
Juliol 2022

“S’inicien els tràmits per a la construcció d’un nou
tanatori”

“S’aprova un pressupost de prop de 15 milions d’euros
per a l’any 2022”

“S’inverteix prop de 100.000 euros en la reforma exterior
de Ca l’Acerbi”

“Noves millores a l’Estació de Tractament d’Aigua
Potable de Tossa-Lloret”

Sumari

“A punt!”“A punt!”
“Es recupera i s’activa el nucli antic, se’n fomenta el seu ús obrint serveis municipals i

culturals, i es realitzen importants millores en el servei d’escombraries”
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er un gran esforç en realitzar lesmillores socials necessàries a Tossa era un dels
objectius bàsics en la nostra legislatura.

Entre les diferents accions que hem anat realitzant, notareu l'important impuls
que hem donat al nucli antic. Aquesta part de la població arrancarà amb força grà-
cies a la recuperació de l'activitat en el nostre antic ajuntament. Aquest edifici, que
no s'hauria d'haver abandonat mai, era el principal motor de l'activitat en el nucli i
ho tornarà a ser. Per Sant Pere finalitzarem les obres de remodelació i durant l’estiu
ja s’hi iniciaran les activitats d'entitats amb un important volum de gestió, com són
Benestar i Serveis Socials, Xaloc i els serveis del Jutjat, que dinamitzaran la zona.

Tanmateix, la reactivació del nucli antic no es portarà a terme només recuperant
l'antic ajuntament. Durant aquests dos anys hem impulsat noves entitats socials i
culturals que ja fa molts mesos que estan treballant a ple rendiment: les entitats de
caràcter cultural i social com l’Ateneu i el Museu de la Dona. En el mateix barri ini-
ciarà una nova etapa la nostra ràdio local, gràcies a la inversió en nous equipa-
ments.

A tocar de l’Ateneu hem equipat un nou local destinat als serveis socials.
Aquests són el Servei d’Aliments i l’Espai Cor, al servei de tota els veïns que ho
necessitin.

També en aquesta zona, El Casal de Joves ha fet unamillora important en el ser-
veis que ofereix, dinamitzant l’afluència de joves. I alhora, un xic lluny d'aquí, al
"cole blau" hem posat en marxa l'esperat casal d'estiu pels més menuts. Un servei
molt necessari.

Així mateix s’han fet importants intervencions de reparació i condicionament
del conjunt escolar, amb la posada enmarxa d’una cuina nova per tal que les nenes
i nens de Tossa puguin gaudir d’un dinar de qualitat i proximitat. El conjunt també
comptarà d'aquí a poques setmanes amb l'ampliació de més de set-cents metres
quadrats de zona d'esbarjo, que provenen de la compra de la finca del Mas Padró.

I seguirem treballant en aquesta línia, perquè creiem i estem convençuts que les
millores pels veïns són bàsiques, i volem tornar la vida als barris, i l’activitat al
carrer. Estem convençuts que "fer poble” és el retornmés valuós que han de rebre
els veïns, les entitats i el teixit empresarial d'un ajuntament.

Ben vostre

Ramon Gascons i Tarrés
Alcalde de Tossa de Mar

AJUNTAMENT 972 34 01 00
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
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
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

www.tossademar.com - www.infotossa.com
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'antic ajuntament estarà a punt per iniciar la seva
nova activitat a partir de Sant Pere. Les entitats i àrees
que s'hi traslladaran seran Xaloc, Serveis Socials,
Benestar i el Jutjat., S'està valorant incorporar-hi algun
servei més. El trasllat es realitzarà durant aquest estiu
per estar a ple rendiment passat el mes d'agost.

L
SS’’aaccttiivvaa  eell  nnuuccllii  aannttiicc  oobbrriinntt  nnoouuss  sseerrvveeiiss  mmuunniicciippaallss,,  ccuullttuurraallss  ii  ffeenntt  mmiilllloorreess
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Cal destacar que pels veïns del nucli antic la reforma
d'aquest edifici presenta moltes millores de caràcter social
i de qualitat de servei. Es recupera l’antiga sala de plens
com a sala per activitats, reunions, presentacions de lli-
bres, etc.. essent el nucli antic punt de trobada de
l'activitat que s'hi realitza.

Són fets, millores directes pels veïns, avantatges
socials, oferta cultural o millores en el clavegue-
ram essent capaços de resoldre problemes endè-
mics en punt crítics com Peixateres. Però l’esforç
per part del consistori no finalitza aquí. S’han
modificat les ordenances municipals amb
l'objectiu d'ajudar amb un 75% de bonificació en
les llicències d'obres per millores en l'habitatge,
per fer-lo més confortable i resistent a les noves
condicions climàtiques, per millores en sistemes
d'eficiència energètica com les plaques solars o
per obres de millora per adaptar habitatges a
persones amb mobilitat reduïda.  Aquesta acció
és per tots els veïns de Tossa, però en especial al
nucli antic, donat que és a on hi ha ubicades les
edificacions més antigues.

Una de les millores més importants és la modifica-
ció de l'antic corredor que hi havia la final de
l'ajuntament (porta de fusta) que ara serà el punt de
recollida d'escombraries del barri. Funcionarà amb
clau d'accés per tots els veïns de la zona.

Aquesta acció permet millores i adaptacions molt
importants, la primera tenir un punt d'accés contro-
lat, que a llarg termini, permetrà disposar d'un espai
per poder adaptar el servei d'escombraries del nucli
antic a les noves directrius europees de reciclatge i
la implementació de la Taxa Justa, “tant abonem pel
que generem”. Per aplicar aquest programa és
bàsic disposar d'un espai i un sistema de conteni-
dors per enregistrar què produïm cada un de nosal-
tres.

Un altre benefici molt destacat pel barri, serà que
aquesta actuació permet eliminar les bateries de
contenidors dels carrers de Les Flors, Sant Pere i la
part posterior a l'església, un pas molt important
per millorar la imatge i l’endreça del nucli antic i
facilitarà les feines de neteja i manteniment dels
carrers.
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A més, hi ha tres entitats culturals i
socials que ajuden a aquest impuls al
nucli antic.

La primera, l'Ateneu. Recordeu revisar
les activitats culturals que està impul-
sant l’Ateneu, sempre amb un mes
complet de programació i, ara, a més,
comptant amb activitats com un espai
pels aficionats a les curses de “slot” -el
conegut Scalextric- i altres activitats que
incorporaran aquest hivern.

La segona, i ubicada just al costat de les
noves instal·lacions de Càritas,
l’Ajuntament ha iniciat la seva activitat
l’Espai amb Cor, un espai, vinculat a les
activitats del rober, amb l'objectiu prin-
cipal que les persones participants esta-
bleixin vincles i s’impliquin en la vida
social de l'entorn per evitar l'aïllament i
l'exclusió.

La tercera, Can Ganga amb el Museu de
la Dona, fent un seguit d’accions que
han revertit la situació d'abandonament
i falta d'activitat que s’havia instal·lat en
el nucli antic i el seu entorn.
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6 � Tossademar

FFoottoonnoottíícciieess

SardinadaPrimer bateig civil a
Tossa

L'Ajuntament està en con-
verses amb Costes per
remodelar el Passeig de
Sant Ramon de Penyafort

L'Ajuntament ha demanat
subvencions europees per a
millores al Museu
Municipal, camí de ronda,
aparca-
ments i
vil·la
romana

‘Ajuntament ha consolidat el Pla
de Regulació d’Apartaments
Turístics (Hut’s), eina clau per acon-
seguir rever tir la situació de
l'habitatge a Tossa.

Cal recordar que Tossa és de les
poques poblacions costaneres en apa-
rèixer en el llistat de les poblacions

afectades com a “àrees de demanda
residencial forta i acredita-da” per
part del departament d'Habitatge de la
Generalitat de Catalunya.

I és que, per exemple, un jove de
Tossa ha de fer un esforç econòmic
d'un 41% més que un d'altres pobla-
cions per emancipar-se, ja que es

portava un creixement descontrolat
de llicències d’Hut’s.

També afectava el sector urbanístic i
turístic, posant en risc que grans edifi cis
històricament hotelers de primera línea
es convertissin en un conjunt resi-den-
cial de pisos en comptes d'un hotel de 4
o 5 estrelles. Ara ja no passarà. �

L
EEss  ccoonnssoolliiddaa  eell  PPllaa  ddee  RReegguullaacciióó  dd’’AAppaarrttaammeennttss  TTuurrííssttiiccss  ((HHuutt’’ss))
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’alcalde de Tossa, Ramon Gascons,
ha fet un gran balanç d’aquesta
Setmana Santa afirmant que les dades
d’ocupació han estat similars a abans
de la pandèmia per Covid-19. En aquest
sentit, després de diverses reunions
amb els sectors econòmics, s’espera
que sigui un molt bon estiu.

I és que com a exemple de la bona ocu-
pació per Setmana Santa, la Policia
Local va fer públiques les dades de
mobilitat d’aquells dies a Tossa, dades
que s’han pogut obtenir gràcies al pro-
grama informàtic Alpha Data Manager i
a les tres càmares que hi ha instal·lades
a les entrades de Tossa per Lloret,
Llagostera i Sant Feliu de Guíxols.

Entre aquestes dades, destaca que, des
del dijous 14 d’abril a les 08:00h. i fins el
dilluns 18 d’abril a les 20:00h, hi ha
hagut 82.542 moviments de vehicles a
Tossa, prop de 10.000 moviments més
que a la Setmana Santa de l’any passat.
A més, el programa permet conèixer

quina ha estat la carretera més utilitza-
da: la de Lloret, però seguida molt
d’aprop per la de Llagostera que, en
hores puntuals, ha estat la més utilitza-
da. I també, a través de la lectura de
matrícules, es pot saber que el 86,1%
dels vehicles eren espanyols, seguit del
6,9% de França i el 4,7% d’Alemanya.

