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Febrer 2018

“Millora del
Parc de Sa Riera”

“Es portarà a terme una actuació de manteniment per resoldre la
pèrdua d’aigua i la seva qualitat després de 20 anys de vida”
“S’aprofitaran els moviments de terra per a construir una cascada rocosa, una platja per als ànecs i una nova zona de nidificació”

Sumari
“L’Ajuntament aprova un pressupost de més d’11
milions d’euros per a l’any 2018 i es congelen la
majoria de tributs”
“El paradís del Carnaval ja escalfa motors”

“Tossa treballa per formar part d’un club internacional de destinacions sostenibles”
“L’Ajuntament posa al dia les instal·lacions
esportives”
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Contactes

AJUNTAMENT
972 34 01 00
ALCALDIA
972 34 26 06
SECRETARIA
972 34 31 20
ÀREA ECONÒMICA
972 34 31 19
RECURSOS HUMANS
972 34 08 07
ARXIU MUNICIPAL
972 34 26 06
BIBLIOTECA
972 34 29 61
BOMBERS
972 34 07 07
CASA DE CULTURA
972 34 09 05
CASAL DE JUBILATS
972 34 01 54
CASAL DE JOVES
972 34 12 85
CASA DEL MAR
972 34 18 28
GERIÀTRIC
972 34 24 24
DEIXALLERIA
972 34 40 34
CESPA TOSSA
972 34 26 09
RECOLLIDA DE MOBLES 900 10 26 91
GOSSERA COMARCAL
972 34 08 13
JUTJAT DE PAU
972 34 26 07
MUSEU MUNICIPAL
972 34 07 09
MUSEU DEL FAR
972 34 33 59
OFICINA DE TURISME
972 34 01 08
POLICIA LOCAL
972 34 01 35
MOSSOS D’ESQUADRA
972 18 14 10
RECAPTACIÓ
972 34 30 67
LLAR D’INFANTS
972 34 11 66
CEIP IGNASI MELÉ I FARRÉ 972 34 13 68
IES TOSSA
972 34 25 78
ESCOLA DE MÚSICA
972 34 33 64
CAMP DE FUTBOL
972 34 26 89
PAVELLÓ
972 34 22 03
PISCINA MUNICIPAL
972 34 24 89
RÀDIO TOSSA
972 34 08 08
TV TOSSA
972 34 30 18
CORREUS
972 34 04 57
PARADA DE TAXIS
972 34 05 49
SARFA TOSSA
972 34 09 03
PUJOL I PUJOL TOSSA
972 34 03 36

Editorial

P

er començar vull fer-vos arribar el desig de l’equip de
govern i el meu personal que 2018 sigui un any ple
d’oportunitats.
Estrenem calendari, agenda, i sobretot, una llarga llista
d’objectius i projectes, i ens disposem a afrontar-los amb
il·lusió, confiança i optimisme, amb l’esperança de fer-los realitat.
Aquest ha estat un any intens amb moltes vivències i inquietuds: empresarials, polítiques, familiars, socials... de vida en
definitiva. Un any en el que hem viscut molts moments positius i altres de no tant, aquests últims els hem fixat a la nostra
memòria per tal que no tornin a succeïr.
Amb l’exemplar que tens a les mans, la revista municipal,
volem impregnar l’ambient d’aromes positius, de futur,
d’obres i projectes ben fets, que volem compartir amb tots
vosaltres, perquè necessitem que formeu part del projecte que
tenim per Tossa. Complim allò que prometem i duem a terme
allò que projectem.
Apostem per construir la Tossa del demà sobre la base de
l’enorme potencial de la nostra gent.
A Tossa passem de la celebració del Nadal a la nostra Festa
d’Hivern, sentida de cor per tots els vilatans. Sabem divertirnos i sabem treballar. Ha tocat recolliment al voltant del Pare
Pelegrí i el que significa per tots els tossencs i tossenques, i
també hi ha hagut lloc per la diversió, amb un programa de
festes pensat per tothom, participatiu i obert.
Salutacions cordials, I

Gisela Saladich i Parés

www.tossademar.com - www.infotossa.com

Edita: Ajuntament de Tossa de Mar (pl. de l’Esglèsia, 4, 17320 Tossa de Mar) / Coordinació de continguts: Jordi Meléndez amb la col·laboració de les regidories / Fotografies i Textos: Jordi Meléndez i altres
col·laboradors / Tiratge incial: 1.500 exemplars / Impressió: Grafiques Alzamora / Publicitat: 972 34 01 00 / Correu electrònic: premsa@tossademar.org
Dipòsit legal: GI-633-2008 / Aquesta publicació no s’identifica necessàriament amb els continguts dels articles d’opinió que s’hi publiquen.
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E s mi l lo r a e l P a r c d e S a R ie r a

L

’Ajuntament ha impulsat la
millora del popular Parc de Sa Riera
després de 20 anys de vida amb una
actuació de manteniment que resoldrà l’excessiva pèrdua d’aigua per
infiltració i enfortirà la qualitat ecològica de l’espai.
El tret més característic del sector
és la bassa de 240 metres de llargada i 1,5 metres de profunditat.
Aquesta bassa està formada per
vegetació densa als marges i una
part central d’aigua amb un illa que
afavoreix la presència d’ànecs o tortugues.
Doncs bé. La millora proposada
divideix la bassa en 4 espais dife-

