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“L’Ajuntament compra terrenys per fer-hi més de 500
places d’aparcaments”

“S’aprova un pressupost de més de 12 milions d’euros
per a l’any 2019 i no es puja cap impost”

“Tossa obté el guardó “Biosphere” com a destinació de
turisme responsable”

“La mitjana global d’ocupació turística d’abril a
setembre d’enguany ha estat del 49,47%”

Sumari

Nova llar d’infants municipal

Costarà prop de 800.000 euros i s’ubicarà en els terrenys del pati de la llar actualCostarà prop de 800.000 euros i s’ubicarà en els terrenys del pati de la llar actual
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em deixat enrera el Nadal i hem complert el Vot del Poble,
ara encarem el tram final d’aquest mandat amb la mateixa
il·lusió del primer dia.

Aquest número de la revista municipal recull algunes de les
actuacions dutes a terme per millorar la qualitat de vida dels
veïns i posar al dia la nostra vila, tot de manera seriosa i trans-
parent.

L’Ajuntament disposa de pressupost aprovat i continuen les
obres i actuacions de millora programades: enllumenat, patri-
moni, esports i lleure, educació, cultura, serveis, promoció turís-
tica, i tot el que considerem necessari per afrontar una nova
temporada i el futur.

Els empresaris locals ja han planificat la temporada, han dissen-
yat les seves estratègies per adaptar-se a un mercat canviant, on
hi ha destins que competeixen en preu, apostant per la qualitat
de servei. Davant d’aquest esforç, l’Ajuntament té l’obligació
d’acompanyar-los, millorant infraestructures i serveis, i fomen-
tant el diàleg. Això hem fet i continuarem fent.

En els propers mesos s’obriran debats i polèmiques, algunes
velles i altres noves, unes amb la intenció d’aportar propostes
positives i altres simplement per crispar la relació entre veïns i
veïnes.

Des de l’Alcaldia i l’equip de govern que represento, no ens dei-
xarem arrossegar pels enfrontaments estèrils. Continuarem tre-
ballant amb seriositat, transparència i diàleg, com hem fet els
darrers vuit anys. �

Salutacions cordials,

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 IGNASIMELÉ 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

www.tossademar.com - www.infotossa.com
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’Ajuntament construirà una nova llar d’infants munici-
pal de prop de 800 metres quadrats amb l’objectiu que sigui
un espai d’integració dels infants de Tossa amb la natura i
l’entorn. La nova llar s’ubicarà en els terrenys del pati de la
llar d’infants actual.

S’ha projectat un equipament desenvolupat en una sola plan-
ta, amb un programa funcional per a 16 infants de zero a un
any (P0), 26 infants d’un a dos anys (P1) i 40 infants de dos a
tres anys (P2). L’accés serà des del carrer Lope Mateo, per
una rampa des de l’extrem sud i per unes escales des de
l’extrem nord, fins arribar a la cota de la planta de tot l’edifici.
El desnivell que hi haurà entre el carrer i la cota d’accés a
l’edifici estarà limitat per un banc continu.

El projecte consisteix en 8 mòduls de fusta amb coberta incli-
nada que s’integrarà al paisatge i on es desenvoluparà la
major part del programa funcional. Un altre volum més baix
i lleuger, de formes corbes irregulars i translúcid, unirà
aquests mòduls, creant un espai interior tancat on
s’introduiran dos patis de la mateixa tipologia. La transparèn-
cia d’aquest espai interior farà que també s’integri amb
l’exterior, convertint-se en un espai intermedi entre l’interior i
l’exterior.

Els mòduls estan pensats perquè tinguin mínim impacte
ambiental i màxima eficiència energètica, ja que s’utilitzaran
materials naturals com són la fusta reciclable i l’aïllament
amb suro. Tindran dues façanes envidrades, que donaran al
pati i a la sala polivalent, amb grans portes corredisses que
permetran la transparència i comunicació entre els espais.

La coberta serà a dues aigües i es projecta cap a l’exterior
amb un gran voladís creant una zona de porxo pensat perquè
s’utilitzi com a espai exterior protegit.

Les altres dues façanes seran totalment opaques, revestides
amb fusta tant per la cara interior com per la cara exterior. Per
dins, un arrambador de color blanc fins a 1,2 m d’alçada pro-
tegirà i facilitarà la neteja.

Les aules estan pensades perquè es puguin realitzar totes les
activitats en el mateix espai: jugar, menjar, dormir, higiene...
per tal de facilitar les tasques als docents i crear un espai
segur per als nens. La zona d’higiene estarà concentrada a un
espai prop de l’accés des de l’espai polivalent, deixant lliure
la resta de superfície per la resta d’activitats. Hi haurà dues
aules per nivell, així que 6 dels 8 mòduls estaran destinats a
aquesta funció. Els altres dos mòduls correspondran al des-
patx de direcció, sala de coordinació i bany; i a la cuina, cam-
bra d'instal·lacions, neteja, vestidors amb bany i sala de
material escolar.

L’equipament costarà 795.930 euros i entrarà en funciona-
ment durant l’any 2019. 

Tant l’alcaldessa de Tossa, Gisela Saladich, com el regidor
d’Ensenyament, Ricard Neras, coincideixen a afirmar que “és
un equipament molt necessari que hem pogut tirar endavant
un cop hem sanejat l’ajuntament. Amb aquesta nova ins-
tal·lació es millorarà moltíssim el servei. Som un equip de
govern que pensa i treballa per a les persones, i els infants
de Tossa es mereixen un equipament com aquest”. �
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’alcaldessa Gisela Saladich ja ha
signat la compra dels terrenys de Can
Truges per a fer-hi aparcaments. La
inversió ha estat de 2 milions d’euros (a
pagar en quatre anys) i permetrà dispo-
sar de 18.000 m2 de terreny, de prop de
500 places per a vehicles i garantir que
a la finca no es desenvolupin per part
dels propietaris les previsions del
POUM (edifici hoteler), al ser ara pro-
pietat municipal. 

Saladich afirma que “una de les man-
cances més exposades pels empresaris

locals és la falta d’aparcaments al
municipi. Per això, l’Ajuntament ha ini-
ciat un pla de millora dels aparcaments
públics existents, i dins d’aquest pla
s’adquireix la finca Can Truges”.

L’equip de govern també ha apostat
per invertir en la compra d’una altra
finca al sector de Sa Coma per a fer-hi
pàrkings, pel preu de 80.000 euros i
una superfície de 5.000 m2. Així mateix
està prevista la pavimentació de dife-
rents aparcaments de propietat munici-
pal per millorar la qualitat dels serveis

d’acollida de visitants. “És una inversió
de futur”, conclou l’alcaldessa. �

L
EEss  ccoommpprraa  CCaann  TTrruuggeess  ppeerr  aa  ffeerr--hhii  aappaarrccaammeennttss

’Ajuntament ha posat a disposi-
ció dels gestors d’aparcaments de la
població una aplicació gratuïta on el
ciutadà està informat a temps real de
l’estat dels aparcaments del munici-
pi. Aquesta aplicació, que es pot des-
carregar per Google Play i App Store,
es troba englobada a l’aplicació
“Tossa de Mar al teu mòbil”, APP que
l’Ajuntament ha posat a l’abast del
ciutadans i que dóna a conèixer els
diferents serveis i atractius que ofe-
reix el municipi.

A banda de tota la informació refe-
rent a agenda o telèfons d’interès -
com poden ser centre de salut, para-
des de taxi, establiments hotelers, les
platges, els punts de recàrrega elèc-
trica, benzinera o les rutes de turisme

actiu-, la APP permet conèixer l’estat
dels aparcaments i informa
d’incidències dins del marc
“Millorem Tossa”. 

Segons el regidor d’Urbanisme,
Manu Mohedano, “aquesta aplicació
georeferencia els diferents aparca-

ments de la població i permet mante-
nir informat als ciutadans en temps
real sobre l’estat dels aparcaments a
Tossa”. 