Altres dades a destacar són que,
només divendres, van circular més
de 20.000 vehicles a Tossa i que la
Policia Local, durant tots aquells
dies de Setmana Santa, va atendre
al carrer més de 1.700 consultes
vinculades a trànsit o informació
general. �

L
LLeess  ddaaddeess  dd’’ooccuuppaacciióó  ppeerr  SSeettmmaannaa  SSaannttaa  hhaann  eessttaatt  ssiimmiillaarrss  aa  aabbaannss  ddee  llaa  ppaannddèèmmiiaa

’Ajuntament ha aprovat el proto-
col d’actuació per a la prevenció i
abordatge de l’assetjament en el
consistori local. Es tracta d’un proto-
col preventiu dins el Pla d’Igualtat
entre dones i homes i que vol com-
batre la possibilitat de conductes dis-
criminatòries.

Entre d’altres aspectes, el protocol,
que té més de 20 pàgines, defineix
l’assetjament laboral o mobbing,
l’assetjament per raó de sexe, o
l’assetjament psicològic. També con-
creta quan considerar una situació
com assetjament, orienta davant una

situació d’assetjament o traça els
procediments per a la resolució de
conflictes.

La regidora d’Igualtat, Eva Barnés,
explica que “l’ajuntament vol seguir
mantenint un entorn de treball pro-
ductiu, segur i respectuós per a totes
les persones. Totes les dones i homes
tenen dret a que es respecti la seva
dignitat. I totes les dones i homes de
la nostra Administració tenen
l’obligació de tractar les persones amb
les quals es relacionen per motius
laborals (usuaris, proveïdors,
col·laboradors externs, etc.) amb res-

pecte i col·laborar perquè tothom
sigui respectat”. 

Barnés conclou que “d’acord amb
aquests principis, l’Ajuntament de
Tossa declara que l’assetjament
sexual, l’assetjament per raó de
sexe, d’orientació sexual,
d’identitat de gènere o d’expressió
de gènere, l’assetjament de caire
moral, el conflicte interpersonal i
altres situacions de discriminació
no seran permeses ni tolerades sota
cap circumstància. No han de ser
ignorades i seran sancionades amb
contundència”. �

L
SS’’aapprroovvaa  uunn  pprroottooccooll  pprreevveennttiiuu  dd’’aaccttuuaacciióó  ssoobbrree  aasssseettjjaammeenntt  aa  ll’’aajjuunnttaammeenntt

oré ha guanyat amb el projec-
te “Fars i faroners del litoral tarrago-
ní”. Amb aquest treball pretén resca-
tar de l’oblit la petjada de les perso-
nes que han treballat i viscut en els
fars, sense deixar de banda que
aquests són també elements arqui-
tectònics i tècnics que cal tenir en
compte. �

M

LL’’hhiissttoorriiaaddoorr  ii  aarrxxiivveerr  ddee  TToossssaa  DDaavviidd  MMoorréé  hhaa  eessttaatt  eell  gguuaannyyaaddoorr  ddeell  IIXX  PPrreemmii
dd’’IInnvveessttiiggaacciióó  ddeell  PPoorrtt  ddee  TTaarrrraaggoonnaa
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l primer pas ha estat l’aprovació
en sessió plenària de l’adaptació del
Pla d’Ordenació Urbana Municipal
(POUM) en l’àmbit de Can Truges
–espai on es vol construir el nou
tanatori- al Pla Director Urbanístic
dels Sóls No Sostenibles del Litoral
Gironí. Aquest tràmit ha de permetre
la ubicació del nou tanatori en la
zona de l’antic magatzem de Can
Truges i delimitar un espai suficient
per la millora i creixament que
necessiti el cementiri en un futur.
L’alcalde Ramon Gascons explica “és
un equipament molt necessari, que
estarà ubicat al costat del cementiri,
garantint un bon servei als veïns i
obrint la possibilitat d’una futura
ampliació del cementiri”. �

E
SS’’iinniicciieenn  eellss  ttrrààmmiittss  ppeerr  aa  llaa  ccoonnssttrruucccciióó  dd’’uunn  nnoouu  ttaannaattoorrii

ins dels actes de la Festa Major,
es va presentar una nova guia de la
col•lecció “Quaderns de la Revista de
Girona”: Camins Històrics, d’Elvis
Mallorquí.

La presentació va comptar amb
l’assistència d’Albert Piñeira, vice-
president de la Diputació de Girona, i
de l’alcalde Ramon Gascons. �

D
NNoovvaa  gguuiiaa  ddee  llaa  ccooll··lleecccciióó  ““QQuuaaddeerrnnss  ddee  llaa  RReevviissttaa  ddee  GGiirroonnaa””

AAccttiivviittaattss  bbiibblliiootteeccaa
BiblioSortides. Sortida al Teatre de
Lloret per veure la representació de
Mare de sucre de Clàudia Cedó (24
abril 2022)

Tallers tecnològics
Bibliomakers. Amb el
suport del Servei de
Biblioteques de la
Diputació de Girona (10
gener 2022)

Grups de lectura infan-
til. Grup de 2n Ses ille-
tes (15 març 2022)

Recital de poesia Dos
cossos poètics amb Anna
Gual i Jaume C. Pons
Alorda (18 març 2022)

Pluja de poemes laboratori
de poesia (1 abril 2022)

Grups de lectura juvenil de
l'IES Tossa trobada amb
l'escriptora Muriel Villanueva
per comentar Duna (3 març
2022)

Grups de lectura. Trobada amb
l'escriptor Toni Sala per comentar
Una família. Acompanyament musi-
cal amb el
duet
L'Arannà
(18 febrer
2022)

Hores del conte Quan els
dracs treien foc pels quei-
xals amb Dolors Arqué (21
abril 2022)
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SS’’aapprroovvaa  uunn  pprreessssuuppoosstt  ddee  pprroopp  ddee  1155  mmiilliioonnss  dd’’eeuurrooss  ppeerr  aa  ll’’aannyy  22002222

’Ajuntament va aprovar el pres-
supost per a l’any 2022, que ascendeix
a 14.843.934,76 euros. D’aquests
diners, 2.861.164,05 euros es destina-
ran a inversions. Entre les principals
inversions hi ha la construcció d’una
nova llar d’infants al sector de l’escola
i institut (1.463.264,05 euros); la com-
pra d’una finca a l’Av. del Pelegrí per a
crear un gran nucli cultural al sector
juntament amb la Casa de Cultura, la
Vil·la Romana dels Ametllers i Ca
l’Acerbi (919.600 euros); el projecte de
pavimentació de diversos carrers
(300.000 euros); i la reforma i amplia-
ció de les dependències actuals de la
Policia Local (166.000 euros).

Pel que fa a despeses corrents, desta-
quen els més de 1,5 milions d’euros
que es destinaran a recollida de resi-
dus i vidres; els més de 525.000 euros
que es destinaran a neteja viària; o els
95.000 euros que es destinaran a sub-
vencions socials.

Els objectius principals que perse-
gueix el Pressupost 2022 de Tossa
són: 

1. Actuacions de millora en l’espai
públic per garantir la qualitat de vida
dels veïns i visitants.

• Actuacions necessàries per tal de
tenir l’espai públic en optimes condi-
cions pels veïns/es i visitants.
• Garantir la millora dels vials.
• Millora de les zones verdes.
• Manteniment de les platges i entorn
de la vila.

• Ampliació dels espais públics a la
zona de Ca l’Acerbi. 

2. Projectes de millora d’equipaments
municipals.

• Realitzar tots els tràmits pertinents
per executar el nou projecte de la llar
d’infants.
• Millora de les dependències de la
Policia Local.
• Fomentar l’activitat a l’antic ajunta-
ment, com a punt central per dinamit-
zar el nucli antic.
• Redacció del projecte de la nova
biblioteca municipal.

3. Impuls dels projectes per la vila, ja
iniciats en l’exercici de 2021.

• Continuïtat dels plans de treball ini-
ciats, com el de mobilitat, igualtat o
mediació en l’oci nocturn.
• Impuls per a poder concórrer als
fons europeus com a municipi i parti-
cipant conjuntament amb el Consell
Comarcal de la Selva.
• Millorar els edificis municipals amb
sistemes d’energia renovables.
• Incentivar les inversions per la millo-
ra en eficiència energètica per les llars
i empreses.

4. Atenció i serveis a les persones.

• L’educació, l’esport i la cultura com a
centres de les polítiques de cohesió
social.
• Millores de les instal·lacions esporti-
ves.

• Programació cultural diversa i de
qualitat amb la política d’apropar la
cultura a tots els veïns/es i visitants.
• Continuar ajudant a l’associacionisme
municipal en la seva tasca de participa-
ció.

5. Promoció de la vila, dinamització
comercial i empresarial.

• Continuar amb el vincle i diàleg entre
l’ens Tossa Turisme, l’Apeht, la Unió
de Botiguers i altres entitats amb
l’Ajuntament, com a eina imprescindi-
ble d’atenció, assessorament i acom-
panyament en la política turística.
• Continuïtat dels convenis signats
amb el Consell Comarcal de la Selva
en el foment de l’activitat econòmica i
d’ajudes a les empreses en assessora-
ments i trobada d’ajuts i subvencions.
• Consolidar els esdeveniments locals.

L’alcalde de Tossa, Ramon Gascons,
explica que el Pressupost 2022 “està
basat en la contenció, l’estalvi i
l’ajust, amb un important esforç per a
seguir mantenint tots els serveis que
la nostra vila necessita. L’origen de la
contenció, l’estalvi i l’ajust rau en
l’esforç d’aquest equip de govern en
no incrementar els impostos durant
aquest 2022, donada la situació
excepcional en la que estem immer-
sos degut a la crisi econòmica origina-
da per la Covid, però, per altra banda,
no suposa un fre a l’hora d’afrontar
les inversions que necessita la nostra
població una vegada superats aquest
dos anys tan complicats que hem pas-
sat”. �

L

’Ajuntament inverteix més de 20.000 euros en la millo-
ra d’elements de salvament i socorrisme a les platges. Una
de les principals accions és l’arranjament del mòdul que fa
de vestuari a la pista vermella –que no es fa servir- per tras-
lladar-lo a la platja de la Mar Menuda i adaptar-lo com a
mòdul de vigilància i socorrisme, substituint el que ja hi ha,
que presenta desperfectes i mancances. El cost del projec-
te és d’uns 17.545 euros.