rents: en primer lloc, un filtre de flux
superficial vegetal amb canyís per
on entraria l’aigua. En segon lloc, es
troba la làmina principal d’aigua
amb l’illa per les aus. El tercer espai
és una zona més protegida per a
afavorir la nidificació de les aus. I
finalment, hi ha una zona
d’infiltració final amb una petita verneda.
Per a la creació d’aquests 4 nous
espais, es portaran a terme diverses
actuacions. Així, per exemple, s’ha
reutilitzat el material vegetal existent per a la posterior revegetació
de l’espai; s’ha talat part de l’arbrat
–especialment espècies al·lòctones
invasores-, però es manté l’ambient

existent; s’ha buidat la bassa i s’ha
procedit a la seva impermeabilització amb el material corresponent; i,
com a novetats destacades, amb els
moviments de terra, es vol crear
una petita cascada amb pedres de
mides diferents simulant un torrent,
una platja per als ànecs i un nou
espai de nidificació d’aus.
L’actuació té un cost de 50.000 euros
i la realitza l’empresa “Naturalea”
en col·laboració amb el personal de
l’àrea de Medi Ambient.. El regidor
de Medi Ambient, Francesc Nadal,
valora positivament l’actuació i
explica que “forma part d’un projecte més gran per impulsar tot aquell
sector en els propers mesos”. I

F ot on ot íc i es
Obres de millora realitzades per SOREA

Primera banyada de l'any

405 inscrits al Run4Cancer 2018

butlletí informatiu
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S’aprova un pressupost de més d’11 milions d’euros per a l’any 2018

L

’Ajuntament ha aprovat el pressupost per a l’any 2018, que ascendeix a
11.250.000 euros. D’aquests diners,
378.700 euros es destinaran a inversions. L’aposta en inversions té un marcat accent cultural i turístic. Es preveu
completar les actuacions que es duen a
terme en el Museu Municipal, millorar
la senyalització cultural, dotar la Vil·la
Romana dels Ametllers d’un sistema
tancat de video-vigilància, arranjar els
mosaics, i millorar les instal·lacions de
la Casa de Cultura. També està previst
substituir l’actual mòdul de socorrisme
a la platja gran, l’arranjament de la zona
esportiva, millorar el sistema informàtic
municipal o comprar materials per a la
biblioteca.
Aquestes inversions donen resposta a
suggeriments i peticions fetes durant
els processos participatius endegats
per l’Ajuntament, com la taula de participació ciutadana dels dijous al mercat
municipal, els contactes amb les associacions i les Trobades de Tardor.
La regidora d’Hisenda, Turisme i
Promoció, Mª Àngels Pujals, afirma que
“l’objectiu principal d’aquest pressupost és donar millors serveis als nostres vilatans i visitants. Ampliem el
pressupost de turisme, promoció turística i comerç per millorar la destinació
amb el repte de fer-ho conjuntament
amb els empresaris”.

Patrimoni i cultura: equipaments

247.300 €

Millora en infraestructures i serveis municipals

39.400 €

Seguretat ciutadana i adquisició de material

18.000 €

Mòdul per al salvament i socorrisme de les platges 23.000 €
Informàtica: adquisició nous equips
ES CONGELEN LA MAJORIA DE TRIBUTS
Pel que fa a les ordenances fiscals,
s’han congelat la majoria de taxes i
preus públics i es mantenen les bonificacions tant als establiments hotelers
que facin reformes com als comerciants i restauradors que obrin tot l’any.
En concret, la bonificació pels establiments hotelers serà del 50% de l’impost
sobre construccions; i pel que fa als
comerciants i restauradors que obrin
tot l’any, es crearà un padró a principis
d’any de tots ells perquè l’ajuntament
en faci un seguiment per tirar endavant
la bonificació.
Tan sols hi ha un increment del 5,5% de
la taxa i el preu públic d’escombraries
degut a la pujada del cànon
d’abocament que ha establert l’Agència
Catalana de Residus (que passa de 30 a

E l b ac a l l à t o r n a a l e s c u i n e s d e T o s s a

L

’Oficina de Turisme, amb el suport de 8 restauradors de la
vila, organitza per setè any consecutiu la campanya gastronòmica de “La Cuina del Bacallà”, que s’allargarà fins el 25 de
març. Els restaurants presenten la campanya d’enguany mitjançant un menú de tres plats, diferent a cada establiment, en
el que es dóna especial rellevància al bacallà, un peix considerat adequat pel dejuni, però que també han sabut convertir en
un gran plat de diumenge.
Algunes de les especialitats que es poden assaborir a l’edició
d’enguany són: la brandada o els bunyols de bacallà; els
pebrots farcits de brandada; el tradicional cim i tomba de
Tossa amb bacallà; el bacallà a la romana amb tomata, el
bacallà a la catalana, amb samfaina, amb romesco o amb prunes i Marc de Cava; l’arròs de bacallà amb pèsols; el llom de
bacallà amb llit de ceba caramel·litzada, poma i salsa de pinyons...
Participen a la campanya els restaurants Bahia, Bahitossa, Ca
la Carme, Can Carlus, Can Pini, Casa Igor, Mestre d’Aixa i
Victòria. I

4 Tossademar
I

51.000 €

35,6 euros per tona abocada), també a
l’obligatorietat per part de l’Agència de
fer un pretractament de les deixalles
abans de dipositar-les a l’abocador i,
finalment, perquè també es millorarà el
servei de recollida amb un canvi de
concessionari. Pujals, explica que “la
taxa s’ha d’anar equiparant al cost real
del servei de recollida d’escombraries.
A més, hem de dir que no reciclem
prou. No és només un problema a
Tossa, sinó general. L’Agència Catalana
de Residus ja ha avisat que els cànons
d’abocament aniran augmentant els
propers anys a tota Catalunya i, a més,
s’hi podran sumar sancions d’Europa.
La única manera de compensar
l’increment de costos és millorar la
recollida selectiva, és a dir, reciclar
millor. Per això també posarem en
marxa una campanya de sensibilització
per millorar l’índex de recollida selectiva”. I
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T o s s a a p o s ta p e r s e r B i o s p h e r e D e s t i n at i o n i f o r ma r p a r t d e l c l u b i n t e r n a c i o n a l d e
d e s t i n a ci o n s s o s t e n i b l e s