L’APP de Tossa per a dispositius
mòbils forma part d’una estratègia
smart, amb la qual es tendeix a una
gestió més intel·ligent dels serveis,
seguint el repte de millorar la qualitat
de vida de la ciutadania i dels visi-
tants de la vila, tot accedint a serveis
i continguts de manera més àgil, per-
sonalitzada i geolocalitzada.
Mohedano conclou que “aquesta
APP ens serveix per aprofitar el
potencial que ofereixen les noves
tecnologies i mantenir als ciutadans
informats de tot el que passa al nos-
tre municipi”. �

L

LLaa  aapppp  ““TToossssaa  ddee  MMaarr  aall  tteeuu  mmòòbbiill””  ppeerrmmeett  ssaabbeerr  aa  tteemmppss  rreeaall  ll’’eessttaatt  ddeellss  aappaarrccaammeennttss
ddee  llaa  ppoobbllaacciióó

eguint amb les inversions en infraestructures que millo-
rin l’eficiència energètica i una reducció dels gasos d’efecte
hivernacle, l’Ajuntament ha instal·lat el primer punt de recà-
rrega públic per a vehicles elèctrics. Es tracta d’un punt gra-
tuït, ubicat a l’aparcament públic de l’Av. Pelegrí, 19, just
davant de les dependències de la Policia Local.

Aquest punt és de càrrega semi-ràpida, ja que permet carre-
gar completament un vehicle en un temps aproximat de dues
hores.

El regidor d’Urbanisme, Obres i Serveis, Manu Mohedano,
afirma que “apostem fermament per l’eficiència energètica,
i l´ús del vehicle elèctric n’és un clar exemple. Aquest primer
punt de recàrrega és una millora dels serveis que oferim a la
nostra vil·la, és una millora que ha de servir tant per vilatans
com per visitants, així com ha de servir per incentivar l’ús del
vehicle elèctric i posar Tossa en el mapa de les rutes turísti-
ques d’usuaris de vehicles elèctrics”. �

S
TToossssaa  jjaa  ddiissppoossaa  dd’’uunn  ppuunntt  ddee  rreeccààrrrreeggaa  ddee  vveehhiicclleess  eellèèccttrriiccss
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’Ajuntament ja ha aprovat el pressupost per a l’any
2019, que ascendeix a 12.380.800 euros. D’aquests
diners, 998.100 euros es destinaran a inversions. 

La regidora d’Hisenda, Turisme i Promoció, Mª Àngels
Pujals, afirma que “l’objectiu principal d’aquest pressu-
post, com els aprovats durant tot aquest mandat, és
donar millors serveis als nostres vilatans i visitants.
Mantenim el pressupost de turisme, promoció turística
i comerç per millorar la destinació”. Pujals afegeix que
el pressupost 2019 incorpora “tots els crèdits necessaris
per atendre les obligacions legalment exigibles i els
finançaments s’han calculat a partir de bases racionals i
seguint el principi de prudència”.

Aquest pressupost recull l’acció de l’equip de govern
que es pot sintetitzar en tres grans eixos:

El primer eix és el de donar uns serveis de qualitat als
veïns i als visitants, a un preu raonable. El pressupost de
l’any 2019 augmenta en prop de mig milió d´euros en
compres de béns corrents i serveis, especialment desti-
nats a la millora del servei de tractament dels residus i
la neteja viària. La dotació de la resta dels serveis manté
els nivells actuals de qualitat.

L’aposta per al 2019 en inversions té un marcat accent
cultural i turístic. Es preveu completar les actuacions
que es duen a terme en el Museu Municipal, i també
millorar la senyalització cultural i millorar les ins-
tal·lacions de la Casa de Cultura. També està previst el
segon pagament (500.000 euros) de la compra de Can
Truges com aparcament dissuasiu amb una superfície
de 18.000 m2; reforçar la seguretat ciutadana amb la ins-
tal·lació de més càmeres de videovigilància i control;
dotar a les brigades d’equipament per facilitar les tas-
ques de manteniment que realitzen; instal·lar plaques
fotovoltaiques o millorar el sistema informàtic munici-
pal.

Altres dels projectes que es portaran a terme són la
urbanització del sector PMU Pelegrí (510.000 euros) o
l’arranjament de la Plaça de la Concòrdia i altres espais
públics (250.000 euros). Però també es portarien a terme
accions com la construcció d’un nou pont a la riera amb

l’objectiu de dinamitzar la zona comercial al voltant del
Carrer Nou (126.000 euros), l’arranjament del pavelló
poliesportiu (115.000 euros), la reforma del far (71.000
euros) o la remodelació de la pista d’skating (70.000
euros).

El segon eix es centra en la gestió interna de
l’Ajuntament, i la relació amb els veïns i administrats. El
diàleg i la participació ciutadana ha permès assolir fites
com la renovació de l’acord i del conveni dels empleats
municipals pels anys 2019 – 2021, o la consolidació de
taules de diàleg amb el sector empresarial com Tossa
Turisme. Aquesta bona entesa ha permès incorporar al
pressupost propostes per a millorar els serveis als ciuta-
dans.

El tercer eix té a veure amb la sostenibilitat econòmica
i financera de l’Ajuntament.  L’alcaldessa Gisela
Saladich assegura que “a ningú se li escapa les dificul-
tats que vam tenir, aviat farà vuit anys, per a poder fer
front a les factures i despeses del dia a dia i que eren
el resultat d’una desafortunada gestió econòmica i
pressupostària que va acabar amb un Ajuntament
endeutat i amb dèficits que de mica en mica vam anar
superant amb l’esforç de tots: treballadors, polítics,
industrials i veïns. A l’hora de plantejar els pressupos-
tos amb noves inversions i serveis, l’equip de govern
ha cercat principalment que es puguin finançar ade-
quadament i que els comptes es liquidin en positiu i
amb superàvit. Una vegada hem assolit aquest superà-
vit, s’aplicarà a noves inversions o a reduir
l´endeutament derivats dels préstecs vigents”.
Saladich afegeix que “al cap i a la fi els comptes de
l´Ajuntament no deixen de tenir molt en comú amb els
d’una família. Si volem ser rigurosos i actuar amb sen-
tit comú, sempre és millor esperar tenir estalvis per a
fer coses, i si cal demanar crèdits per a fer noves inver-
sions. Cal fer números amb seny i que l’endeutament
total estigui controlat i es pugui assumir tant en el pre-
sent com en el futur”.

Finalment, Pujals, davant dels que acusen l’equip de
govern d’hipotecar el futur econòmic del municipi, con-
clou que els comptes municipals estan sanejats i pre-
parats pels reptes de futur. �

SS’’aapprroovvaa  uunn  pprreessssuuppoosstt  ddee  mmééss  ddee  1122  mmiilliioonnss  dd’’eeuurrooss  ppeerr  aa  ll’’aannyy  22001199
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EEss  ccoonnggeelleenn  ttoottss  eellss  ttrriibbuuttss  ppeerr  aa  ll’’aannyy  22001199

L

’equip de govern de Tossa ha
decidit congelar tots els tributs per a
l’any 2019. D’aquesta manera, les
ordenances per al 2019 són les
mateixes que el 2018, pel que no hi
ha cap pujada ni baixada
d’impostos. Aquestes mesura no
tindrà impacte en el pressupost, ja
que -segons la regidora d’Hisenda,
Mª Àngels Pujals-, “es fan moltes
més coses sense necessitat que la

ciutadania pagui més per això”.
Pujals afegeix que “ens vam trobar
una economia municipal ruïnosa,
que no era capaç de donar serveis ni
pagar les inversions. Ara està sane-
jada i això ens permet mantenir la
pressió fiscal congelada un any
més”.