D’altra banda, també s’inverteixen 4.356 euros més per a
l’arranjament de les torres de salvament i socorrisme de la
Platja Gran. I és que tant les maniobres d’implantació i reti-
rada, com el desgast propi del servei, i el fet de trobar-se en
un ambient hostil com és el front de mar, fa que determi-
nats elements hagin estat desgastats o malmesos.  �

L

SS’’iinnvveerrtteeiixx  mmééss  ddee  2200..000000  eeuurrooss  eenn  llaa  mmiilllloorraa  dd’’eelleemmeennttss  ddee  ssaallvvaammeenntt  ii  ssooccoorrrriissmmee  aa  lleess
ppllaattggeess  
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10 � Tossademar

’aposta per la cultura i la sostenibilitat
de la població ha estat clau per ser un dels
tres projectes seleccionats en la convoca-
tòria 2022 de l’edició ordinària del progra-
ma. I és que la inversió a Tossa serà de
1.254.847,10€, dels quals més de
418.282,37€ els aporta l’Estat; 418.282,37€
més els aporta la Generalitat; i
418.282,37€ més els aporta l’ajuntament.

Algunes de les actuacions, que es porta-
ran a terme de l’any 2023 al 2025, seran,
entre d’altres, millores en el Camí de
Ronda en el sector de Porto Pi; nova
il•luminació ornamental a la Vil•la
Romana, Casa de Cultura i Ca l’Acerbi;
creació d’un pla digital pel control
d’aforament i mobilitat al nucli; creació de
nou contingut pel Museu de la Dona; nova
senyalització turística; i la més important,
l’adequació del Museu Municipal per a
tornar a formar part de la xarxa de
museus de comarques gironines. �

L

EEll  PPrrooggrraammaa  ddee  PPllaannss  ddee  SSoosstteenniibbiilliittaatt  TTuurrííssttiiccaa  eenn  DDeessttiinnaacciioonnss  22002222  iinnvveerrttiirràà  11,,22
mmiilliioonnss  dd’’eeuurrooss  aa  TToossssaa  eenn  ddooss  aannyyss  eenn  ddiivveerrssooss  pprroojjeecctteess

FFoottoonnoottíícciieess
Concert infantil per Sant
Jordi amb l’Orquestra
Jove de La Selva i
Zumarte Usurbilgo
Musika Eskola

Cursos de la Cambra de
Comerç al Casal de
Joves

Visita del president de la
Generalitat Quim Torra

DiverTossa 2022

Reis 2022

Assistència a l'acte Més
drets més oportunitats

Pare Pelegrí
2022

Carnaval 2022

Visita dels organitzadors i ponents
del fòrum AEDH Venus

Fira de
Nadal

Guanyadors del
Concurs de
Creus de Flors

Lectura teatralitzada de
Pepa Lavilla dins els actes
del Dia de les Dones

Conveni amb UE Tossa
per a l'explotació
d'aparcaments

Visita al CAAS

Trobada a la Diputació de
Girona per impulsar
l'aeroport de Girona
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’Ajuntament està impulsant la
reforma de l’edifici de Ca l’Acerbi, situat
al costat de la Vil·la Romana del
Ametllers i de la Casa de Cultura, per
convertir-lo en un nou espai cultural a
la població. De moment, s’invertirà
prop de 100.000 euros en la reforma
exterior de l’edifici, que inclou, entre
d’altres coses, obres a la façana i de
reparació de coberta i baranes.  

I és que s’han plantejat diverses
opcions culturals per a Ca l’Acerbi.
Per una banda, hi havia la proposta
de convertir l’edifici en la seu d’una

futura ruta de les avantguardes artís-
tiques de Catalunya. Aquesta ruta
establiria un lligam geogràfic entre
aquelles poblacions que, per un
motiu o per un altre, van acollir pin-
tors, cineastes o arquitectes
d’avantguarda. Seria el cas, per
exemple, de Cadaqués (Dalí), Ceret
(Picasso), Mont-roig (Miró), o Tossa
(Boelitz, Chagall, Benet, etc). La seu
d’aquesta ruta podria ser l’edifici de
Ca l’Acerbi, ja que el propi edifici
representa l’avantguarda arquitectò-
nica del moviment modern europeu.
L’edifici, construït l’any 1945, és

d’estil Bauhaus, arquitectura racio-
nalista centre europea. Ca l’Acerbi és
un dels pocs exemples d’aquesta
arquitectura en el nostre territori. 

Per altra banda, també hi ha la propos-
ta de convertir l’edifici en un espai de
trobada amb alt contingut històric i
artístic per escoltar música en viu o
conversar envoltat de cultura, art i un
entorn enjardinat. Aquesta proposta
permetria utilitzar el propi edifici com a
protagonista, aprofitar el seu estil i par-
ticularitat arquitectònica per, un cop
restaurat, crear un espai que, gràcies a
la decoració i mobiliari, recuperaria els
seus orígens.

El fet que l’edifici estigui al costat de la
Vil·la Romana dels Ametllers i de la
Casa de Cultura -ubicada en un antic
edifici d’origen indià fundat com a hos-
pital de pobres l’any 1773- permetria
abraçar tres elements patrimonials de
tres èpoques històriques que han
influït extraordinàriament en el desen-
volupament de la població i que expli-
quen la Tossa d’avui. Tots ells forma-
rien un nou centre cultural a l’abast
dels ciutadans i com atracció de turis-
me cultural de qualitat. �

L
SS’’iinnvveerrtteeiixx  pprroopp  ddee  110000..000000  eeuurrooss  eenn  llaa  rreeffoorrmmaa  eexxtteerriioorr  ddee  CCaa  ll’’AAcceerrbbii  

SSeerrvveeii  dd’’oorriieennttaacciióó  llaabboorraall

na vintena de persones d’entre 18 i 35 anys han pas-
sat durant el mes de maig pel servei d’orientació laboral
del Punt d’Informació Juvenil del Casal de Joves de Tossa.

El servei ofereix assessorament a l’interessat/da (com per
exemple redacció de currículum vitae) i fa de pont amb les
empreses de Tossa que necessitin treballadors/es. aquest
estiu.

A dia d’avui, el servei gestiona més de 50 ofertes de feina
i l’atenció al públic es fa els dimarts de 10:00h. a 13:00h. en
el Casal de Joves. �

U

FFoottoonnoottíícciieess
Harley Davidson ha agraït la
col·laboració de l’Ajuntament
per a poder portar a terme la
presentació, en primícia
mundial, de l’últim model de
la popular marca. 

Durant 5 dies, grups de 20
periodistes d’arreu del món
van estar a Tossa.
L’aparcament d’Es Racó va

ser el punt de trobada perquè
es puguessin provar les
motos i fer fotos, amb
esmorzar/refrigeri a l’Hotel
Diana. 

L’organització està molt satis-
feta i encantats amb la rebu-
da i recomanarà Tossa per a
futures presentacions inter-
nacionals.
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12 � Tossademar

NNoouuss  vveehhiicclleess  eellèèccttrriiccss

ossa aposta pel Medi
Ambient i la reducció de sorolls
amb l’adquisició de vehicles
elèctrics pels seus principals
serveis. A dia d’avui, la Policia
Local disposa de dues motos
elèctriques i un cotxe híbrid; i la
brigada disposa de dos vehicles
més. 

D’altra banda, tant l’empresa de
neteja municipal com l’empresa
del servei d’aigües disposen
també de vehicles elèctrics.

Les adquisicions s’han fet a tra-
vés de renting en unes molt
bones condicions. 

I recordar que la població dispo-
sa de diversos punts de càrrega
per a vehicles elèctrics. �

T

NNoouu  vveehhiiccllee  ddee  llaa  PPoolliicciiaa  LLooccaall

s tracta d’un Kia Niro híbrid que destaca per la nova
retolació basada en el patró Battenberg del Regne Unit
que accentua la visibilitat màxima fins a 450 metres de
distància. Aquest tipus de retolació és una referència en
totes les policies del món. �

E
NNoouu  vveehhiiccllee  ddee  llaa  BBrriiggaaddaa

’Ajuntament ha obtingut a través de renting dos
vehicles Goupil que s’utilitzaran a les àrees de Medi
Ambient i Obres. Són vehicles elèctrics, silenciosos, de 0
emissions de CO2 i que ja ofereixen servei al municipi
des d’avui. �

L

FFoottoonnoottíícciieess
L’Ajuntament continua liderant l’ajuda
municipal a Ucraïna després de la inva-
sió de Rússia. S’ha posat en marxa tant
una campanya d’ajuda humanitària, en
col·laboració amb la Policia Local, per
aportar a les víctimes tant aliments
com medicaments, entre d’altres
coses, com l’impuls amb la Fundació
Ser.gi d’un programa d’acollida a
Tossa de persones i famílies ucraïne-
ses refugiades amb la cessió temporal
d’habitatges, ja sigui parcial o total.

La recollida selectiva del residu tèxtil per part
d’Humana ha augmentat un 47% a Tossa al 2021. Així
es desprèn del
balanç realitzat per
l'entitat, que l'any
passat hi va recupe-
rar més de 17 tones
de tèxtil usat per a
donar-les una sego-
na vida amb un
benefici ambiental i
social.
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a Comissió Territorial d’Urbanisme ha aprovat defini-
tivament la modificació del “Pla Especial Urbanístic per a
la Regulació dels Habitatges d’Ús Turístic (HUT’s)” de
Tossa que l’Ajuntament va encarregar amb l’objectiu de
reordenar aquests habitatges i concretar, per a cada àmbit
de la població, les condicions particulars en les que aques-
ta activitat es podria dur a terme. 