P

er a donar un gir a la gestió
turística i mantenir el lideratge del
municipi, l'alcaldessa Gisela Saladich
ha signat una carta de compromís
amb
l'Institut
de
Turisme
Responsable (ITR) amb l’objectiu
d’obtenir el certificat Biosphere
Destination, que convertiria el municipi en una de les 21 destinacions del
món en assolir aquesta categoria.
El segell Biosphere, que actualment
posseeixen
destinacions
com
Barcelona i el procés d'obtenció del
qual han iniciat a l'estranger destinacions com Thompson Okanagan a la
Colúmbia Britànica o Yuriria a Mèxic,
està basat en criteris de sostenibilitat
i les destinacions que hi formen part
acullen més de 30 milions de turistes
l'any.
I és que alguns dels beneficis del
turisme sostenible són: mínim impacte ambiental; afavoreix el consum responsable; genera beneficis econòmics dels recursos de flora i fauna;
contribueix a la tolerància intercultural; promou la restauració, conservació i ús dels jaciments arqueològics o
monuments; millora la qualitat de
vida de la població local; promou la
millora de les infraestructures; genera
ocupació local; o estimula el desenvo-

lupament d'empreses turístiques,
entre moltes altres coses.
La regidora de Turisme, Mª Àngels
Pujals, ha valorat "positivament"
poder començar a treballar en aquesta certificació "per ser una metodologia que servirà per posicionar Tossa
com a destinació turística sostenible, i
pel reconeixement i presència inter-

nacional". Cal destacar també que
tant
Pujals
com
el
regidor
d'Urbanisme, Manu Mohedano, es
van desplaçar a Arona el passat 14, 15
i 16 de juny per a participar en un conferència internacional sobre turisme
sostenible; i que Tossa també va participar el passat mes de gener en el
FITUR dins el marc del “Biosphere
Destinations Community”. I

S’elabora un pla d’enfortiment i impuls del comerç local

L

’empresa Focalizza ha confeccionat
un pla d’enfortiment i impuls del
comerç local que contempla els principals reptes i mesures estratègiques que
el comerç local haurà d’afrontar en els
propers 3 anys. A grans trets, el que
afirma el pla és que s’ha de promoure
un espai urbà i agradable pel comerç,
posant com a exemple la peatonalització de l’Avinguda Costa Brava; que
també cal promoure noves accions de
promoció i competitivitat del teixit
comercial; i que cal trobar més consens
entre el sector públic i el sector privat.
En definitiva, amb l’horitzó de l’any
2020, es vol que Tossa disposi d’un
comerç molt més atractiu i un municipi
molt més competitiu.
Podeu
consultar
el
www.tossademar.cat I

pla

a
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E s de m a n a u n p r é s t e c d e 4 , 3 m i li o n s d ’ eu r o s p e r a f er i n ve r s i o n s

L

’Ajuntament va aprovar fa mesos la concertació
d’una operació de préstec bancari a llarg termini per a
portar a terme noves inversions. L’operació forma part
d’un pla d’inversions de 5.459.171,10 euros. Gran part
d’aquests diners (4.327.000 euros) es van obtenir gràcies a aquest préstec, ja que la bona situació actual de
les finances municipals permetia assumir-lo. La resta

(1.132.171,10), provenen d’aportacion d’altres administracions (107.000 euros), de propietaris (21.366,72
euros) i d’autofinançament municipal (1.003.804,38
euros).
Amb aquest préstec, l’equip de govern portarà a terme
les següents inversions:

- Obres als lavabos municipals (40.000 euros).
- Obres al Museu Municipal (155.000 euros).
- Obres per fer un nou Ajuntament (405.000 euros).
- Obres al Camí de Ronda (100.000 euros).
- Obres de pavimentació, infraestructures i serveis (840.000 euros).
- Obres al passeig marítim (204.000 euros).
- Eficiència energètica i enllumenat (2.000.000 euros).
- Obres a la xarxa d’aigües regenerada (198.000 euros).
- Obres de millora a l’edifici de la Policia Local (285.000 euros).
- Obres als equipaments esportius (40.000 euros).
- Caseta de la Llar d’Infants (6.000 euros).
- Mobiliari urbà (50.000 euros).
- Material per a l’escola de música (4.000 euros).

R em o d e la c i ó d e le s de p en dè n c i es d e l a P o li c i a L o c a l

C

oncretament s’ha modificat la
recepció; s’ha ampliat l’oficina
d’atenció al ciutadà (oficina de denúncies) per tal de donar un millor servei;
i s’ha habilitat un despatx pel nou centre de control de les càmeres de seguretat instal·lades a les entrades de la
població. Aquestes càmeres disposen
de lector de matrícules per facilitar el
control d’entrada de possibles vehicles
sospitosos, i també serveixen per a la
investigació de fets delictius que es
produeixin a la població. I

6 Tossademar
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To s s a , e l P a r a d ís d el C a r n a v a l, ja e s c a l f a m o t o r s

L

’Ajuntament ja ha publicat a la
pàgina web www.tossademar.cat tota
la informació de la popular “Ressaca
del Carnaval”, la multitudinària Gran
Rua de Carnaval de Tossa.