La regidora d’Hisenda destaca que
el manteniment en les ordenances

respon “a la feina d’optimització de
recursos i gestió acurada per part
de l’equip de govern i l’àrea
d’Hisenda. L’equilibri assolit perme-
trà garantir que l’Ajuntament conti-
nuarà treballant tal com hem fet els
darrers vuit anys: portant a terme
inversions reals i necessàries per
Tossa i la seva gent, i el que és més
important, pagant-les en temps i
forma”. �

L
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er a donar un gir a la gestió turísti-
ca i mantenir el lideratge del municipi,
l’equip de govern ha aconseguit per a la
població el certificat Biosphere
Destination, que converteix el municipi
en una de la vintena de destinacions del
món en assolir aquesta categoria.

El segell Biosphere, que actualment
posseeixen destinacions com
Barcelona i el procés d'obtenció del
qual han impulsat a l'estranger destina-
cions com Thompson Okanagan a la
Colúmbia Britànica o Yuriria a Mèxic, és
una metodologia, voluntària i indepen-
dent basada en criteris de sostenibilitat
establerts en els 17 objectius de desen-
volupament sostenible. Atorgat per
l'Institut de Turisme Responsable (orga-
nisme que manté relacions especials
amb la UNESCO a través d'un memo-
ràndum d'entesa i membre afiliat de
l'OMT), les destinacions que formen
part de la comunitat Biosphere acullen
més de 30 milions de turistes l'any .

I és que alguns dels beneficis del turis-
me sostenible són: mínim impacte
ambiental; afavoreix el consum respon-
sable; genera beneficis econòmics dels
recursos de flora i fauna; contribueix a
la tolerància intercultural; promou la
restauració, conservació i ús dels jaci-

ments arqueològics o monuments;
millora la qualitat de vida de la població
local; promou la millora de les infraes-
tructures; genera ocupació local; o esti-
mula el desenvolupament d'empreses
turístiques, entre moltes altres coses.

Tomàs Azcárate, president del ITR, ha
recordat que "avui dia el turista és més
exigent. El segell Biosphere és una dis-
tinció de prestigi que acredita el com-
pliment dels estàndards dels 17
Objectius de Desenvolupament

Sostenible (ODS) de Nacions Unides,
integrats en l'Agenda 2030, i aplica les
directrius i recomanacions de la Carta
Mundial de Turisme Sostenible + 20 ".

Per la seva banda, la regidora de
Turisme, Mª Àngels Pujals, afirma que
aquesta certificació "servirà per posi-
cionar Tossa com a destinació turística
sostenible, pel reconeixement i presèn-
cia internacional i per alinear-nos a la
política de la Generalitat de
Catalunya". �

P
TToossssaa  oobbttéé  eell  gguuaarrddóó  ““BBiioosspphheerree””  ccoomm  aa  ddeessttiinnaacciióó  ddee  ttuurriissmmee  rreessppoonnssaabbllee  

’Ajuntament ha iniciat els tràmits
per tal d’obtenir l’acreditació de la
marca “Vila Marinera”, una marca de
l'Agència Catalana de Turisme de la
Generalitat de Catalunya adreçada a
les poblacions litorals que conserven
viva la cultura lligada al mar. 

L'adhesió a la marca presenta múlti-
ples avantatges: visibilitat (publicitat
als webs www.catalunya.com i
www.act.gencat.cat , xarxes socials,

etc.), ús del distintiu d’adhesió en la
propaganda turística, accés a les pla-
taformes de promoció i comercialitza-
ció específiques participant en la defi-
nició dels plans d’acció, accés amb
prioritat al pla de formació específica
anual, etc.

La regidora de Turisme, Mª Àngels
Pujals, afirma que “les viles marine-
res tenen una forta personalitat, mar-
cada per alguns aspectes com ara el

caràcter historicocultural, gastronò-
mic, paisatgístic, o per promoure
esdeveniments al voltant de la relació
entre l’home i el mar. I això Tossa ho
compleix. Som una oferta turística lli-
gada a la cultura del mar i les tradi-
cions pesqueres, que hem sabut
mantenir els espais naturals (platges,
cales, paisatges, boscos...) i patrimo-
nials, tot oferint experiències i vivèn-
cies lligades als valors culturals de la
vida marinera”. �

L
TToossssaa  vvooll  qquuee  ssee  llaa  rreeccoonneegguuii  ppeerr  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ccoomm  aa  ““VViillaa  MMaarriinneerraa””

’Ajuntament ha realitzat a petició
dels usuaris les obres d’arranjament de
la coberta de les dues pistes de pàdel,
ubicades a la zona esportiva. El regidor
d’Esports, Ignasi Sallés, afirma que
l’objectiu d’aquests treballs és protegir
les pistes “de qualsevol agent meteo-
rològic que pugui impedir-ne l’ús. Les
obres són necessàries per a una millora
de l'optimització de les pistes i perme-

tran que se’n faci un ús continu inde-
pendentment de les condicions exte-
riors”. La superfície total coberta és de
més de 435 metres quadrats.

D’altra banda, i també vinculat a millo-
res a la zona esportiva, l’Ajuntament ha
portat a terme la instal·lació de calefac-
ció als vestidors, passadís i oficina del
camp de futbol municipal. �

L
MMiilllloorreess  aa  lleess  dduueess  ppiisstteess  ddee  ppààddeell  ddee  llaa  zzoonnaa  eessppoorrttiivvaa
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Presentació de l’exposició de fotogra-
fies d’Antonio Lovullo

Holi Party amb Adolescents.cat Primer bany de l’any

butlletí informatiu � 7

a regidora de Turisme, Mª
Àngels Pujals, ha donat a conèixer
les dades turístiques de l’any 2018.
A grans trets, Pujals explica que la
davallada dels fluxos turístics cap a
Catalunya durant el 2018 no ha estat
tan destacada a Tossa, tot i que
també s’ha notat. En aquest sentit,
els resultats s’equiparen als de l’any
2016. 

Així, per exemple, la mitjana
d’ocupació hotelera des del mes
d’abril fins al mes de setembre d’
enguany s’ha situat en un 65,29%. Pel
que fa a la mitjana global, pel mateix

període d’abril a setembre, de tots els
establiments d’allotjament turístic de
la població, que inclou els establi-
ments hotelers, els càmpings i els
habitatges d’ús turístic, l’any 2017
(un any excepcionalment turístic) va
ser del 50,86%, mentre que enguany
ha estat del 49,47%.  I pel que fa a
nacionalitats dels visitants, si es
tenen en compte les estadístiques de
consultes ateses a l’Oficina de
Turisme de Tossa fins el 30 de setem-
bre d’enguany i es comparen amb les
de l’any anterior, s’observa una dava-
llada del turisme procedent de la
resta de l’Estat Espanyol i, en menor

mesura, del turisme francès, italià,
anglès i alemany. Amb tot, però, el
mercat emissor nacional segueix
ocupant la primera posició del turis-
me que es rep a Tossa, seguit del
mercat francès, els països de l’Est i el
Regne Unit.

D’altra banda, Pujals també ha
donat a conèixer les noves eines i
accions turístiques que es portaran
a terme des de l’Oficina de Turisme.
Així, per exemple, s’ha posat en
marxa un tour virtual 360º per la
població que ja es pot consultar a la
web www.infotossa.com. �

L
LLaa  mmiittjjaannaa  gglloobbaall  dd’’ooccuuppaacciióó  ttuurrííssttiiccaa  dd’’aabbrriill  aa  sseetteemmbbrree  dd’’eenngguuaannyy  hhaa  eessttaatt  ddeell  4499,,4477%%

’origen del cim i tomba es troba
profundament arrelat a la tradició mari-
nera de Tossa.  Abans, quan anar a pes-
car a la vela o a rem significava haver
de ser fora de casa moltes hores, els
pescadors de Tossa s’emportaven a la
barca un fogó, un xic de carbó, un mor-
ter i una olla de ferro. També hi carrega-
ven un cistell amb patates, cebes, alls,
tomates i pebrots, així com oli i les
espècies que tinguessin (sal, pebre,
safrà, etc.). Quan arribava l’hora de
dinar, posaven dins l’olla la ceba i les
patates a rodanxes, les hortalisses trin-
xades, i uns grans d’alls. Hi afegien el
peix de rebuig de la pescada, aquell
que sortia trencat de la xarxa i sabien
que no podrien vendre (bastina, lluer-
na, aranya, rata, rap, gat, etc...), un bon
raig d’oli, i ho cobrien d’aigua, deixant-
ho coure tot junt a foc ràpid. Mentre,
agafaven un morter, feien un allioli
negat ben abundant que posaven per
sobre del peix quan ja quasi era cuit, i
ho deixaven bullir de 2 a 5 minuts més.

