
a bon port, la ”T” de Temps, i per finalit-
zar, la ”T” de Tossa.

Anni Martínez va tancar l’acte, definint 
l’urna com una eina important per co-
mençar a canviar les coses. Dintre, va dir, 
hi han moltes il·lusions. Nosaltres hem 
col·locat les nostres, aviat os tocarà a vo-
saltres. 

LA LLISTA:

1 Gisela Saladich i Parés
2 Francesc Nadal i Alonso
3 Ricard Neras i Xiques
4 Mª Àngels Pujals i Vilá
5 Miquel Bragulat i Balmaña
6 Luciano Gallego i Rodríguez
7 Sergi Bruna i Ceballos
8 Anna Mª Martínez i Dicha
9 Juan-José Castillo i Rojas
10 Helen Walsh
11 Joan Carles Moncusí i Mañez
12 Joan Vives i Casadesus
13 Magda Salazar i Canalda

Suplents: 

1 Mercè Augé i Alimany
2 Rafel Lleonart i Torrent
3 i Cinto Gordils i Rocafort.

Gràcies	per	deixar-nos	treballar	per	
Tossa

La secció local d’Esquerra Republicana 
de Catalunya a Tossa de Mar va presen-
tar-se a les eleccions municipals del 2003 
amb un únic objectiu: poder treballar 
per millorar el nostre municipi. Un treball 
que hem pogut portar a terme des del 
govern gràcies al pacte amb el PSC. Des 
de les regidories de Planificació Urbanís-
tica i Medi Ambient i amb el nostre únic 
regidor, Pere Illamola, ERC ha demostrat 
que és un partit que sap estar al govern 
i el més important, que sap governar. Un 
govern que hem basat en el treball, en 
l’esforç i en la plena dedicació per fer de 
Tossa un municipi modern, agradable i 
accessible a tothom.

Hem treballat per millorar les 
infraestructures municipals per d’aques-
ta manera guanyar qualitat de vida pels 
veïns i veïnes del nostre municipi. Una 
qualitat de vida que ens ha de portar a 
rebre els visitants amb la cara ben alta i 
orgullosos de mostrar Tossa de Mar com 
una població referent i pionera en el tu-
risme al nostre país.

Evitarem fer un llistat amb tots els pro-
jectes que s’han portat a terme aquests 
quatre anys, perquè són a la vista de tots 
vosaltres, però us podem afirmar que 
hem complert el programa que us vam 
presentar abans d’iniciar aquesta legis-
latura. 

Hem deixat de banda els temes perso-
nals per poder-nos centrar en els inte-
ressos de la nostra població. Un treball 
que hem intentat portar a terme amb la 
màxima humilitat i amb la voluntat de 
poder satisfer a tots els tossencs i tossen-
ques. És per això que aprofitem aquest 
últim butlletí de la legislatura per agra-
ir-vos la confiança que vau dipositar en 
ERC en les eleccions municipals del 2003. 
Una confiança que esperem haver pogut 
satisfet amb el treball realitzat des del 
consistori.

Gràcies a tots i totes per haver-nos aju-
dat a governar i donar-nos la vostra con-
fiança.

Pere Illamola
regidor d’ERC a Tossa
Secció local d’ERC a Tossa de Mar.
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