El recorregut de la rua serà Av. Ferran
Agulló i Av. Catalunya, acabant davant
el parc de bombers on es farà una coreografia final d’un temps màxim de tres
minuts. Un cop finalitzada la rua, es realitzarà el concurs de coreografies al
pavelló poliesportiu, un concurs únic a
la Costa Brava i que posa el pavelló del
revés cada any. Aquest concurs és un
dels altres trets diferencials de Tossa.
Els millors ballarins de cada colla es
preparen un ball especial per a participar-hi.

mitològics per diversos carrers de la
població. El dissabte 10 de febrer al
migdia es farà el pregó de Carnestoltes
al carrer Peixeteries i, seguidament, la
XXI cursa de disfresses en record a en
“Xoxa”, el primer guanyador que hi va
haver de la cursa. Ja dimecres 14 de
febrer a partir de les 18:00h. es portarà
a terme l’enterrament de la sardina al
Passeig Mossèn Cinto Verdaguer amb
xocolatada infantil; però les activitats
més multitudinàries es reserven pel cap
de setmana del 23, 24 i 25 de febrer.
Així, el divendres 23 a partir de les
20:00h es farà el sopar de Carnaval amb
totes les colles al pavelló d’esports; i el
dissabte 24 tindrà lloc una de les novetats d’enguany: el “Despertar de la
Ressaca”. Els actes de dissabte començaran a les 09:30h. amb una cercavila
carnavalesca. Seguidament, es farà el
concurs de disfresses al carrer on qualsevol persona disfressa pot ser premiada. I ja a la tarda, a partir de les 16:30h,
tindrà lloc la 43ena Rua de Carnaval,
que acabarà amb el concurs de coreografies “Sambòdrom” en el pavelló
d’esports. Finalment, i també com a
novetat d’enguany, el diumenge 25 de
febrer a partir de les 17:00h. es portarà
a terme una festa infantil amb concurs
de disfresses en el pavelló d’esports.

Però els actes de Carnaval a Tossa tindran inici el dijous 8 de febrer a les
16:00h. a l’Espai Francesc Colomer amb
el tradicional concurs de truites.
L’endemà divendres, a partir de les
15:00h, es celebrarà la rua dels éssers

El regidor de Festes, Ignasi Sallés, afirma que “un any més apostem fermament pel Carnaval. Aquest any hem
preparat una rua amb moltes novetats i
on en la festa posterior no hi faltarà
diversió i bon ambient. Seguim crei-

Així, per exemple, ja és públic que la
data escollida per la Gran Rua és el dissabte 24 de febrer a partir de les 16:30h.
Enguany, hi haurà prop de 8.000 euros
en premis repartits en les categories de
“carrosses” (5 premis), “comparses” (5
premis), “escolars” (1 premi) i “individuals” (1 premi); i es preveu la presència de milers de persones tant de colles
forànies com de les importants colles
locals, que majoritàriament guanyen
arreu on es presenten.

xent any rere any amb més participació
de colles. Tothom disfruta molt del
Carnaval a Tossa”. Sallés conclou que
“el fet de realitzar la Ressaca del
Carnaval en la data que ho fem, ens ha
aportat uns beneficis extraordinaris,
des de molts visitants a la nostra vila
fins a carrosses i comparses de diversos indrets de Catalunya que
s’inscriuen per realitzar la nostra rua i el
concurs de coreografia”.
CARNAVALS DE LA COSTA BRAVA
SUD
Tossa és un dels tres municipis que
forma part del Carnaval de la Costa
Brava Sud, juntament amb Blanes i
Lloret. A grans trets, el projecte és una
iniciativa per promocionar conjuntament els actes de carnaval dels tres
municipis i, en especial, coordinar les
rues de carrosses i comparses.
Amb aquesta acció es vol aprofitar el
potencial d’aquesta unitat territorial formada per Blanes, Lloret i Tossa, amb
una població total que supera els
86.000 residents, els 1.500.000 turistes i
que té una capacitat d’unes 70.000 places turístiques.
I és que des de les tres poblacions es
considera que els actes del Carnaval
són una bona manera per donar a
conèixer l’incomparable entorn de la
Costa Brava Sud, així com els serveis
d’allotjament, comerç i restauració que
ofereixen els tres municipis. I
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F ot on ot íc i es
Obres a La Nau

Página 8

Cagatio
́

Berenar de jubilats i pensionistes

Fira de Nadal

Firatast
Centenari del Far

Tossa participa en el projecte de
boscos saludables i itineraris
terapèutics de la Costa Brava
amb un bosc de la finca de Sant
Grau

Corpus Christi
Brigada Jove

Carnaval d’estiu

Nous jocs al patí de la Llar d’Infants
Nous uniformes de la Policia Local

8 Tossademar
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R ef o r ma e s t è t i c a a l P a s s ei g de M a r

L

’equip de govern ha portat a terme el canvi
de l’enllumenat del Passeig de Mar. No tan sols
s’han millorat estèticament les faroles –se n’han
col·locat 26 ara inspirades en un model mariner, sinó que es produirà un estalvi energètic ja que
ara són de llum LED. A més, s’ha delimitat
l’aparcament amb uns separadors per tal de
garantir millor la seguretat dels vianants. Les
obres han tingut un cost d’uns 95.000 euros. I

R em o d e la c i ó d e la P la ç a d ’E s p a n y a

L

’Ajuntament està portant a terme la remodelació de
la Plaça d’Espanya. Concretament, es vol posar tot el terra
al mateix nivell –sense esglaó- per tal de millorar la segu-

retat i evitar caigudes; i també s’aprofitarà per canviar la
il·luminació de la plaça. S’espera que les obres estiguin
finalitzades abans de Setmana Santa. I

butlletí informatiu
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Es continua posant al dia el Casal de Joves