Tot seguit ho enretiraven del foc i ja ho
tenien llest per menjar.Era un plat de
peix i vegetals molt primari i molt sen-
zill de fer, però molt bo.

A l’actualitat, la majoria dels restaura-
dors preparen el cim i tomba amb rap,
rèmol o bastina (rajada o escrita), però
també hi ha cuiners que el fan amb
escórpora o altres peixos de la nostra
costa que tinguin la carn forta, per tal
que no es desfacin durant la cocció.
Tots els restaurants que participen a la

campanya de La Cuina del Cim i Tomba
segueixen la recepta original, per bé
que cada cuiner se’l fa una mica seu
aportant-hi el seu propi toc creatiu.

Els restaurants que han participat a la
campanya d’enguany han estat: Bahia,
Ca la Carme, Can Carlus, Can Pini,
Capri, Castell Vell, El Petit de Can
Carlus, L’Ajustada, Mestre d’Aixa,
Minerva, Sa Barca, Tursia, Víctor i
Victòria. �

L
NNoovvaa  ccaammppaannyyaa  ggaassttrroonnòòmmiiccaa  ddeell  CCiimm  ii  TToommbbaa
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TToossssaa  ttiinnddrràà  uunnaa  ààrreeaa  ddee  sseerrvveeii  ii  dd’’eessttaacciioonnaammeenntt  dd’’aauuttooccaarraavvaanneess

s tracta d’una espai pensat per a
26 autocaravanes en un terreny de
1.850 m2 situat a l’Avinguda
Catalunya, al costat del parc dels
bombers. En aquest espai podran
gaudir d’una estada confortable i dis-
posar de serveis sanitaris, electricitat,
aigua potable i evacuació de les
aigües residuals.  Aquest servei es
prestarà durant tot l’any, amb una
estada de màxim 48 hores. A banda
d’instal·lació de subministrament
d’aigua i electricitat, hi haurà un espai
on dipositar les deixalles i està previst
instal·lar barreres d’accés i control
vigilat. Aquest servei es completarà
amb informació turística de la vila

(plànols, fulletons, etc). També
s’instal·laran lavabos adaptats per a
persones amb mobilitat reduïda.

L’alcaldessa Gisela Saladich afirma
que “el turisme té moltes vessants i
totes poden tenir possibilitats de des-
envolupament. El turisme itinerant
en autocaravana és molt actiu al llarg
de tot l’any, i també ens interessa.
S’estima que el parc total d’aquests
vehicles a la Unió Europea arriba a
1.700.000 i a Espanya n’arriben anual-
ment unes 450.000, més de 800.000
turistes”. Saladich afegeix que “no es
construirà una zona d’acampada ni
un càmping encobert, sinó una zona

de pas que possibiliti poder visitar la
població en un màxim de 48 hores i
que evitarà que les autocaravanes
ocupin la via pública”. �

E

FFoottoonnoottíícciieess

L’Ajuntament vol agrair la implicació a
totes les entitats locals que van
col·laborar amb La Marató de TV3. El
granet de sorra aportat des de Tossa ha
contribuït a aconseguir un rècord soli-
dari. Moltes gràcies

Arribada dels Reis Mags de l’Orient

L’Ajuntament ha portat a terme el canvi
de les porteries de futbol del pati de
l’escola Ignasi Melé i Farré. El cost de
l’actuació ha estat de 2.300 euros

Rodatges d’anuncis Festa del Tió

Sant Grau

Fira de Nadal
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UUssuuaarriiss  ddee  llaa  RReessiiddèènncciiaa  TTúúrrssiiaa  ii  aalluummnneess  ddee  llaa  llllaarr  dd’’iinnffaannttss  rreeaalliittzzeenn  aaccttiivviittaattss  ccoonnjjuunntteess  

AAccttiivviittaattss  dduurraanntt  ttoott  ll’’aannyy  ddeell  CCaassaall  ddee  JJoovveess

enes i nens de dos i tres anys
de la llar d’infants “Els Petits
Mariners” van portar a terme durant
el curs passat un intercanvi interge-
neracional amb usuaris de la
Residència Túrsia que ha permés
que realitzessin activitats conjuntes
i així es creessin vincles entre grans
i petits aconseguint que els nens
manifestessin una actitud d'empatia
i de confiança vers la gent gran.

Les trobades s’han portat a terme a
la residència l’últim dijous de mes
de febrer a juny. Eren trobades
d’una hora en les que es realitzaven
activitats conjuntes amb la voluntat

d’aconseguir que les diferents gene-
racions sortissin beneficiades gau-
dint d’estones de diversió i esbarjo
on l’estimulació, la motivació i
sobretot la Il.lusió en formaven part.
Un altre objectiu important ha estat
l`educació en valors i normalitzar el
fet de l’envelliment com a procés
natural de vida, compartint ajudant i
col.laborant com l’activitat que van
fer pintant els avis a la mà dels nens
i fent la rosa de Sant Jordi.

Hi van participar uns 30 nens i nens
i uns 40 avis i àvies; i les activitats
van consistir en realitzar murals,
pintar-se les mans, jugar a pilota o

explicar contes, entre d’altres coses.
A les altres trobades, s’hi van portar
a terme activitats com disfressar-se,
balls o cantar. �

N

graïm la col·laboració de l’Associació Gastronòmica de Tossa en alguns dels actes. �A
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’Ajuntament de Tossa ha portat a
terme el canvi del paviment i el pintat
de les línies de camp de la pista del
pavelló poliesportiu municipal. Les
obres, que han tingut un cost d’uns
70.000 euros, les ha portat a terme
l’empresa Tallers Palautordera SA. Han
tingut una durada de 10 dies, i han con-
sistit en la retirada del paviment de PVC
que hi havia, el poliment del formigó
que quedava a sota per poder col·locar
en les millors condicions el nou pavi-
ment; l’estesa del nou paviment de PVC
Tarafelx Multi-Use 6,2; i el marcatge i

pintura de 7 pistes de joc: bàsquet cen-
tral, futbol sala central, voleibol central,

dues pistes de bàsquet transversal i
dues pistes de voleibol transversals.

El regidor d’Esports, Ignasi Sallés, afir-
ma que “el nostre objectiu principal és
el bon funcionament de totes les ins-
tal·lacions esportives del municipi, ja
que són la millor carta de presentació
que podem oferir als nostres vilatans i
usuaris. Vull agrair públicament el
suport, col·laboració i eficàcia de tots
els tècnics que han intervingut en
l’obra de substitució, que s’ha fet en un
temps rècord”. �

10 � Tossademar

L
CCaannvvii  ddee  ppaavviimmeenntt  ddee  llaa  ppiissttaa  ddeell  ppaavveellllóó  ppoolliieessppoorrttiiuu

’equipament, molt modern, com-
plet i segur, té una superfície d’uns 930
m2 i ha tingut un cost d’uns 80.000
euros. Es tracta d’una pista de patinat-
ge polivalent, construïda en el mateix
espai on hi havia l’anterior skate park,

que permet ser utilitzada amb les dife-
rents modalitats de patins sobre rodes
o amb bicicletes. La instal·lació s’ajusta
al disseny previ acordat en un procés
de participació ciutadana, en el que els
joves de Tossa van poder escollir el
model d’skate park que volien.