Cal recordar que els HUT’s són aquells habitatges ja
moblats i dotats per a la seva ocupació immediata, llogats
per estades de temporada que no superen els 31 dies. A
Tossa, a l’any 2021, s’han comptabilitzat 1.291 habitatges
d’aquests característiques amb una capacitat per a unes
7.000 persones que, de mitjana abans de la pandèmia,
feien una estada de 6 dies a la població. A grans trets, la
distribució de HUT’s a Tossa no és homogènia en el terri-
tori, acumulant-se en les zones properes a la costa, amb
més intensitat en la meitat sud-oest del terme, en les
seves urbanitzacions i, en especial, en el nucli antic. Amb
l’aprovació de la modificació del Pla, es permetran fins a
1.522 habitatges d’ús turístic a la vila. Segons el cadastre
de 2020, a Tossa hi ha 7.262 habitatges totals.

Des de l’aprovació del Pla l’any 2016, la demanda d’aquest
tipus d’activitat no ha parat de créixer i, des de
l’Ajuntament, es manifestava la necessitat d’ordenar i
completar la regulació existent. Així, l’Ajuntament ha
optat per reordenar i regular urbanísticament la localitza-
ció dins el terme municipal amb l’objectiu d’assolir
l’equilibri entre el dret a realitzar l’activitat i la garantia
d’una vila sostenible. 

A més, aquesta modificació ha servit per adaptar-se al nou
decret de Turisme de la Generalitat que regula en una
única disposició els establiments d’allotjament turístic i
els habitatges d’ús turístic i afegeix el nou concepte de llar
compartida. Aquest nou Pla Especial incorpora també una
ordenança reguladora per a l'activitat d'habitatge d'ús
turístic i de llar compartida, que fins ara no existia.

El nou Pla estableix zones de regulació i en concreta les
limitacions. Aquestes zones són:

- Zona 1:
Es tracta dels espais on es concentra molt la primera
residència: el nucli del carrer Víctor Català, els entorns
de la carretera de Llagostera, l’entorn de les muralles i
carrers Codolar, Roqueta, Sant Telm o Socors. En
aquesta zona només es podran mantenir habilitats els
114 hut’s existents.

- Zona 2:
Fa referència a l’eixample, veïnat nou o Vila Vella. En
aquest entorn, es podran habilitar un màxim de 21 habi-
tatges d’ús turístic nous.

- Zona 3:
És l’àmbit que s’enfila pels carrers d’es Cars i Miramar
i arriba fins la Vil.la Romana dels Ametllers; també
l’àmbit de creixement de l’altre costat de la riera i que
es troba entre la carretera a Sant Feliu de Guíxols i el
mar; o la zona entre la carretera a Lloret i la de Sant
Feliu, a banda i banda de la riera que té com a eix cen-
tral la carretera de Llagostera, també inclou les urbanit-
zacions de Pola-Giverola i Salionç. En aquest entorn, es
podran habilitar un màxim de 173 habitatges d’ús turís-
tic nous.

- Zona 4:
Fa referència a espais com Sant Eloi, Llorell, Llevadó,
MarTossa o Canyelles, és a dir, trames urbanes que ja
han nascut amb una certa vocació de segona residència
vinculada al turisme. En aquest entorn, es podran habi-
litar un màxim de 37 habitatges d’ús turístic nous.

- Zona 5:
Són àmbits com Can Coure o Sant Grau. En aquesta
zona només s’admet l’ús de HUT en les edificacions
incloses en el Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases

Rurals vigent, sempre què l’ús
actual sigui el d’habitatge.
Actualment n’hi ha 14 a la zona i el
Pla no en preveu més.

L’alcalde Ramon Gascons explica que
“venim d'un Pla Especial que no tenia
cap tipus de limitació, a excepció de
petites zones d'habitatge protegit. La
càrrega del territori no pot suportar
un Pla Especial d'habitatges d'us
turístic i llar compartida il·limitat.
Calia una regulació i crear ordenan-
ces municipals per equilibrar la
població, com estan fent la majoria
de municipis turístics de Catalunya”.
Finalment, Gascons conclou que “és
un pas indispensable per permetre
que les persones que es volen esta-
blir a Tossa trobin lloguer a un preu
raonable, i en especial els joves, que
fins ara molts es veien obligats a
marxar”. �

L
UUrrbbaanniissmmee  aapprroovvaa  llaa  rreeoorrddeennaacciióó  ddeellss  hhaabbiittaattggeess  dd’’úúss  ttuurrííssttiicc  
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’Ajuntament ha aprovat unes
bonificacions del 75% en els impos-
tos i taxes per a les construccions,
instal·lacions o obres menors que
afavoreixin les condicions d'accés i
habitabilitat de les persones amb
mobilitat reduïda; també per a la
instal·lació de plaques solars o
qualsevol element de producció
d'energies renovables; i per a les
construccions, instal·lacions o
obres menors que afavoreixin les
condicions d'aïllament i millora de

l'habitatge per fer front a les noves
condicions del canvi climàtic.

L’alcalde Ramon Gascons afirma
que “aquestes bonificacions són
una millora més pels veïns/es i
empreses de Tossa. Recordem
que, a més, per aquest any 2022,
s’ha mantingut la baixada de l’IBI
del 10% aplicada l’any passat
com a mesura per a paliar els
efectes de la pandèmia sobre
l’economia local”. �

EEss  bboonniiffiiccaarràà  lleess  oobbrreess  qquuee  iinnssttaall··lliinn  ppllaaqquueess  ssoollaarrss  oo  aaffaavvoorreeiixxiinn  llaa  mmiilllloorraa  ddeellss  hhaabbiittaatt--
ggeess  ppeerr  ffeerr  ffrroonntt  aall  ccaannvvii  cclliimmààttiicc

3300  aannyyss  ddee  TTVV  TToossssaa

’Ajuntament va organitzar, coinci-
dint amb la commemoració del 30è ani-
versari de TV Tossa, un petit acte
d’homenatge a totes les persones
voluntàries que han fet possible tots
aquests anys de televisió local.

En l’acte, que va comptar amb un mis-
satge de felicitació del director de TV3,
Vicent Sanchis, es van explicar anècdo-
tes d’aquests 30 anys i es va entregar
un recordatori i un diploma als
col·laboradors històrics de la televisió
local. També es va tenir un sentit recor-
dadori per l’exdirector de TV Tossa,
Marcel·lí Cuatrecasas, que ens va deixar
ja fa uns anys.

L’alcalde Ramon Gascons va avançar
que es farà una celebració tal com
s’havia planificat: amb música, convi-
dats, una exposició de fotografies inèdi-
tes i la mostra de tots els estris que han
permès fer televisió local durant
aquests anys.

Durant l’acte, l’alcalde va recordar que
“s’ha creat un arxiu i un fons documen-
tal dels actes de la nostra vila durant
trenta anys. Molts pocs pobles tenen
aquest tresor, que ens permet a tots
passar bones estones recuperant-los i
emocionant-nos”. Gascons va lloar la
tasca de Televisió de Tossa, que “mal-
grat les dificultats com ara la prohibició
de la publicitat o altres condicions des-
favorables, han estat capaç de tirar
endavant en un exercici exemplar de la
capacitat d’adaptació, tan per part de
les persones que lideren el projecte
com dels diferents equips de govern,

que sempre han recolzat la nostra tele-
visió local”.

Finalment, Gascons va assenyalar
que “el reconeixement d’avui és
molt necessari per tots els
col·laboradors que des del primer
dia hi sou formant part de l’equip
tècnic. Estem parlant de l’ànima que
ho fa funcionar tot i que difícilment
surt en cap filmació. Persones que
sempre han fet possible que aquesta
televisió funcionés treballant de
valent, a l’ombra i des de
l’anonimat. Tots sabem qui sou i la
feina que heu fet i esteu fent”. �

L

L

FFoottoonnoottíícciieess
La Sala Trinquet de La Nau va ser l’escenari del primer esde-
veniment presencial post pandèmia que organitza l’AEDH a
la població gironina, conjuntament amb l’associació
d’hostaleria de La Selva. A l’acte es va parlar sobre la distri-
bució hotelera, com potenciar la venda directa per sobre de
les OTA’s, visibilitzar les habitacions i la presència als meta-
marcadors. 

L'objectiu de la xerrada va ser
ajudar al sector d’hostaleria a
potenciar les vendes directes,
aconseguir la independència
comercial i reduir les seves des-
peses augmentant el benefici.

Exposició “Operació Aigua”
al Passeig Mn. Cinto
Verdaguer per conscienciar
sobre la disponibilitat dels
recursos hídrics.
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’Ajuntament ha aprovat
l’habilitació de crèdit del pressupost
general per a la redacció del projecte
bàsic de construcció d’una nova biblio-
teca a la població. 

La redacció del projecte costa 71.442
euros, dels quals 57.153 euros seran
subvencionats per la Diputació de
Girona en el marc del Pla de
Biblioteques. Per tant, l’aportació de
l’ajuntament serà de 14.289 euros del
romanent de tresoreria.

La regidora de Cultura, Anna Prieto,
explica que la nova biblioteca es cons-
truirà en uns terrenys municipals de

1.100 m² en un solar del carrer Josep
Maria Folch i Torres, a cinc minuts a
peu de l’actual biblioteca i molt a prop
del geriàtric i de l’institut. L’equipament
permetrà multiplicar per tres l’espai de
l’actual biblioteca Manuel Vilà i
Dalmau, oberta des del 1999, i serà l’eix
central de la vida cultural de la pobla-
ció.

Precisament, des de la biblioteca s’han
fet públiques algunes de les dades de la
seva activitat durant l’any 2021. Així,
per exemple, van tenir 5.037 carnets
d’usuari; van tenir 15.371 visitants a
sala i 68.108 visites en línia; es van fer
12.655 préstecs de documents; i es van

fer 193 activitats amb 3.192 assistents,
entre les que destaquen 60 sessions de
grups de lectura, 33 cursos i tallers i 13
exposicions. �

L
LLaa  nnoovvaa  bbiibblliiootteeccaa,,  eenn  mmaarrxxaa

'Agència Catalana de Turisme ha inclós la ruta de Sant
Feliu fins a Tossa dins el "Grand Tour" de Catalunya, que
inclou fins a 33 carreteres considerades d'interès paisatgístic,
amb poc trànsit i per gaudir amb calma, segons l'Observatori
del Paisatge de Catalunya. 