L

’Ajuntament ha portat a terme
una nova actuació de millora del
Casal de Joves. Si en un primer
moment es va actuar dins l’edifici
amb el canvi de mobiliari, es van pintar les aules, es va millorar la calefacció, es va col·locar parquet i miralls a
diverses sales, es van renovar els
ordinadors i es van col·locar reixes de
ferro a les portes de l’edifici per millorar la seguretat; ara s’ha optat per una
actuació a la pista poliesportiva exterior i l’enjardinament.
Concretament, s’ha fet la reforma del
paviment de la pista poliesportiva
exterior i també s’ha realitzat la millora de tot l’enjardinament del casal,
amb la instal·lació de reg nou. El cost
de l’actuació és d’uns 15.000 euros. El
regidor de Joventut, Ignasi Sallés,
explica que “tot el conjunt
d’actuacions que s’han portat a terme
en el casal formen part d’un pla
d’acció que tindrà continuitat”.
Cal recordar, a més, que l’actual equip
de govern ha impulsat recentment el
projecte #Revifa per tal que al Casal de

F ot on ot íc i es

1.675 persones acompanyen el
Pare Pelegrí 2018

Joves s’hi porten a terme noves activitats gratuïtes com: tallers, xerrades,
exposicions, actes culturals, oci o formació per engrescar el jovent a participar. Aquest projecte té l'objectiu de

Rebuda dels Reis Mags

Dissabte Blau
Municipal

del

visibilitzar el casal com a punt de referència de la joventut del municipi i ser
un espai de trobada pels joves de diferents franges d'edat, on puguin compartir experiències i aprenentatges. I

Jornades de Tardor

Museu

Jornada Felix Turissa de patrimoni local

Divertossa

10 Tossademar
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S’inverteix més de 115.000 euros en millores a les escoles i institut

L

’Ajuntament ha invertit més de 115.000 euros –concretament, 115.865 euros- en millores a les escoles i institut.
Així, en el col·legi rosa (P3, P4 i P5), s’han arranjat els lavabos
(27.933 euros) i s’ha pintat la façana (10.450 euros). En el
col·legi blau (fins a 6è de primària), s’han arranjat els lavabos
(59.828 euros). I a l’institut, s’han comprat ordinadors,
tablets, projectors i altaveus per un valor de 17.654 euros.

F ot on ot íc i es

S’ha realitzat ja un tram de la nova barana a Sant
Raimon de Penyafort

Aquestes accions són fruit de les peticions sorgides de les
reunions mantingudes entre l’equip de govern i les diverses
associacions municipals per tal de decidir en què destinar
les inversions municipals d’enguany.
A falta d’inversió per part de la Generalitat, tot el cost ha
estat assumit per l’Ajuntament. I

Festa Major d’estiu

Aplec de Sant Grau

butlletí informatiu
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Es vol reformar l'interior del far per atraure nous visitants

R

evitalitzar i fer més funcional i
atraient un dels edificis més emblemàtic de la localitat. Amb aquest
objectiu, l'equip de govern ha aprovat el projecte per reformar
l'interior del far, una obra que es
preveu tenir enllestida el pròxim
estiu.
Segons l'alcaldessa Gisela Saladich,
la idea del projecte és «donar un
altre aire a l'equipament per fer-lo
més funcional i posar-lo en valor» ja
que, actualment «no acaba de funcionar». «Tot i que és molt modern,
no és el que els visitants esperen»,
va indicar Saladich, qui va precisar
que molts dels curiosos que
s'apropen a aquest icònic edifici ho
fan amb la intenció de poder visitar
el far per dins i es troben que només
poden accedir a la planta habilitada

Fotonotícies

II Festival de Rumba i Música Catalana

12 Tossademar
I

com a Centre d'Interpretació dels
Fars de la Mediterrània. «El far de
Tossa encara funciona i, per això,
només hi pot accedir el personal de
Costes», concreta Saladich.
Actualment, en aquest espai, els
visitants hi poden trobar una botiga,
objectes relacionats amb els fars i
diverses projeccions en les quals es
dona una visió generalista del món
dels fars, però cap de concreta relacionada amb el de Tossa. «És una
informació que es troba a faltar i
que ara volem potenciar», remarca
Saladich. A més, l'alcaldessa va
recordar que aquests aparells sovint
s'avarien i són molt costosos de
reparar.
La reforma vol servir per «rescatar
un discurs que realment expliqui la

història del far de Tossa, la seva
relació amb l'entorn, el seu funcionament i l'espai vivencial que ha
representat des de 1917, any de la
seva inauguració». A més, la remodelació preveu donar més lluminositat a l'espai que ha existit fins ara,
que és «una sala de projecció de
pel·lícules fosca i que no dona una
idea real del que era el far».
Un canvi que l'equip de govern creu
que permetrà millorar l'equipament
i l'oferta d'oci cultural del municipi.
A més, també està previst que es
canvïi el paviment de l'entorn de
l'edifici per tal de fer-lo més accessible. «En aquest espai hi passa molta
gent cada dia i també s'hi fan casaments, i volem que sigui un lloc on
sigui còmode poder-hi caminar»,
conclou Saladich. I

Premi a la fidelitat turística
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Es rehabilita la muralla de la Vila Vella