El regidor d’Esports, Ignasi Sallés, es
mostra orgullós de la nova instal·lació i
recorda que és un petició de la joventut
de la vila. “Es tracta d’una instal·lació
de referència a tot Girona que farà que
vinguin joves d’altres poblacions
també a gaudir-la”, conclou. �

L
TToossssaa  jjaa  ccoommppttaa  aammbb  uunn  nnoouu  sskkaattee  ppaarrkk

oncretament, del 21 de desembre
al 28 de gener, l’aparcament descobert
de l’Àncora, a davant de la Platja Gran,
ha acollit tant les principals activitats
dels dies de Nadal, com el DiverTossa
2019 i les de la Festa Major de Sant
Vicenç en un envelat que ha ocupat
bona part de l’aparcament.

Es tractava d’una superfície de 600
metres quadrats, en estructura
d’alumini amb sostre i laterals amb
finestra en lona PVC blanca, translu-

cent, impermeable i ignífuga.
Disposava també de carpes modulars
per a l’entrada principal al recinte i per
a protegir el sistema de calefacció.

Els principals motius del lloguer de
l’envelat van ser, per una part,

l’activació de les obres que es feien
per canviar el terra del pavelló muni-
cipal, on s’hi feia el DiverTossa; i, per
altra part, també evitar les possibles
inundacions que es produien anys
anteriors en el terreny de davant del
parc de bombers. �

C
LL’’AAjjuunnttaammeenntt  hhaa  llllooggaatt  uunn  eennvveellaatt  ppeerr  ffeerr--hhii  lleess  aaccttiivviittaattss  ddee  NNaaddaall  ii  ddee  FFeessttaa  MMaajjoorr
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a Policia Local va detenir un ciutadà francés de
28 anys acusat dels delictes de detenció il·legal, abu-
sos sexuals, conducció temerària, lesions i danys. Els
fets van passar a l’estiu quan uns taxistes van alertar
que unes noies s'escapaven plorant d'un turisme
molt a prop de la terminal d'autobusos. Un funciona-
ri de l'Ajuntament que es trobava a la zona va inten-
tar retenir el vehicle i va avisar a la Policia Local.
Quan la Policia Local va arribar, el conductor va inten-
tar escapar, xocant frontalment contra el cotxe patru-
lla, deixant ferits a dos agents que van ser traslladats
a l'Hospital de Blanes. Seguidament, el conductor va
escapar a peu i, gràcies també a la col·laboració ciu-
tadana i del funcionari, va ser localitzat i detingut per
la Policia Local. �

L a Policia Local, en col·laboració amb la Policia Local de
Llagostera, va procedir a la detenció de quatre persones de
nacionalitat rumanesa per un delicte de furt i un altre de roba-
tori amb violència a una turista de nacionalitat alemanya. Els
fets es van portar a terme a l’estiu quan els detinguts van
robar un rellotge i van fer una estrabada a una bossa de la
turista. La Policia Local va ser alertada per veïns i els sospito-
sos van fugir en un vehicle. Llavors va començar una perse-
cució per la carretera GI-681 fins a Llagostera, on la Policia
Local de Llagostera ja alertada els estava esperant en un con-
trol. Els sospitosos en veure el control, van abandonar el vehi-
cle i van fugir corrents fins que van ser detinguts. La Policia
Local de Tossa ja havia procedit a la identificació d'uns altres
quatre sospitosos per realitzar furts a la platja alertats pels
vigilants de platja. �

L
AAllgguunneess  aacccciioonnss  ppoolliicciiaallss  ddeessttaaccaaddeess

FFoottoonnoottíícciieess
La taula de llibres solidaris organitzada per la
Biblioteca Municipal va recaptar 880,00 € en dona-
tius per a La Marató de TV3

La Consellera
de Justícia de
la Generalitat,
Ester Capella,
va inaugurar
les vintenes
Jornades de
Dret Català a
Tossa

Santa Eulàlia de
Riuprimer es va ins-
pirar en Tossa per
fer el seu popular
pessebre

En les properes setmanes es portarà a terme la instal·lació del
nou enllumenat públic a sectors com Mas Font o Sant Ramon
de Penyafort

Rua de Carnaval d’estiu

Consell d’Alcaldes del Consell
Comarcal de La Selva

DiverTossa 2019

La Consellera d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat, Àngels Chacón, es va reunir amb
representants del sector privat de Tossa i des de
l’Ajuntament se li va donar la benvinguda

11 de Setembre 

Visita de Pere Vila, Delegat
de la Generalitat a Girona
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na iniciativa de l’ajuntament i
els Grups d’Acció Local Pesquers
(GALP) de la Costa Brava ha permès
recordar el passat mariner de la vila.
Els GALP són entitats sorgides del
Fons Europeu Marítim i de la Pesca
(FEMP) que gestionen els ajuts
europeus. L’escultura “La peixatera
de Tossa” ha costat 42.177,77 euros,
dels quals els GALP de la Costa
Brava n’han aportat 33.742,22 euros
i l’Ajuntament, 8.435,55. L’escultura
és al carrer de Ses Peixateries, a
prop del Oasseig de Mar. Evoca que
hi havia hagut venda de peix fins
que l’any 1994 es va jubilar la darre-
ra peixatera, Paquita Ros. L’autora
és Ció Abellí, que ja va fer
l’escultura de l’actriu Ava Gardner a
la vila vella, fa gairebé dues dèca-
des. �

U
UUnnaa  eessccuullttuurraa  dd’’uunnaa  ppeeiixxaatteerraa  eevvooccaa  eell  ppaassssaatt  mmaarriinneerr  ddee  llaa  ppoobbllaacciióó

és de 160 persones, concretament 79 adults i 85
menors d’edat, van participar en el 62è Concurs
Internacional de Pintura Ràpida, premi degà a
Catalunya i a Espanya.

El jurat va estar format per Neu Campeny, llicenciada en
Belles Arts i restauradora d’obres d’art; Toni Batlles Iglesias,
dissenyador gràfic i Il.lustrador; Mario Zucchitello, historia-
dor; i Lluís Blanco, artista. �

Els premiats van ser:

Categories Adultes

Premi Especial Ajuntament de Tossa

de Mar: 1.500 €
-Joan Manuel Aznar.

Premi Especial Diputació de Girona:
1.000 €.

-Joan Tauleria.

Premi Olis/Acrílics Hotel Golden
Bahía: 300 € + estada.

-Gaspar Bosch.

Premi Aquarel·la Giverola Spa-
Resort: 300 € + estada.

-Ramon Pujolà.

Premi Altres Procediments: 300 €.
-Nil Puigros.

Premi Hotel Diana: 300 €.
-Narcís Sala.

Premi Càmping Tossa-Font de Can
Samada: 300 €.

-Aida Mauri.

Categories Juvenils
Premi de 13 a 15 anys: Lot de produc-
tes.

-Pol Colomer.

Premi de 16 a 18 anys: Lot de produc-
tes.

-Paula Diez.

Categories Infantils
Premi de 4 a 6 anys: Lot de productes.

-Olivia Fagot.

Premi de 7 a 9 anys: Lot de productes.

-Elvis Fagot.

Premi de 10 a 12 anys: Lot de produc-
tes.

-Mariya Mikhaeli.

M
116644  ppaarrttiicciippaannttss  eenn  eell  6622èè  CCoonnccuurrss  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  PPiinnttuurraa  RRààppiiddaa  
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ossa ha rebut el premi “Iglú
Verde” per haver incrementat el
reciclatge de vidre en un 25%.
Concretament, el municipi ha reci-
clat 173 tones de vidre durant
l’estiu, un període en el que es
recull el 30% del total anual. El
premi l’ha entregat Ecovidrio, enti-
tat sense ànim de lucre encarregada
de gestionar el reciclatge de tots els
residus d’envasos de vidre. A nivell
estatal, la campanya ha comptat
amb la participació de 10.600 esta-
bliments de 92 municipis costaners,
que han aconseguit reciclar més de
39.000 tones de residus d’envasos
de vidre i, així, evitar les emissions
de CO2 equivalents a retirar de la
circulació més de 6.000 cotxes
durant un any.