Aquest projecte recupera els traçats originals d'antigues
carreteres d'arreu de Catalunya, que a vegades han quedat
relegades a vies secundàries. Des de l'Agència Catalana de
Turisme apunten que aquestes rutes, que sovint són territori
de motoristes i ciclistes, permeten un tipus de viatge més
pausat, gaudint del paisatge i els valors paisatgístics. 

Segons indica l'Agència, aquests traçats permeten fer un
"road trip" calmat gràcies al fet que tenen poc trànsit, són
transitables amb moto o bicicleta i mostren la gran riquesa i
diversitat dels paisatges de Catalunya.

Però més enllà del seu valor paisatgístic, el "Grand Tour" vol
donar a conèixer atractius patrimonials, naturals i enogastro-
nòmics de cada zona, així com divulgar-ne l'entorn, la gent,
els costums i les tradicions. �

L
TToossssaa  ddiinnss  eell  ““GGrraanndd  TToouurr””  ddee  CCaattaalluunnyyaa

LL’’eemmpprreessaa  ttoosssseennccaa  BBllaauuddeebbllaauuss  gguuaannyyaa  eell  pprreemmii  aa  llaa  mmiilllloorr  iinniicciiaattiivvaa  eemmpprreennaaddoorraa  ddee
llaa  ccoommaarrccaa  

l Centre Eix de Negoci de Santa
Coloma de Farners va acollir l’acte
públic de reconeixement a l’empresa
Blaudeblaus, de Lola Moncusí,
Sebastià Lleonart i Pierre Fago, com a
millor iniciativa empresarial de la
comarca durant l’any 2021. 

L’encarregat d’atorgar el guardó a la
millor iniciativa emprenedora va ser
el president de l’ens comarcal,
Salvador Balliu, acompanyat del con-
seller d’Empresa de l’ens comarcal,
Eduard Colomé, i el director d’El
Centre Eix de Negoci, Martí Juanola.

El Consell Comarcal de la Selva va
seleccionar el projecte de Tossa com
la millor iniciativa empresarial posa-
da en marxa durant l’any 2021

d’entre les gairebé 300 que han rebut
assessorament al Servei de Creació
d’Empreses de l’entitat. A l’hora de
fer aquesta distinció es va tenir en
compte, a banda d’aquest posiciona-
ment en el territori i la seva capacitat
de creixement, aspectes com el
caràcter sostenible de la iniciativa
(impressió serigràfica de roba espor-
tiva i orgànica amb tintes ecològi-
ques), l’aposta per la feina artesanal,
la generació de sinèrgies amb el
petit comerç, o la recerca de proveï-
dors de proximitat, entre d’altres
aspectes. �

E
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NNoovveess  mmiilllloorreess  aa  ll’’EEssttaacciióó  ddee  TTrraaccttaammeenntt  dd’’AAiigguuaa  PPoottaabbllee  ddee  TToossssaa--LLlloorreett

l Consorci d'Aigües Costa Brava
Girona té prevista la instal·lació d'un
sistema de desinfecció amb llum
ultra violada a l'Estació de
Tractament d'Aigua Potable de
Tossa-Lloret (ubicada al terme muni-
cipal de Tordera) a fi de disposar de
poder germicida a nivell local, inde-
pendentment del subministrament

de reactius, i per poder minimitzar el
consum d'agents desinfectants deri-
vats del clor. 

Aquesta reducció de la dependència
de reactius externs també comporta-
rà una reducció de les emissions de
CO2, per la menor necessitat de
transport per la xarxa viària. 

D'altra altra banda,  s'estudiaran
alternatives a la desinfecció amb
clor gas, a fi de substituir-lo  per un
reactiu més segur, que permeti vet-
llar per la salut dels treballadors. 

Per a dur a terme l'actuació es pre-
veu una inversió estimada de
570.000 euros (considerant la redac-
ció de projecte, l'obra i la direcció de
l'obra), dels quals l'Agència
Catalana de l’Aigua en subvenciona
428.580. �

E

Taller de Kahoot;
activitat de Setmana
Santa

Taller del dia de la
dona. Fem un mural
reivindicatiu

Tarda de cinema Sortida al Salting
Girona; activitat de
Setmana Santa

Taller de l'escola
municipal de música

Taller de manualitats
amb la Susi

Taller de mural i
grafiti

Activitat al pati de
l'INS el dia mundial
de la Pau

Activitat per al dia
mundial del clima;
plantem marfulls al
Parc de Sa Riera

Jocs a la platja; activi-
tat de Setmana Santa

Els alumnes de 1r de
l'ESO han anat a
conèixer les ins-
tal·lacions i els ser-
veis de l'equipament
municipal

Gimcana de
codis QR;
activitat de
Setmana
Santa

DDiivveerrsseess  aaccttiivviittaattss  ddeell  CCaassaall  ddee  JJoovveess
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l Port de Barcelona ha mostrat el
seu compromís per preservar el patri-
moni de la costa catalana i fer possible
el desenvolupament de projectes cultu-
rals amb una visita al Far de Tossa. 

Antigament, hi havia la figura dels faro-
ners, persones que portaven el control i
manteniment de la infraestructura i, en
la majoria de casos, era la seva residèn-
cia particular. En ocasions, en molts
fars hi vivia el faroner principal i un
d’auxiliar amb les seves famílies.
Durant els anys 90, es va procedir a la
seva automatització per poder ser con-
trolats des de la distància i, per tant, alli-
berar la presència permanent d’un faro-
ner. Això, va permetre deixar les depen-
dències on vivien lliures i obrir la possi-
bilitat de poder fer quelcom més en els
fars. 

A la visita hi va assistir el president del
Port de Barcelona, Damià Calvet;
l’alcalde de Tossa, Ramon Gascons; la
primera tinent d’alcalde, Imma Colom;
la regidora Andrea Nadal i el cap del
Gabinet de Presidència i Relacions
Institucionals del Port, Joan Pere
Gómez. En la trobada, es va voler posar
en valor el que representen els fars
amb l’entrega del capítol de Tossa de
“Els fars a vista de dron”, un projecte
audiovisual que ha iniciat el Port de
Barcelona amb la col·laboració dels
ajuntaments que tenen un far en el seu
territori. 

El Far de Tossa, situat a la part més alta
de la Vila Vella a uns 60 metres sobre el
nivell del mar, va ser inaugurat el 1919.
La seva construcció va permetre cobrir
les necessitats de senyalització maríti-
ma entre les poblacions de Calella i
Palamós i va ser dels primers en ser
concessionat a un ajuntament.

Cal recordar que la gestió dels fars i
la senyalització marítima a l’Estat

està cedida a les diferents Autoritats
Portuàries que són les responsables
de les zones geogràfiques de la seva
influència. L’Autoritat Portuària de
Barcelona gestiona els 12 fars de les
demarcacions de Girona i
Barcelona. �

EEll  PPoorrtt  ddee  BBaarrcceelloonnaa  ccoommpprroommèèss  aammbb  llaa  pprreesseerrvvaacciióó  ddeell  ffaarr  ddee  TToossssaa

E

NNoouu  ccoonnvveennii  aammbb  llaa  UUnniióó  ddee  BBoottiigguueerrss

’Ajuntament ha aprovat l’habilitació de crèdit del pressu-
post general per a finançar un nou conveni a signar amb la
Unió de Botiguers amb l’objectiu de fomentar, impulsar i
millorar el comerç local. I és que,
des de l’àrea de Promoció
Econòmica, es vol donar continuï-
tat al pla de dinamització del
comerç local iniciat l’any 2021. I
per portar-ho a terme es proposa
la signatura d’un nou conveni que
té com a objectiu ordenar els crite-
ris i finançament de les accions
que es realitzaran. Així, aquest nou
conveni preveu l’aportació munici-

pal a la Unió de Botiguers de 15.000 euros anuals perquè es
faci càrrec de la gestió de les fires locals Shopping Night,
Botiga al Carre, Fira de Producte Local i Fira de Nadal. �

L
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TToorrnnaa  eell  ggrraann  ffoorrmmaatt  ddeell  FFeessttiivvaall  ddee  RRuummbbaa  ii  MMúússiiccaa  CCaattaallaannaa  

’Ajuntament ha organitzat el VI
Festival de Rumba i Música Catalana,
celebrat els dies 17, 18 i 19 de juny i que
enguany tornava en gran format des-
prés de la pandèmia de la Covid-19.
D’aquesta manera, es va portar a terme
en diverses localitzacions del municipi,
com la Platja Gran, la Plaça de la
Concòrdia, la Plaça de l’Església o el
Passeig Mossèn Cinto Verdaguer. Totes
les activitats van ser gratuïtes, fet que
diferencia clarament aquest festival de
la resta de festivals de la Costa Brava.

Així, el primer dels dies del festival va
ser el divendres 17 de juny a la Platja
Gran. Es va iniciar a les 19:00h amb
l’obertura de les barraques i la primera
de les actuacions va tenir lloc a partir de
les 20:00h. amb “Muchacho y los
Sobrinos”. A partir de les 22:00h. va
actuar “Habla de mí en presente”; i a
partir de les 23:30h. hi va haver els caps
de cartell “Doctor Prats”. Un cop finalit-
zat el concert, hi va haver sessió de DJ
amb Neus González.

El dissabte 18 de juny, el festival va con-
tinuar a les 11:00h. a la Plaça de la
Concòrdia amb un tastet d’instruments
per a infants a càrrec de Niki
Almendros. Seguidament, a les 12:30h.
es va fer un concert a l’hora del vermut
amb l’Alfonso de Tossa. Ja a la tarda, a
partir de les 19:00h, el festival es va
traslladar de nou a la Platja Gran amb
l’obertura de les barraques. La primera
actuació va tenir lloc a les 20:00h. amb
“Les Montses”. A partir de les 22:00h.
va actuar “Marcel i Júlia”; i a partir de
les 23:30h. va actuar “Sabor de Gràcia”
presentant el seu homenatge a Peret:
Sabor a Peret. Un cop finalitzat el con-
cert, hi va haver sessió de DJ amb Dj
FoQ.