H

an continuat els treballs de
restauració del tram exterior de la
muralla de la Vila Vella que dóna a
la Platja Gran, des d’Es Cap d’Or
fins a la Torre d’en Joanàs, acordat
entre Ajuntament, Departament de
Cultura i Institut Català del Sòl
(INCASÒL) en aplicació de l’1% cultural.
Les obres, a una de les icones de la
Costa Brava protegida com a Bè
Cultural d’Interés Nacional (BCIN)
en la categoria de monument històric i executades per INCASÒL,
tenen un cost de 120.000 euros, es
repartiran entre l’INCASÒL i
l’Ajuntament finançant 60.000
euros cada una de les parts.
D’altra banda, cal recordar que
l’actual equip de govern ja va
impulsar l’any passat un projecte
de manteniment a part de la muralla de la Vila Vella com a pas previ
a aquest projecte. En concret es
van fer uns treballs de manteniment i consolidació únicament a la
Torre d’en Joanàs. El cost
d’aquests treballs –uns 4.000
euros- els va assumir l’Ajuntament
i
tenien
el
vistiplau
del
Departament de Cultura. I

Noves càmeres de seguretat

L

’Ajuntament instal·larà
tres noves càmeres de
seguretat: a la Vil·la
Romana dels Ametllers, al
dipòsit municipal i al sector
de Sa Gabarra. Les càmeres
tenen un sistema de reconeixement de matrícules en
moviment.
L’alcaldessa Gisela Saladich
explica que a la vil·la romana ja s’hi han fet millores en
els últims mesos, com ara el
tancament perimetral, la
col·locació d’una tarima de
kumaro i la instal·lació
d’una escala d’accés.
El 2018 es millorarà la seguretat amb la càmera i es vol
arranjar els mosaics de
l’espai, que és de titularitat
municipal. I

butlletí informatiu
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F ot on ot íc i es
Diada 11 setembre

Xerrada de desenvolupament
sostenible

Nou grup impulsor de participació
ciutadana

Manteniment de l’escultura de
l’Ava Gardner

La cuina del Cim i Tomba

Festa de les colles de Carnaval

Fira Medieval

F o t o n o t í c i es d ’ es p o r ts
Capoeira
a la platja

Triatló

Travessia
a la badia
de Tossa

14 Tossademar
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Mitja
Marató

Nou èxit
del futbol
platja
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144 participants en el 61è Concurs Internacional de Pintura Ràpida

U

nes 150 persones, concretament 62 adults i 82 menors d’edat, van participar en el 61è Concurs Internacional
de Pintura Ràpida de Tossa, premi degà a Catalunya i a Espanya.
Els premiats van ser:
CATEGORIES ADULTES

Premi Especial Ajuntament de Tossa de Mar: 1.500 €
-Aida Mauri.
Premi Especial Diputació de Girona: 1.000 €.
-Narcís Sala.
Premi Olis/Acrílics Hotel Golden Bahía: 300 € + estada.
-Jose Manuel Aznar.
1r. Premi Aquarel·la Giverola Spa-Resort: 300 € + estada.
-Gaspar Bosch.
2n. Premi Aquarel·la: 200 €.
-Joan Colomer.
Premi Altres Procediments Nàutica Tossa: 300 €.
-Manel Doblas.
Premi Hotel Diana: 300 €.
-Valentín Lanza.
Premi Càmping Tossa: 300 €.
-Diego Vallejo.
CATEGORIES JUVENILS
Premi de 13 a 15 anys: Lot de productes.
-Pol Colomer.
Premi de 16 a 18 anys: Lot de productes.
-Eva Lauret.
CATEGORIES INFANTILS
Premi de 4 a 6 anys: Lot de productes.
-Berta Subirana.
Premi de 7 a 9 anys: Lot de productes.
-Núria Hernández.
Premi de 10 a 12 anys: Lot de productes.
-Alex Broohon.

Any Sacharoff també a Tossa

A

mb motiu dels 50 anys de la mort
d’Olga Sacharoff, el Departament de la
Presidència de la Generalitat de
Catalunya va declarar l’any 2017 “Any
Sacharoff” sota el comissariat de la historiadora de l’Art i experta en la figura
de l’artista, Elina Norandi. Olga
Sacharoff va tenir un vincle molt especial amb Tossa. Hi arribà l’any 1916 amb
el seu marit, el fotògraf Otho Lloyd. A
partir de 1919, llogaren una casa al
carrer Nou, núm.5 i feren estades a
Tossa de manera periòdica. Per aquest
motiu, el Museu Municipal es va voler
adherir a l’Any Sacharoff amb un taller
d’Artteràpia, una xerrada i, en homenatge a la sèrie de pícnics que va pintar a
Tossa, i especialment l’obra “PiqueNique”, que forma part de la col·lecció
del Museu, es va celebrar un pícnic. I
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Tossa recull fotografies perquè no es perdi ni el passat ni l’identitat de la població

L

’Ajuntament ha iniciat el projecte “Fem memòria.
Fem Tossa” en el que es pretén afegir valor al patrimoni fotogràfic que hi ha a l’Arxiu municipal mitjançant la
identificació de persones que surten en fotografies que
no estan catalogades ni identificades.

perquè es puguin identificar tant els llocs com les persones que hi surten. Aquestes sessions es duran a
terme amb la supervisió de l’arxiver municipal, David
Moré, en col·laboració amb l’estudiant de Grau
d’Història de la UdG, Margarita Tortajada.

Entenent la importància de la participació ciutadana per
tal de poder efectuar aquest registre i afavorir la memòria històrica del municipi, un cop al mes es mostraran
les imatges en sessions d’una hora en el Casal d’Avis

Un dels objectius és, també, apropar als més joves de
Tossa amb les generacions més veteranes, i és per
aquest motiu que els joves que participen els divendres
a l’Espai Jove hi assistiran per resoldre curiositats. I

Renovació de material a l’escola de música

L

’Ajuntament ha
invertit 4.000 euros
en la renovació de
nous instruments i
material divers de
l’escola de música. A
més, la família de
Vicenç Esteba ha
cedit un piano, fet
que des de l’equip de
govern es vol agraïr
públicament.