I és que l’Ajuntament abans de
l’estiu es va adherir a la campanya
“Toma nota, recicla vidrio” promo-
guda per Ecovidrio per potenciar la
recollida de vidre durant la tempo-
rada turística. Ecovidrio va facilitar
a tots els restauradors els conteni-
dors de recollida selectiva  necessa-
ris per l’entrega dels envasos de
vidre. Un total de 123 establiments
de restauració es van adherir a la
campanya, i la majoria d’ells van fer

l’entrega del vidre a través del ser-
vei municipal de recollida porta a
porta de vidre comercial. Els contro-
ladors de la campanya van fer tres
visites als establiments adherits per
comprovar la gestió del vidre i els
resultats han propiciat que, gràcies
a la implicació del sector, el munici-
pi hagi superat el repte plantejat ini-
cialment d’incrementar en un 10%

la recollida de vidre respecte l’estiu
passat (l’increment ha estat d’un
25%).

Per aquest motiu, Tossa ha rebut el
premi. A més, entre tot els establi-
ments adherits a la campnya, s’ha
fet un sorteig d’un pack
d’experiències, que ha tocat al
Restaurant Club Nàutic. �

TToossssaa  rreepp  uunn  pprreemmii  ppeerr  hhaavveerr  iinnccrreemmeennttaatt  eell  rreecciiccllaattggee  ddee  vviiddrree  eenn  uunn  2255%%

T

NNoovvaa  ccaammppaannyyaa  ppeerr  ffoommeennttaarr  eell  ccoommeerrçç  llooccaall  ii  llaa  mmiilllloorraa  ddeell  mmeeddii  aammbbiieenntt  

’Ajuntament ha iniciat una
nova campanya per fomentar el
comerç local durant l’hivern. Es
tracta de la creació d’una bossa
“Shopping Bag” amb l’objectiu
també de contribuïr en la millora del
medi ambient reduint, reutilitzant i
reciclant per a fomentar la sosteni-
bilitat mediambiental.

La bossa, anomenada “R-Tossa”, es
va començar a repartir durant la Fira
de Nadal. Els establiments associats
a la Unió de Botiguers (UB) les han
distribuït per compres superiors a
20 euros. 

La regidora de Turisme i Promoció
Econòmica, Mª Àngels Pujals, afir-
ma que “amb aquesta campanya
volem tant fomentar el comerç local
durant l’hivern com contribuïr a la
sostenibilitat cuidant el medi
ambient amb bosses reutilitzables.
Si vas a comprar no t’oblidis la
bossa”. �

L
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TToossssaa  iinnssttaall··llaarràà  ppuunnttss  ggrraattuuïïttss  dd’’aaccccééss  wwiiffii  eenn  eessppaaiiss  ppúúbblliiccss  

FFoottoonnoottíícciieess

Nou sistema de càrrega lateral del
servei de recollida d’escombraries

Trobades de Tardor

Fira Medieval

L’Ajuntament ha recone-
gut la fidelitat turística de
Jeff i Renée Thornton,
una parella anglesa que
porta 50 anys venint de
vacances a la localitat. La
primera vegada va ser
l’any 1968 com a viatge
de noces. Com a curiosi-
tat, destacar que tenen
fills i nets amb noms
amb simbologia tossen-
ca, com Sebastià

Noves dependències municipals a La Nau

ossa és un dels sis municipis
gironins beneficiats de fons europeus
per instal·lar punts gratuïts d’accés
wifi en espais públics com parcs o
biblioteques. Concretament, cada
municipi rebrà un abonament de
15.000 euros per crear aquests punts
d’accés a Internet per a ciutadans. En
total, hi ha 43 municipis de les provín-
cies de Barcelona, Lleida i Girona.

Així ho ha fet públic la Comissió
Europea, quan ha anunciat els resul-
tats de la primera convocatòria de la
iniciativa WiFi4EU. En total, s'han
seleccionat 2.800 municipis dels
quals 224 són espanyols. Catalunya,
amb 43 municipis seleccionats, és la

comunitat autònoma de l'estat més
beneficiada en la convocatòria. Els
municipis gironins són Fortià (Alt
Empordà), Ripoll (Ripollès), Les
Preses (Garrotxa), Palamós (Baix
Empordà), Tossa (Selva) i Llagostera
(Gironès).

El regidor d’Urbanisme i Participació
Ciutadana, Manu Mohedano, explica
que “la concessió és fruit del treball i
la voluntat del govern local per millo-
rar els serveis de telecomunicacions
al municipi i impulsar la competivitat
de la població”.

Una vegada publicats els municipis
seleccionats, l'Agència executiva

d'innovació i xarxes (INEA), encarre-
gada de l'execució del programa
WIFI4EU, convidarà els municipis
beneficiaris a signar els acords de
subvenció. Una vegada signats
aquesta acords, el municipis podran
contractar una empresa perquè els
instal·li els punts d'accés wifi en
espais públics. Els punts d'accés
WIFI4EU seran gratuïts i hauran de
romandre actius durant com a
mínim tres anys, a càrrec dels muni-
cipis.

Aquesta primera convocatòria es va
fer al novembre i es van rebre més de
134.000 sol·licituds de tots els països
participants. �

T
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EEll  ffaarr  oobbrriirràà  ccoomm  aa  eessppaaii  mmuusseeooggrrààffiicc  

l far, reformat i reconvertit en un
espai museogràfic, obrirà les seves por-
tes aquest 2019. Així ho va avançar el
regidor de Cultura i Patrimoni, Sergio
Bruna, en declaracions al Diari de
Girona, en les que va detallar que les
obres ja estan molt avançades.

Aquesta reforma va arrencar a principis
de 2018 amb la transformació de
l'interior de l'edifici, on s'han efectuat
diversos treballs que han permès: can-
viar el recorregut expositiu; situar
l'entrada i la sortida en llocs diferents;
restaurar les obertures exteriors per
recuperar l'entrada de llum natural; reti-
rar el paviment de fusta que hi havia i
recuperar l'original; i col·locar un vidre
a l'escala de cargol. Respecte a l'espai
exterior, s'ha adequat i pavimentat. 

A part de la renovació de l'estructura,
també s'han actualitzat i ordenat les
peces exposades i el contingut que
s'explica sobre aquest icònic espai tos-
senc. Fins ara, quan els visitants entra-
ven a l'edifici només podien accedir a la
planta habilitada com a Centre
d'Interpretació dels Fars de la

Mediterrània, on hi havia una botiga,
objectes relacionats amb els fars i s'hi
feien diverses projeccions generalistes
sobre el món dels fars. 

Amb la nova museïtzació, s’hi podrà
trobar: una recepció, un punt
d'informació i una botiga; un espai

d'interpretació del far de Tossa dins el
qual es podrà conèixer també el seu
patrimoni artístic, arquitectònic i floral. I
finalment, també hi hauran tres espais
expositius dedicats a: La història, socie-
tat i cultura. Senyals marítims; El Far i el
paisatge; i L'ofici del faroner. De la vida
al far al professional itinerant. �

E

IInntteerrvveenncciióó  aarrqquueeoollòòggiiccaa  aa  ll’’EEssggllééssiiaa  MMeeddiieevvaall  ddee  VViillaaddeemmoonntt

urant l’any 2018, els
arqueòlegs Jordi Merino
Serra i Anna Vargas Coll han
dut a terme una intervenció
arqueològica a les restes de
l’església de Vilademont.
Aquestes restes, conegudes
però mai excavades fins ara,
es troben a uns 170 m
d’alçada en el Pla de
Vilademont, més amunt del
Pla de Sant Benet.

L’Associació Obreria de Sant
Isidre de la Capella de Sant
Benet va decidir impulsar i
finançar l’excavació. En una
primera fase es va resseguir
el perímetre dels murs i es
va localitzar tant la base de
la taula de l’altar com la cara
interna de l’absis; i una
segona fase Es va centrar
sobretot a l'interior de
l'edifici. També es va acabar
d'excavar la base de l'altar,
formada per cinc blocs de
pedra de dimensions consi-
derables, units també amb
fang, que formaven un qua-

drat de gairebé un metre de
costat, damunt del qual hi
hauria l'altar.