I finalment diumenge 19 de juny, el fes-
tival va continuar a la Plaça de

l’Església a les 12:30h. amb el concert a
l’hora del vermut amb el grup tossenc
“Rumbatina”. I ja a les 19:00h. al
Passeig Mossèn Cinto Verdaguer hi va
haver actuació de “Tutti Veus” amb
Rumb a la Rumba.

Cal recordar també que, durant tot el
cap de setmana, hi va haver una fira del
disc de vinil al Passeig Mossèn Cinto
Verdaguer de 10:00h. a 20:00h.

La regidora de Festes, Andrea Nadal,
destaca que “es tracta d’un festival de
referència, familiar, diferent i únic. 

Agraïm a tots els col·laboradors que
han volgut participar en aquesta edició
del festival”. �

L
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EEll  FFeessttiivvaall  PPeettiitt  PPaarraaddííss  22002222  pprreesseennttaa  uunn  ccaarrtteellll  eexxcclluussiiuu  aammbb  rreeffeerreennttss  iinntteerrnnaacciioonnaallss

’Ajuntament i la promotora
Vadecom Dts Grup van presentar el
cartell artístic i totes les novetats de
la segona edició del festival Petit
Paradís, un festival d'aforament
exclusiu de tan sols 268 localitats
que tindrà lloc a l'església de la Vila
Vella. 

El públic assistent podrà gaudir a
partir de les 20:00h. del vespre de
les espectaculars vistes a la badia de
Tossa, molt a prop del far. Un reco-
rregut per la història i el patrimoni
cultural d'aquesta increïble vila de la
Costa Brava, amb el millor escenari
de tots els festivals d'estiu a
Catalunya. 

L’alcalde de Tossa Ramon Gascons
ha destacat les reformes realitzades
a l'església vella de Sant Vicenç per
tal de conservar i donar més valor a
aquest estimat i valorat espai histò-
ric de Tossa. El festival també tindrà
un escenari al far, on els artistes
locals actuaran abans dels concerts
principals, animant així el village
gastronòmic amb la cuina tossenca i
el privilegi de les vistes a la mar
blava i tant preuada de la Costa
Brava.

En aquest sentit, la regidora de
Festes, Andrea Nadal, ha destacat
que en aquest festival s’hi barreja la
música, el patrimoni arquitectònic,
la gastronomia i l’art. I a més, en un
entorn paisatgístic únic a la Costa
Brava. “Recollim la inspiració de
Marc Chagall que el va portar a defi-
nir la nostra vila com a paradís blau
per convidar-vos a gaudir d’un festi-

val diferent en aquesta meravella
d’entorn, el Petit Paradís”, ha afegit
Nadal.

Per la seva part, el director del festi-
val, Carles Gilibets, ha desvetllat el
cartell que configuren les 10 nits de
concerts. Artistes i bandes que han
adaptat el seus formats habituals a
les condicions úniques de l'església
vella de Sant Vicenç, creant adhoc
concerts que només es podran
veure al Petit Paradís. Cal destacar
que el festival d’enguany
s’inaugurarà la nit del 28 de juliol
amb un homenatge a l'actriu Ava
Gadner per commemorar el cente-
nari del seu naixement: Relats
d’Amor al Paradís. Es tracta d’una
producció pròpia del festival que
comptarà amb la presència de la
cantant mallorquina Júlia Colom i la
pianista Laura Andrés amb les peces
cinematogràfiques creades per
l'artista visual Júlia Termes i les pro-
jeccions i il·luminació de David
Lago. 

En definitiva, nits de diferents estils
musicals amb una variada i més que
atractiva programació amb els
següent concerts:

28 de juliol: Homenatge a Ava
Gardner.

29 de Juliol: Marlango, la banda en
format trio de l'actriu Leonor
Watling.

30 de Juliol: Queralt Lahoz amb la
seva barreja de flamenc, ritmes hip
hop amb poètica i missatge reivindi-
catiu.

31 de Juliol: Oscar Anton, el pari-
senc que està triomfant per tota
Europa amb pop electrònic alegre i
desenfadat.

01 d'Agost: Sofía Gabanna,
l'argentina afincada a Barcelona
amb tota la seva enèrgica posada en
escena: el trap que triomfa sense
treva.

02 d'Agost: Guillem Roma amb la
seva riquesa musical i creativitat. Nit
de ritmes frescos.

03 d'Agost: Juno, el projecte íntim i
clandestí de la cantant Zahara
Gordillo i Martí Perarnau.

04 d'Agost: Steffen Morrison, funk i
soul arribats del seu nou àlbum Soul
Revolution, un dels referents actuals
del so amb més ànima. 

05 d'Agost: El petit de cal Eril, estil
personal i intimista, pop folk amb
arrels tradicionals.

06 d'Agost: Maren, nominada als
premis Odeon, és una de les noves
veus del panorama pop indie estatal. 

Les entrades del festival ja estan a la
venda al web:

www.festivalpetitparadis.com �

L

butleeti�2019�juny:banya�d�boc��30/6/22��16:51��Página�19



20 � Tossademar

SS’’aammpplliiaa  eell  cceemmeennttiirrii  aammbb  2200  oosssseerreess  ii  6600  ccoolluummbbaarriiss  ppeerr  aa  cceennddrreess

’Ajuntament està ampliant les ins-
tal·lacions del cementiri amb 20 osseres
i 60 columbaris per a cendres. Es tracta
d’una inversió de prop de 33.000 euros
que ocupa una superfície de 20 metres
quadrats, amb acabat de granit prepa-
rat per a serigrafiar. 

L’alcalde Ramon Gascons afirma que
“cal anar adaptant el cementiri a les
noves modalitats de sepultura cada
vegada més demanades pels familiars
dels difunts”.

I és que la tendència cada vegada
més gran a incinerar en lloc d'enterrar
ha fet que en l'última vintena d'anys
s'hagi anat reduint gradualment el
vincle de les famílies als cementiris.
"Avui, el 51% dels difunts s’incineren
i en el 30% d’aquests casos les cen-

dres es queden al cementiri. Vivim
una tendència a desvincular-nos
familiarment dels cementiris per
l'augment de la cremació, però els
cementiris sempre seran un lloc de
patrimoni cultural i memòria", con-
clou Gascons. �

L

SS’’eennccaarrrreeggaa  aa  llaa  FFuunnddaacciióó  AAsspprroonniiss  ppiinnttaarr  ccaarrrreerrss  ii  sseennyyaalliittzzaacciioonnss  ddeell  mmuunniicciippii

oncretament, s’han destinat
18.025 euros a pintar els carrers Avda.
Pelegrí, Passeig del Mar, Avda. Ferran
Agulló, carrer Enric Granados, Avda.
Sant Ramon de Penyafort, carrer
Barcelona i AvdA. Costa Brava. 

D’altra banda, dins el mateix projec-
te, es destinen 13.560 euros a pintar

les senyalitzacions dels c/ Pintor
Pompeu Fabra, c/ Escultor Marés,
Avda. Ferran Agulló, c/ Pintor
Creixans, c/ Torrent Viver, avda.
Puerto Rico, c/ Doctor Fleming, c/
Francesc de P. Rissech, c/ Joan
Barber, c/ Ramón Reig amb Pintor
Pere Pruna, c/ Lope Mateo, c/ Lluis
Companys i c/ Enric Granados.

Cal recordar que Aspronis és una
fundació sense ànim de lucre que
treballa per generar iniciatives,
suports i serveis perquè les perso-
nes amb discapacitat intel·lectual i
del desenvolupament i els seus
entorns familiars gaudeixin d’unes
condicions òptimes de qualitat de
vida i igualtat. �

C

PPaass  ppeeaattoonnaall  aa  llaa  zzoonnaa  eessccoollaarr

’Ajuntament ha obert un espai a
l’aparcament de la zona escolar per a
generar un pas peatonal segur pels
nens/es i joves de la població en un
sector que connecta l’institut amb
l’escola.

Els vehicles ja no podran accedir a
aquest espai i les dues entrades que-

den connectades per ser també més
efectives en la recollida dels escolars.

La regidora de Mobilitat, Andrea
Nadal, afirma que “amb aquesta
acció s’ha creat un camí segur pels
infants i usuaris de la zona i una
millora en la comunicació exterior
entre les escoles”. �

L

BBrreeuuss
L'Ajuntament disposa d'un programa
d'orientació i mediació familiar. Es tracta
d'un espai gratuït d'atenció individual
adreçat a famílies que tenen dubtes, inte-
rrogants i necessitats d'ampliar coneixe-
ments vers l'educació dels seus fills i
filles. El programa es porta a terme al
casal de joves els dijous de 16:00h. a
20:00h. i es pot requerir participar-hi a
través dels centres educatius de la pobla-
ció, la llar d'infants, el mateix casal de
joves o trucant al 626267965. �

Des de Women's Cycling Tossa i amb el suport
de l'Àrea d'Igualtat de l'Ajuntament, es va orga-
nitzar a la sala Trinquet de l’edifici La Nau un
taller formatiu de nutrició esportiva i millora de
l’alimentació i hidratació durant la pràctica del
ciclisme amateur. El taller va ser impartit per
Ariadna Trias, nutricionista col·legiada i especia-
litzada en nutrició esportiva. A més, va formar
part de l'equip femení gironí Massi-Tactic UCI
Women's Team, el primer equip català que va
participar en la categoria elit de ciclisme de
carretera, la UCI Women's World Tour. �

L’Ajuntament ha desti-
nat 52.964, 80 euros a
les obres de reparació
de l’escomesa de clave-
gueram que va des del
Far fins a la plaça Pintor
Roig Soler. La canonada
estava molt deteriorada
i donava molts proble-
mes d’escapaments en
el transcurs del seu
recorregut. �
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RRààddiioo  TToossssaa  jjaa  eessttàà  aa  ppuunntt  

'han realitzat totes les millo-
res necessàries que calia fer i
que afectaven aparells tècnics,
aïllament, millora de la sonorit-
zació i sortida d'antena.