L’Ajuntament vol fer un agraïment públic a totes les persones
que han cedit obres d’art a través de l’àrea de Cultura.
Nou mòdul que funcionarà com a vestuari amb lavabo a la
pista vermella descoberta

B re u s
La ONG Humana ha recuperat 12.301 kg de tèxtil usat
a Tossa durant el 2017. La roba procedeix dels sis contenidors d’Humana on es diposita la roba, el calçat,
els complements i el tèxtil de la llar que ja no
s’utilitzen i als quals Humana dóna una segona vida.
El servei de recollida del tèxtil és gratuït i representa
un estalvi important en les despeses de recollida i eliminació dels residus sòlids urbans. Les més de 12
tones recollides representen un estalvi de 38,9 tones
de CO2 a l’atmosfera.
L'Ajuntament ha realitzat treballs d'estassada a la
finca de Sant Grau seguint el programa establert en el
Pla Tècnic de Gestió i Millora forestal de la finca.
L'actuació s'ha realitzat en una superfície total de 8,93
hectàrees. Els treballs compten amb una subvenció
de la Diputació de Girona de 3.815,10 €, en el marc
dels ajuts a la gestió forestal sostenible del 2017. La
Diputació, en la mateixa línia d'ajuts ha atorgat la
quantitat de 1.962,15 € per a la redacció del Pla de
Prevenció d'incendis forestals.

L’Ajuntament va organitzar el passat 2 de setembre
un dissabte ple d’activitats pels més joves. Sota el
nom de “Dissabte Jove”, hi va haver gincama, un
berenar popular i la festa Holi Color.
La Creu Roja reparteix més de 850 joguines aquest
Nadal a la Costa Brava Sud. L’entitat va preparar
diversos lots per a prop de 300 nens i nenes entre 0 i
12 anys de Blanes, Lloret i Tossa.

16 Tossademar
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Èxit dels actes de la Festa Major de Sant Vicenç
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Tossa inverteix 60.000 euros en millores en els equipaments esportius

L

’equip de govern ha invertit
59.065,55 euros en millores en diferents
equipaments
esportius.
Concretament, les millores s’han
portat a terme en el camp de futbol,
on s’ha millorat el sistema de desaigua, la reixa d’entrada i el pas de
banquetes eliminant una barrera
arquitectònica i millorant la mobilitat general de l'equipament municipal –en una actuació de la brigada
municipal-; i, sobretot, a la coberta
del pavelló poliesportiu. En aquest
equipament, la rehabilitació, que ha
durat un mes, ha consistit en solucionar un problema de degoters a
causa de l'envelliment de la coberta.
Així, s’ha instal·lat una planxa
d'espuma rígida de polioisocianat
recoberta per la cara superior amb
un vel de vidre bituminat i, per la
part inferior, amb un vel de vidre
mineralitzat de 4 cms de gruix fixat
mecànicament com a base regularitzadora, aïllament tèrmica i suport
per
la
impermeabilització.
Precisament, la impermeabilització
ha constat d'un sistema bicapa
totalment adherit a la superfície i
amb acabat autoprotegit que permet el trànsit per manteniment de la
coberta però no per un ús freqüent i
evita l'envelliment pels raigs ultra
violats del sol.
El regidor d’Urbanisme i Obra
Pública, Manu Mohedano, explica
que “amb aquesta solució es millora tèrmicament l'edifici, es rehabilita totalment la coberta i es facilita el
seu manteniment i les possibles
reparacions en un futur, ja que en
instal·lar una làmina totalment
adherida és molt senzilla la reparació de la coberta”.
Per la seva part, el regidor
d’Esports, Ignasi Sallés, conclou
que “aquestes actuacions formen
part de la nostra política de millora
contínua dels equipaments municipals i, en els propers mesos, es
faran noves intervencions”.
En aquest sentit, en el camp de futbol, també s’ha col·locat una xarxa
parapilotes, cadires noves a les graderies i a les banquetes, s’ha marcat
les línies de les àrees dels camps de
futbol-7, s’ha substituït la caldera i,
en el pavelló, s’han col·locat les
cadires que mancaven. I

18 Tossademar
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Regidora
no adscrita
El pas del temps va col·locant a cadascú al seu
lloc. Durant l’any que hem tancat, la vida
municipal ha fet el seu camí, amb actuacions
encertades i altres menys, però amb la il·lusió
del primer dia per fer una Tossa millor per
tothom.
Davant del treball d’uns, altres s’han dedicat a
destruir, a desfer, a posar entrebancs i, en definitiva, a crear problemes on no hi ha problema.
Oposar-se a tot, per sobre de la raó i el seny és
una opció que res té a veure amb el compromís que van assolir amb els veïns, et votin o
votin un altre opció.
No hem de caure en la negativitat que impregna totes les intervencions de l’oposició, ja
siguin econòmiques, d’urbanisme, sobre
qualsevol tema. Tossa Unida es caracteritza
per treballar en positiu, per somriure i enfrontar els problemes per solucionar-los. Això
hem fet i això continuarem fent mentre els
veïns ens donin la seva confiança.
Les intervencions fora de to que fa l’oposició,
tenen com objectiu que no es visualitzin les
actuacions de l’equip de govern, crear tensió i
polèmica en tot i sobre tot.
L’equip de govern posa sobre la taula actuacions en marxa, com la barana del passeig
fins la Mar Menuda, les muralles de Vila Vella,
Vil·la Romana, l’enllumenat del passeig del
mar, la remodelació de la bassa del parc de sa
riera, la remunta de l’edifici La Nau per ubicar
les oficines municipals o la instal·lació d’un
punt de recarrega per a vehicles elèctrics, el
sostre del polisportiu, el canvi de les cadires
del camp de futbol, entre altres.
O actuacions recents, com la reforma dels
lavabos públics, la instal·lació d’una caldera
de biomassa a la piscina municipal,
l’adequació del Museu, la pintura i l’adequació
dels lavabos del Col·legi Ignasi Melé, la instal·lació de les càmeres de seguretat als accessos del municipi o la remodelació de la caserna de la Policia Local.
O projectes en marxa com la construcció d’un
pont sobre la riera, al final del carrer Nou, la
millora de l’enllumenat públic del municipi, en
fase de redacció del projecte, la remodelació
de la Plaça d’Espanya, consensuada amb els
veïns, la segona fase de la rambla Pau Casals,
el Museu del Far per tornar-lo a obrir en condicions, entre altres.
Davant de la crispació que alguns volen portar
a la vida municipal, nosaltres treballem, amb
el convenciment que els tossencs i tossenques no volen una Tossa trista i enfrontada,
sinó activa i emprenedora que miri al futur i
no al passat, i disposada a fer front a qualsevol entrebanc que es creui en el seu camí.