El material arqueològic recu-
perat és molt escàs, tot i que
permet fer una primera
datació aproximada
d'entorn dels segles X i XI
dC.

En opinió dels arqueòlegs la
ubicació d’aquesta església
a Vilademont, allunyada del
mar, s’explica pel perill que
suposava durant els segles
centrals de l’edat mitjana la
pirateria i la proximitat d’Al-
Andalus. En aquesta època
la població es va traslladar
del litoral cap a l’interior.
Sembla versemblant que
aquesta església -amb una
capacitat per a una cinquan-
tena de feligresos- estaria
vinculada a la propera Torre
de Gorg Gitano i a
l’existència d’un poblat
medieval d’on provindria el
topònim de Vilademont. �

D
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EEss  vvooll  ccoonnnneeccttaarr  llaa  xxaarrxxaa  ddee  ssaanneejjaammeenntt  dd’’uurrbbaanniittzzaacciioonnss  aammbb  llaa  ddeeppuurraaddoorraa  mmuunniicciippaall

’Ajuntament ha aprovat la modificació del Pla General
d’Ordenació Urbana (POUM) per incorporar la construcció
d’una xarxa de sanejament que va des de les urbanitza-
cions situades al sud del municipi (MarTossa, Santa Maria
de Llorell i Llevadó) fins a la depuradora actual. En aquest
sentit, la modificació proposada defineix l’espai pel qual
transcorrerà la canonada, que té com a objectius portar
totes les aigües brutes a la depuradora municipal per evi-
tar que s’aboquin al mar i optimitzar equipaments.

El regidor d’Urbanisme, Manu Mohedano, afirma que
“l’actual equip de govern està compromés amb la millora

del nostre medi, i dins aquest compromís de qualitat
ambiental és imprescindible que les urbanitzacions supri-
meixin els seus abocaments d’aigües residuals a rieres i al
mar”. Mohedano reconeix que “no és un projecte que
finalitzarà en un any, però és una aposta de futur que per-
metrà millorar la qualitat de les nostres costes i suprimir
algunes de les depuradores existents, minimitzant així
l’impacte i els punts d’abocament”.

Aquest actuació anirà lligada amb un projecte paral·lel
d’ampliació de la depuradora municipal que portarà a
terme el Consorci de la Costa Brava. �

L

FFoottoonnoottíícciieess

Exposició sobre la cuina de la costa
catalana a Can Ganga

Diverses activitats de tardor de la Biblioteca Municipal: 
Grup de lectura, bibliosortides, grup de lectura infantil i hora del conte

Pare Pelegrí 2019

Presència de Tossa a FITUR
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ÈÈxxiitt  ddee  llaa  FFeessttaa  MMaajjoorr  ddee  SSaanntt  VViicceennçç FFoorrtt  FFeessttiivvaall  22001188

a nova edició del Fort Festival -el
popular festival de música electrònica
que fusiona música, natura i arquitectura
històrica amb artistes de primer nivell del
gènere- ha estat un èxit. Milers d’amants
de la música electrònica es van reunir a la
Vila Vella per gaudir del festival, que
enguany va comptar amb un espai infan-
til anomenat “Fort Festival Kids” on el
dissabte 6 d’octubre es van fer durant tot
el matí tallers de DJ i de maquillatge.

El regidor de Festes, Ignasi Sallés, afirma
que “els nois i noies de Tossa van poder
passar un matí molt divertit en un espai
màgic” i conclou que “el que preteníem
en aquesta edició és involucrar al màxim
els diferents sectors dins el festival”.

Per la seva part, l’alcaldessa Gisela
Saladich assenyala que “aquest festival
és específic d’un segment de mercat que
Tossa no té, però que durant un cap de
setmana té l’oportunitat de disfrutar de
música electrònica en un entorn privile-
giat”. Saladich explica que “a Tossa s’hi
fan activitats per a diferents segments de
mercat segons l’època de l’any. Així, per
exemple, a l’agost s’hi fa el Concurs
Internacional de Pintura Ràpida o a
l’octubre també el popular Aplec de la
Sardana”. Cal recordar que l’ajuntament
no assumeix cap tipus de cost per a la
realització d'aquest festival i l'aforament
màxim a la nit és de 1.999 persones per
dia, majors de 18 anys.

L
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113300  ppiilloottss  ppaarrttiicciippeenn  eenn  eell  CCaammppiioonnaatt  dd’’EEssppaannyyaa  dd’’EEnndduurroo  cceelleebbrraatt  aa  TToossssaa

és de 100 pilots, concretament
130, van participar el passat mes
d’octubre en el Campionat d’Espanya
d’Enduro que es va celebrar a Tossa.
Van ser dos dies de cursa en la que
els pilots feien una volta de 60 kms. al
dia pel terme municipal i on, en
aquest recorregut, es disputaven tres
especials cronometrades. Destacar la
bona actuació de la representació
local en tot un campionat estatal.
Felicitats! �

M

FFoottoonnoottíícciieess  dd’’eessppoorrttss

Campionat de Catalunya
d’escacs

MMééss  ddee  662255  ppaarrttiicciippaannttss  ddee  1199  ppaaïïssooss  aa  LLaa  MMeeggaallííttiiccaa

l Club Atletisme La Sansi i el Club
Fondistes de Tossa, amb la
col·laboració de l’Ajuntament, van
organitzar el passat 14 d’octubre una
cursa trail per l’Ardenya Cadiretes sota
el nom de “La Megalítica”, que va reu-
nir més de 625 participants de 19 països
diferents.

Els regidors d’Esport i Turisme, Ignasi
Sallés i Mª Àngels Pujals, coincideixen a
afirmar que “aquesta marató trail per
l’Ardenya Cadiretes pot ser un bon pro-
ducte que fusioni esport, turisme i cul-
tura a Tossa”. 

Les 3 distàncies a recórrer van ser 10
quilòmetres, Mitja Marató 21km i
Marató de 42km amb més de 1.500
metres positius i un límit de 1.000 par-
ticipants. La cursa va començar a les
8:30h. a la població, i es va endinsar
per una ruta d'uns 2km interurbans,
passant de nou per la sortida, i des-
près va continuar fent les primeres
pujades per un recorregut per dife-
rents llocs emblemàtics de la vila:

Terra Negra, Vall de Roc i un ventall
de dòlmens i menhirs de l'època
megalítica, passant pels  paisatges
més espectaculars de muntanya que
només es poden trobar al Massís
d'Ardenya-Cadiretes. En els últims
quilòmetres, es va gaudir dels camins
amb penya-segats de la Costa Brava
més autèntica, per finalitzar a Tossa,
al mateix punt que es va donar el tret
de sortida.  �

E

Pre Sant Silvestre Triatló Més de 300 participants en
el Campionat de Catalunya
d’esprint
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Continuem treballant
Iniciem el tram final del mandat. Han estat anys de
treball intens i dedicació, donant resposta a les
demandes del veïns i veïnes. Ara és el temps en què
apareixen i apareixeran persones i grups que ho
volen arreglar tot, però que els darrers quatre anys
no han aportat res de positiu al municipi.
Nosaltres, com hem fet sempre, continuarem treba-
llant amb seriositat i transparència, millorant les
infraestructures i planificant el futur.
Davant dels que volen crispar les relacions entre
veïns, nosaltres oferim serenor i diàleg. Davant dels
que diuen no a tot, nosaltres oferim treball i diàleg.
Ja s’ha aprovat el pressupost per al 2019, unes
comptes que permetran continuar amb el desenvo-
lupament del municipi i millorar els serveis, espe-
cialment els relacionats amb la recollida de residus
i el reciclatge, així com la neteja viària.
El pressupost també aposta per reforçar les àrees
de seguretat ciutadana i jardineria, i mantenir les
inversions en promoció turística, en coordinació
amb els empresaris locals, tant hotelers, com res-
tauradors, comerciants, de lleure, etc. Tots tenim el
mateix objectiu: millorar Tossa, i per això treballem
plegats.
El sanejament dels comptes municipals ha permès
endegar inversions necessàries per la consolidació
de Tossa com a municipi turístic de futur sense obli-
dar a les persones i el nostre patrimoni.
La millora ambiental de l’enllumenat públic és una
realitat, que els propers dies endegarà noves fases,
amb l’enllumenat del Mas Font i de les avingudes
Ferran Agulló i Catalunya. 
L’equip de govern ha apostat clarament per les
noves generacions de tossencs, amb plans de for-
mació a l’ensenyament, l’aposta decidida pel Casal
de Joves com punt de trobada, la planificació d’una
nova biblioteca i la decisió d’iniciar les obres d’una
nova llar d’infants, un projecte educatiu innovador
que permetrà una millora qualitativa de les ins-
tal·lacions actuals.
Com durant tot el mandat, hi ha regidors que no
consideren necessari invertir en l’educació dels
nostres infants, que no volen la nova llar d’infants,
que faran (això han dit públicament) tot el possible
per què no s’executi, que les coses ja estan bé com
estan. Nosaltres considerem tot el contrari. Ara que
el municipi té els comptes sanejats és el moment
d’afrontar que el nostres infants tinguin unes ins-
tal·lacions de qualitat i integrades en el medi
ambient. La Llar disposa d’un equip pedagògic molt
implicat en l’educació, però no disposen de l’espai
per desenvolupar-lo completament. Ara tindrem
equip i espai i entre tots contribuirem a la formació
dels futurs tossencs.
Tampoc agrada, al mateix sector de regidors,
l’adquisició de la finca de Can Truges per garantir
que, mentre el municipi vulgui, serà l’aparcament
dissuasiu municipal. 18.000 m2 per acollir als nos-
tres visitants, inversió que conta amb el suport del
sector empresarial, però amb l’oposició de
l’oposició.
Vuit anys al govern ens ha ensenyat que tant en
temps difícils econòmicament com en temps de
més bonança, la seriositat i el treball diari són
l’única recepta vàlida per un bon govern municipal.
El no sistemàtic a qualsevol proposta, la queixa
constant, les insinuacions sense proves, la crispa-
ció... no ajuden al bon funcionament de
l’Ajuntament. Lamentablement, no es pot dialogar
amb qui no vol parlar.
Tossa Unida aposta pel diàleg, la serenor i la trans-
parència, i ho continuarem fent. Tot dependrà del
que vulgui el poble.

“VIENTO EN POPA A TODA VELA!”

I no pas perquè es vegi molta gent pel
carrer ni masses negocis oberts, però
el que no pot passar per alt és el
moviment d' obres municipals.
Reparacions i compres. Carrers
oberts i contractacions. En definitiva
milions d' euros en inversions.

A ningú se li escapa que pel maig hi
ha eleccions i l' equip de govern no
escatima ni mig euro per anar fent
sobretot a corre cuita i batzegades i
sense gaires planificacions. Els
carrers han d’aixecar encara que sigui
a la babalà!

Si senyors! No hi ha com tenir cale-
rons, i els més de cinc milions que en
crèdits han demanat han de fondre
urgentment per fer els vilatans con-
tents, amb festes i festasses, pistes
d’skate, cobertes pel pàdel i d’altres...
i el que vingui ja s' ho trobarà, i el crè-
dit haurà de tornar!!! perquè ells no
se la volen jugar, i ja han acordat amb
el banc que fins el juny la quota no
s’ha de començar a pagar...

Una Festa Major “a lo grande” i sense
escatimar! Però això si, tots els que
han volgut anar, els actes han hagut
de pagar. 

Salut!

Eterna joventut
Si busquem a quina edat correspon el període de joven-
tut, trobem diferents opcions quant a grups d'edat es
refereix. Segons les Nacions Unides, la joventut és el
període comprès entre la infància i l'edat adulta. Les
Nacions Unides fixen aquest període entre els 13 i els
24 anys d'una persona. Tot i que a mi no m'acaba de fer
el pes establir la joventut en períodes d'edat, ja que tot
dependrà de l'entorn social de cada individu. Trobo
més encertada la definició que fan dins de la Col·lecció
de l'Observatori de Valors que diu que “podem establir
genèricament que la joventut és un període que s'inicia
quan les persones comencen a desprendre's gradual-
ment de la dependència de les seves famílies d'origen
amb l'objectiu d'esdevenir persones individualment
independents, totalment autònomes, i que
s'atribueixen íntegrament les responsabilitats inherents
a la seva existència i a tots els àmbits de la seva vida
quotidiana. El procés culmina just quan s'assoleix per
complet aquesta triple fita”. En aquesta definició no tro-
bem franges d'edat perquè no hi ha un moment concret
i cadascú assolirà aquesta triple fita al seu ritme.
Des de la Regidoria de Joventut hem apostat fort per fer
partícips als joves com a eix vertebrador que estructura
les actuacions dins del Casal de Joves. Dur a terme
accions amb els joves i no per als joves. No hem
d'oblidar que els joves han de tenir capacitat de decisió
en allò que els interessa i que els afecta directa o indi-
rectament.
Ens hem d'adaptar als canvis constants de la societat
en la qual vivim, per tant, és important escoltar les
inquietuds dels nostres joves. Són ells els que ens han
de fer de guia en polítiques de joventut. La nostra res-
ponsabilitat política no comença i acaba en campanya
electoral, sinó que és un procés a llarg termini.
Dins de les actuacions que s'han dut a terme en aquest
darrer any trobem el projecte Nucli Jove i els PIDCES
(Punt d'informació i Dinamització de Centres de
Secundària), que ens ha permès tenir una presència
notable de l'equip de joventut dins de l'aula i a les hores
del pati, generant un vincle important entre els joves i
la regidoria.
S'han programat activitats setmanals, com el curs de
cuina de supervivència a través de l'Associació
Gastronòmica de Tossa, tallers de bricolatge, de grafiti,
jocs de taula, berenars saludables, jocs de rol, exposi-
cions, Gimtowns, la Casal de Joves Dj's Fest, el camp
de treball del mar, zumba, Yoga for Kid's, les jornades
de participació juvenil, Robatori al Museu amb la
col·laboració de la Policia Local, xerrades familiars,
Curs de pre-monitors, Taller de Truites de Carnaval; i
dins del projecte "Casalet del Casal de Joves" s'han rea-
litzat l'últim dissabte de cada mes diferents activitats
per a tota la família, com la ludoteca, els jocs de cucan-
ya, les olimpíades, Taller de bunyols, de panellets...
També s'ha dut a terme el programa "Som.nit" de la
Creu Roja, activitat realitzada junt amb l'Àrea de Festes
per a la prevenció del consum d'alcohol i drogues en
l'oci nocturn, així com la campanya Respecta'm.
Tossa, amb altres municipis, ha format part de la Taula
de l'Aigua, coordinant el projecte comunitari Benestar i
Comunitat del Consell Comarcal de la Selva del que
n'han sortit diferents accions com la de fomentar la
parentalitat positiva en famílies amb fills i filles adoles-
cents.
Durant aquest 2018 hem creat la Taula de Joventut on
ens trobem els diferents professionals que treballem
amb joventut al nostre municipi: Policia, SBAS, institut,
escola i esports, entre d'altres. Aquestes trobades són
molt valorades per tots els implicats ja que és on
posem en comú totes les tasques que realitzem cadas-
cú de nosaltres i les necessitats que anem detectant.
Per aquest 2019 que comença, desde la regidoria, apos-
tem per continuar treballant per al jovent del nostre
municipi i per apropar-nos a les seves inquietuds i
demandes. Sempre sota la premisa de que no som
nosaltres els que hem de buscar les seves inquietuds si
no ells els que ens les han de transmetre.

Regidora 
no adscrita
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