Amb l'objectiu de reprendre
l'activitat, i d'acord amb
l'associació de Ràdio Tossa,
fem una crida a tots els volun-
taris que vulguin un espai en
aquest mitjà de comunicació
local.

Els interessats feu-nos arribar
un correu amb les vostres
dades, proposta de programa i
periodicitat del mateix al correu
radiotossa@tossademar.org. 

No cal experiència, si hi ha per-
sones amb voluntat de fer
ràdio, però en desconeixen el
seu funcionament, tindran
l'assessorament de personal
format per ajudar-los a entrar
en aquest mitjà.  �

S

DDoonnaacciióó  dd’’uunn  vvaalluuóóss  qquuaaddrree  aa  ll’’oollii  ddee  CCrrééiixxaammss

a senyora Maria Rosa Pujol i Plans
ha fet donació al Museu Municipal del
llegat del seu pare, Lluís Pujol i Alsina
(1899-1943). La generosa donació ha
consistit en un quadre a l’oli obra del
pintor Pere Créixams i Picó (Barcelona
1893-1965) i de la correspondència que
el seu pare va mantenir amb el pintor i
altres artistes, -l’escultor Pierre Matisse,
entre ells- i que van sojornar a Tossa als
primers anys de la dècada dels 30 del
passat S. XX. 

El quadre de Créixams representa una
escena pròpia dels pescadors que devia
ser habitual a la platja de Tossa. L’obra
està datada a Tossa a l’octubre de 1934
i va ser un obsequi del pintor Créixams
al senyor Lluís  Pujol i Alsina amb motiu
del naixement de la seva filla Maria
Rosa.

Lluís Pujol i Alsina (1899-1943) va man-
tenir una estreta amistat amb el pintor
Pere Créixams, fins el punt que
Créixams li va fer la confiança
d’encomanar-li la gestió de la seva obra
amb la Galeria Maragall mentre ell era
a París.

La Sra. Maria Rosa Pujol Plans
també ha fet donació a l’Arxiu
Municipal d’una col·lecció de foto-
grafies de la Costa Brava -obra del
seu oncle, el fotògraf Josep Pujol i
Alsina-, així com d’una selecció de
fotografies de la seva col·lecció par-
ticular, que són el fidel testimoni de
les relacions familiars amb Pere
Créixams i altres artistes a la Tossa
dels anys 30 previs a la Guerra
Civil.

L’Ajuntament manifesta pública-
ment a la Sra. Maria Rosa Pujol i
Plans el seu agraïment per haver
escollit el Museu Municipal i l’Arxiu
Municipal per ser la seu de la mag-
nífica donació del llegat del seu
pare. El quadre ja es troba exposat
en el Museu Municipal. �

L

PPrreemmii  ""PPuuiigg  SSaalleellllaass""  aa  lleess  JJoorrnnaaddeess  ddee  DDrreett  CCaattaallàà

l Col·legi Notarial de Catalunya ha
entregat el Premi "Puig Salellas" a les
Jornades de Dret Català a Tossa, amb la
presència de la Consellera de Justícia,
Lourdes Ciuró, i l'alcalde de Tossa,
Ramon Gascons.

Precisament,
l’alcalde ha
declarat que “és
un goig i un
honor saber que
el Premi Puig
Salellas, en la
seva XIII edició,
ha recaigut a les
Jornades de
Dret Català que
s’organitzen en
la nostra vila. Al
setembre vam

fer 40 anys! Durant aquests anys, els
experts en dret han trobat a Tossa
l’espai ideal on poder reflexionar amb

calma i compartir amb generositat
coneixements del món jurídic. Per
nosaltres ha estat un orgull acollir
aquests experts i posar al seu abast
els serveis de la població: la natura, la
gastronomia i el turisme sostenible.
Aquestes jornades han estat possi-
bles gràcies als juristes que han parti-
cipat, i per la complicitat i bona feina
de la Universitat de Girona: els
col·laboradors de la Facultat de Dret;
l’Institut de Dret Privat Europeu i
Comparat, pels Dr. Jordi Ribot
Igualada i pel Dr. Josep Solé Feliu; i,
sobretot, pel Dr. Miquel Martín
Casals, l’ànima i màxim impulsor
d’aquesta iniciativa. Per tot això, els
agraïm aquest reconeixement com
alcalde de Tossa, en nom propi i en el
de tots i totes els que m’han precedit
en el meu càrrec”. �

E
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FFoottoonnoottíícciieess  dd’’eessppoorrttss
MIC a Tossa, amb l'Athletic de
Bilbao

VII Trail Selva Marítima

Run Festival

IV Costa Brava Stage Run

Es va disputar a Tossa la fase terri-
torial de Girona de la Copa
Catalana 2022 d’escacs. Hi van
participar 23 equips de 4 perso-
nes. L’alcalde Ramon Gascons va
inaugurar la jornada amb el presi-
dent gironí d’escacs, Carles Vilà.

Rosa Vicens es pro-
clama campiona del
primer torneig de
tennis ITF Pola
Giverola de Tossa. La
tennista mallorquina
es va imposar a la
sud-africana Isabella
Kruger a la final en
individuals. Marina
Bassols i Ioana
Rosca, van ser les
vencedores en
dobles. XIII Cim-i-tombada

LLaa  UUEE  TToossssaa  iinniicciiaa  eellss  aacctteess  ddee  cceelleebbrraacciióó  ddeell  sseeuu  cceenntteennaarrii

MMiilllloorreess  aa  llaa  ppiisscciinnaa  mmuunniicciippaall  

ins dels actes de Festa Major de
Sant Vicenç, la Unió Esportiva Tossa
(UE Tossa), l’històric club de futbol
de la població, va iniciar la celebra-
ció del seu centenari amb la presen-
tació dels seus equips de futbol i de
la samarreta commemorativa pels
100 anys d’història.

A l’acte hi van assistir Josep Llaó, vice-
president de la Federació Catalana de
Futbol; Anna Caula, secretària general
de l’Esport de la Generalitat; Ramon
Gascons, alcalde de Tossa; i Pedro
Zambrano, president de la UE Tossa,
entre d’altres personalitats.

L’alcalde va destacar que “són
poques les entitats que poden cele-
brar cent anys d'història al servei de
tots els veïns i jovent del poble. La
UE Tossa és un dels principals
actius socials de la nostra vila.
Motiven a la mainada, als adoles-

cents i als grans a fer esport, a fer
feina en equip. Aquesta disciplina
esportiva, lligada a les xerrades
informatives que fan als jugadors,
al cos tècnic o als pares, són bàsi-
ques. Sort en tenim de poder comp-
tar amb una entitat que fomenta els
valors de treball en equip, bàsics
per mantenir la cohesió social i les
relacions entre petits, adolescents i
familiars”. �

D

’Ajuntament de Tossa inverteix prop de
40.000 euros en la substitució de part del sostre de
la piscina municipal.

Concretament, s’han destinat uns 36.950 euros a
substituir el sostre tant del passadís d’accés als
vestidors com dels tres vestidors petits existents. 

D’aquesta manera s’ha adaptat la instal•lació
d’aigua a la nova normativa de prevenció de la
legionel·losi. �

L
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Deteriorament democràtic i econòmic

Estem vivint un retrocés democràtic molt greu a
l’Ajuntament, un deteriorament cada vegada més
accentuat, paral•lel al “mal rollete” existent entre els
membres del govern tripartit.

L’equip de govern tripartit no informa a l’oposició, no
respon a les nostres sol•licituds, ple darrera ple la
mateixa resposta, “demà” i aquest demà no arriba mai.

I no solament no informa adequadament, sinó que
quan ho fa no diu la veritat, no informa correctament,
falten dades, es diuen xifres i dades que resulten no ser
veritat.

Mentre continuen gastant sens ordre ni concert, com
poll sense cap, adjudicant obres per 100 que desprès
costen 200, encarregant “projectes” a amics i coneguts,
per feines que no fan o que son còpies d’altres, posant
en marxa projectes que només costen diners i no apor-
ten res que Tossa necessiti, i com van trobar la caixa
plena, no passa res, malbaraten els diners de tots, no
importa res.

De projecte de futur cap. Fa un any que estan repartint-
se els famosos Fons Europeus, ara les engrunes més
be, i si arriba algun calè a Tossa, si arriba, el malbarata-
ran en obres que no suposen cap millora de la infraes-
tructura turística local, que no apunten cap el futur, sinó
que miren al passat.

Les comarques gironines han rebut 49,7 MEUR dels
fons europeus Next Generation, 47 per a projectes
impulsats l'any passat i 2,7 aquest 2022. Entre ells, des-
taquen, el pla d'impuls de plans de sostenibilitat turísti-
ca d'ajuntaments com Roses (3 MEUR); Girona (3,5
MEUR) o Lloret (6 MEUR). Mentre en Tossa, encara avui
l’oposició desconeix els projectes presentats per
l’ajuntament als fons europeus i els veïns i veïnes,
encara menys.

I d’un pla de sostenibilitat turística? No han tingut
temps de preparar-ho, no existeix ni se l’espera, serà
que Tossa no és un municipi turístic?

Mentre l’àrea de promoció porta gastat més de 300.000
euros en dos anys, en pagar amics i coneguts

A final de maig, faltarà un any per a les properes elec-
cions municipals. Els programes electorals del tripartit
estaven plens de promeses, promeses que han quedat
en paper mullat, en no res, qüestió que hauria de fer
reflexionar no només a la classe política sinó també als
votants, especialment als votants.