AJUNTAMENT TÈCNIC? AJUNTAMENT POLÍTIC? AJUNTAMENT CONFÓS
Vet aquí que en el darrer Ple Municipal vam
poder constatar un cop més que l' equip de
govern no sap res! Així és, sorprenentment; cap
regidor sap res! Sembla que tot està en mans
dels tècnics municipals.
Si no anem errats, el poble va votar a uns polítics
per governar. Va votar al TU, no pas a cap tècnic.
Per això, aquesta situació és injusta, a més de per
al poble, també particularment per als votants
d’aquest grup. El govern s’ha d’exercir amb decisió pròpia i amb responsabilitat.
En el repartiment de comeses, el polític ha de dir
el què i el tècnic el com, per resumir-ho molt.
L’equip de govern ha de tenir clar què es proposa i ha de dirigir els recursos de tot ordre, també
els recursos humans de la institució, a la consecució dels objectius fixats. Però mai els tècnics
poden decidir què es fa per al poble ni cap a on
es va.
Però aquí no és així, i, com a mostra de moltes, el
darrer ple. Van ser innombrables les ocasions en
què davant les nostres preguntes s’excusaven en
els tècnics.
Ens preguntem perquè no saben res. Si no ho
saben és greu i, si ho saben i no contesten, és
més greu encara? Això sí, ens diuen sempre que
ja ho buscaran.
En altres ocasions, la informació de novetats o
projectes que endega l’equip de govern ens arriba de la pròpia gent o de la premsa i no pas des
de la pròpia institució. O com quan es contracta
personal nou per diferents àrees i no se’ns presenta. Com a grup, malgrat no els agradi, també
en som part de la institució, per la confiança dels
nostres votants. Després també perquè tots
junts, del color que sigui, representem el poble
en el seu conjunt, al que ens devem. I n’hem de
ser dignes.
No és manera de fer Democràcia i molt menys en
un equip que es vanta des de fa anys de transparents. Més aviat patim massa sovint l’opacitat
absoluta.
De fet percebem que els molesta quan fem la
nostra feina de fiscalització, sobretot en actes
públics com el ple. Sí, insistim, hem de sumar, en
favor del poble. A pesar que els hagi de fer pujar
els colors com la possibilitat de contaminació
d’aigua de subministrament amb amiant, que,
per cert, també n’eren responsables els tècnics...
És hora d’actuar amb totes les conseqüències
d’acord amb el càrrec i deixar d’escudar-se en els
tècnics. És hora també d’actuar amb transparència amb l’oposició i amb el poble, i no amagar la
informació que en democràcia correspon.
Aprofitem per reiterar: llaços grocs com a mostra
de rebuig dels injustament empresonats! Amb
els gestos també parlem. I, sinó, qui calla atorga.

Quan em demanen escriure
l’article d’opinió sempre
miro quins són els temes
d’actualitat per poder fer
una reflexió sobre el que
està passant i ho intento lligar a la realitat de Tossa.
Però aquesta vegada m’he
estimat més fer l’article
sobre els 40 anys de l’escola
Ignasi Melé i Farré.
Diuen que totes les vivències ens marquen d’una
manera o d’una altra, i
l’escola
forma
part
d’aquestes vivències que a
poc a poc anem vivint.
A l’escola trobem els primers amics, alguns d’ells
els mantindrem al llarg de
la nostra vida i alguns altres
els anirem perdent, ja que
triarem camins diferents.
Però tots ells ens marcaran.
Recordo
perfectament
l’etapa escolar, els casals
d’estiu, els casalets, les
colònies, les sortides i
excursions, les tardes que
tocava fluor, portar els clixés a en Tià per fer fotocòpies, la font, la gimnàstica a
la pista, les fulles de morera
pels cucs de seda, els cromos de Bola de Drac, el timbre, pujar a dalt del “cole”
blau com els grans, les cistelles de bàsquet amb els
blocs de ciment perquè no
bolquessin. Quins records!
Però l’escola no només ens
ensenya contingut teòric,
sinó que ens prepara pel
que ve després, quan ja
siguem adults. Ens aporta
una sèrie d’habilitats socials
que anirem adquirint al llarg
del temps. Però no només
ens nodreix l’escola, sinó
que la família, els amics, els
esplais, casals i casalets
també ajuden en el nostre
desenvolupament i ens
enriqueixen com a persona.
Aprofitem totes les oportunitats que ens ofereixen
l’escola, casals, casalets,
esplais i el món del lleure, ja
que totes aquestes activitats
ens
aporten
habilitats
socials que ens ajudaran a
perfilar qui serem en un
futur.

Molta salut a tothom!
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