El passat dia 19 de Juny va fer un any que JUNTS vàrem
deixar l’Alcaldia, dos anys pandèmics, que no ens van atu-
rar d’engegar projectes que aviat podreu veure funcionar,
com ara la rehabilitació de l’antic Ajuntament per ubicar-hi
de una forma definitiva i digne els Serveis socials del nostre
poble, l’oficina de XALOC i el Jutjat de Pau. També, per pri-
mera vegada, Tossa disposarà d ́ un Pis d ́ emergència
Social. Treballem per les persones i entenem que aquestes
actuacions són una eina que ha d ́ajudar a activar el Nucli
Antic de Tossa.

Des de l'inici del mandat, JUNTS vam voler fer palès el nos-
tre compromís formal amb la igualtat de gènere a través de
la creació d'una regidoria específica. La Regidoria d’Igualtat
treballa contra les desigualtats, els hi dona visibilitat i vol
sensibilitzar la nostra comunitat. Creiem fermament que
sense igualtat no hi ha llibertat i nosaltres lluitem perquè no
sigui així. Només la igualtat eliminarà sostres de vidre,
greuges comparatius, actituds sexistes i un llarg etcètera de
postulats que no fan més que engreixar la rasa de la des-
igualtat de gènere.

La regidoria fomenta la igualtat d'oportunitats amb la finali-
tat de desenvolupar-nos com a persones en tots els àmbits
de la vida, fent visibles les diferències de gènere i traslla-
dant-ho a les polítiques públiques endegades des de
l’Ajuntament. Teníem clar que havíem de començar l’edifici
pels fonaments, que les idees s’han de materialitzar i tenir
un full de ruta era imprescindible. En aquest punt, es va
començar a gestar el Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de
Tossa.

Hem fet el primer Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Tossa.
Com a bon Pla d’Igualtat, inclou un Pla d’Accions. La prime-
ra acció que hem realitzat ha estat la formació específica en
igualtat de gènere adreçat al personal tècnic municipal. Les
accions de formació es desplegaran durant aquest any.
Paral·lelament s’han donat les eines a les persones interes-
sades que vulguin aprofundir en el tema: informació sobre
cursos, entitats afins al foment de la igualtat, etc.

És l'inici d’un canvi estructural a l'Ens Municipal per adoptar
el principi de la igualtat de gènere com a eix transversal a
tota la Institució i que
involucra a tota la
plantilla municipal.

Aquest juliol fa un any que un partit polític molt jove i
desvinculat dels grans grups polítics està al front de
l’equip de govern de Tossa.

Durant aquest any, hem demostrat que realment
només depenem de nosaltres mateixos. Que potser no
disposem de contactes que prometen les grans estruc-
tures, però per contra partida no tenim les mans lliga-
des per ningú i per això podem entregar-nos a treba-
llar plenament per Tossa, tot garantint fidelitat al poble.

Vam començar a treballar un any abans de les elec-
cions i vam presentar un bon programa, ens vam
donar a conèixer, el fet de no tenir marca ho vam com-
pensar amb un contacte directe amb els veïns de Tossa
i amb noves formes de comunicar-nos, més properes,
que ens ha permès actuar en allò que és prioritari. 

Una mostra, les actuacions realitzades durant aquesta
legislatura, aplicació del Pla Director Urbanístic
Costaner que ha estat clau per poder preservar el nos-
tre preuat patrimoni natural, allunyar de casa nostre
projectes devastadors com el port o la C32, treballar
per preservar el nostre patrimoni cultural, l’església
Vella i el seu entorn, l’antic ajuntament, que serà clau
per activar el nucli antic. I en la part social, escola amb
cuina pròpia, casal d’estiu, Mas Padró, Pla
d’apartaments Turístics, Modificació Zona Can Truges
per construcció d’un Tanatori, millora instal·lacions
esportives i moltes altres actuacions que heu trobat en
aquests butlletí. 

Aquesta any, tornarem a implicar-nos de ple, perquè
tot funcioni i no ens desviem del camí de recuperació,
les millores socials i fer que cada dia totes les nostres
activitats siguin més sostenibles. 

Hem d'agrair als companys d'Endavant Tossa
l'enorme esforç, suport i dedicació que estan fent per-
què això sigui possible, sense ells tot aquest projecte
no seria una realitat.

Això reforça encara més el nostre esperit de lluita, tre-
ball i entrega cap als veïns de Tossa en tot el que
puguem millorar per fer possible el nostre objectiu,
que un bon lloc per viure sigui un bon lloc per visitar.

Moltes gràcies per la vostra confiança.

Tres años del tripartito en Tossa, y menos de
un año para las próximas elecciones munici-
pales que deben servir para obtener un EQUI-
PO DE GOBIERNO con mayúsculas, no como
ahora, donde vemos claramente quién se
dedica y quién no se dedica a trabajar por los
tosenses dentro de la concejalía que ostenta.
Esto no va de siglas ni de partidos políticos,
esto va de trabajar para salir adelante. Y quien
quiera estar sentado en una silla, lo puede
hacer mucho más cómodo en el sofá de su
casa.

Y por ello me gustaría hablar de la principal
actividad económica de Tossa, el TURISMO
con mayúsculas. Tenemos un lugar privilegia-
do, precioso, con unos profesionales envidia-
bles que hacen que los turistas repitan y vuel-
van cada año a disfrutar de nuestra gente y de
nuestro maravilloso entorno.

Pero hay cosas con las cuales los tosenses no
pueden hacer nada. Me refiero a la gestión
municipal, al presupuesto o a las acciones
para promocionar el turismo. 

Llevamos 3 años en los cuales la gestión
municipal en turismo ha sido nula, 

Llevamos 3 años en los cuales el presupuesto
para turismo es insuficiente.

Llevamos 3 años en los cuales la promoción
turística es imperceptible.

Todo aquello que teníamos nos lo ha arrebata-
do la pandemia, pero también la inhabilidad
de los gobernantes para intentar mitigar los
efectos de la misma. Ese es el gran problema
de un tripartito: estar lastrados por un acuerdo
de gobierno.

Existen varios errores decisivos en este man-
dato respecto al turismo. El primero, silenciar
a TV Tossa y su principal activo como medio
de comunicación y divulgación, TOT PLEGAT,
uno de los altavoces más importantes que
hemos tenido y que nos ha permitido traspa-
sar las fronteras de la vila. El segundo, la injus-
tificable tardanza del concurso de playas que
seguía en marcha cuando ya se ha iniciado la
temporada. El tercero, la falta de aparcamien-
to para ese turismo tan necesario para Tossa,
que ha reducido con los años y que no parece
mejorar en futuros planes de movilidad.

Pero tengo esperanza.

Este 2022 vislumbramos la luz al final del
túnel, para que en 2023 tengamos un gobier-
no responsable, sin lastres y sin personalis-
mos, que mire a los ojos de los vecinos de
Tossa y pueda decirles que ha hecho todo lo
posible por ellos.

Per fi una temporada turística amb aparença de normalitat.

Les previsions per aquesta temporada turística són bones pel sector
turístic, després de dues temporades marcades per la pandèmia, no
podem obviar el patiment de les persones que van patir la malaltia i
d’aquelles que van perdre algun familiar o amic degut a la pandèmia. A
Tossa, com a tot el món, no ens vam deslliurar d’aquesta maleïda xacra.

Malgrat tot, i per fi, sembla que aquest any els nostres visitants podran
gaudir de tots els encants que li ofereix la nostra vila, a tots els nivells.
Esperem i desitgem que sigui un any de recuperació real de l’economia
tossenca,  on tots els negocis, hotelers, restauradors, botiguers, comer-
ciants, oci nocturn, etc... puguin recuperar les xifres de negoci de l’any
2019. Al Grup Municipal d’ERC Tossa hi trobaran un aliat per sortir de la
crisi econòmica a la que ens ha abocat la pandèmia de la Covid-19, de
manera que en el que resta de mandat treballarem per tal que la gestió
de la taxa turística serveixi per ajudar a dotar de més recursos econò-
mics a l'àrea per destinar-los a la promoció turística, i ho farem treba-
llant colze a colze amb els representants del sector privat, i també
potenciarem l'àrea de turisme, donant-li una visió més estratègica per
iniciar un projecte de pla estratègic i model turístic.

Així mateix, continuarem estant al costat de les persones que més ho
necessiten, d’aquells que pateixen la crisi econòmica més severament,
per tal que a Tossa ningú no es quedi enrere, seguirem treballant a fons
amb el Banc dels Aliments, i en garantir a tothom uns serveis socials
mínims i de qualitat.

Regidor No Adscrit
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La Universitat Rovira i Virgili i la càtedra Oceans i Salut de la Universitat de Girona, en col·laboració amb el Consell Superior
d'Investigacions Científiques i la Universitat Autònoma de Barcelona, han presentat el projecte titulat "BLUE4all:
Experiencias turísticas universalmente accesibles, saludables y sostenibles en espacios azules".

El projecte està dissenyat per ser desenvolupat a Tossa, Roses, l'Ametlla de Mar i Salou. Si l'adjudiquen, es podrà continuar
fent feina per millorar aspectes de sostenibilitat, turisme, salut i benestar al voltant del mar i de totes les activitats que s’hi
poden realizar: nadar, caiac, snorkel, passejades pel camí de ronda, etc., oferint els nostres actius naturals, culturals i gastro-
nòmics.

La Càtedra, amb el suport de l'Ajuntament de Tossa, ha estat treballant en aquesta línia en els darrers anys en el  marc del
projecte "Recepta Blava",  que resumeix el llibret que s’ha editat recentment titulat "Tossa de Mar: activitats saludables i sos-
tenibles a mar i la costa".

També, i paral·lelament, s’ha començat un altre projecte: la Càtedra, en col·laboració de la Cuina Tradicional Tossenca, IRTA
i empreses del sector gastronòmic, i el finançament de GALP Costa Brava, enceten un estudi per millorar i adaptar la cuina
tradicional a les noves espècies que, a causa del canvi climàtic, cada vegada són més freqüents en les captures diàries que
fan els nostres pescadors i que tenen poc valor comercial.

Aposta pel territori, aposta pels recursos de proximitat. Tot de la mà dels millors experts per fer de Tossa encara més un
destí blau, sostenible i saludable.
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