L’Ajuntament
informa
Ajuntament
de Tossa de Mar

Núm. 1, juliol 2007

Comença el canvi a Tossa de Mar
Benvolguts tossencs i tossenques,
El nou equip de govern de l’Ajuntament de Tossa
de Mar esperem hagueu passat una bona festa major de Sant Pere i que la temporada turística d’estiu
que ja hem començat sigui el màxim de profitosa
possible. Nosaltres des del consistori treballarem
per facilitar-vos la feina i perquè pugueu realitzar
les vostres tasques amb les millors condicions possibles. És per això que des de la presa de possessió,
el passat 16 de juny, ja hem començat a millorar la
imatge de Tossa.
Tal i com us vam prometre durant la campanya, la
nostra acció de govern tindrà resultats de forma
immediata. Per això ja hem obert el procés públic
per demanar una auditoria interna i comprovar
l’estat financer de l’Ajuntament; hem millorat la neteja de la via pública, hem iniciat les converses per
desencallar la construcció dels pisos de protecció
oficial de Can Vergonyós; hem començat les obres
d’ampliació de l’escola municipal; hem obert converses per ampliar el geriàtric i acabar amb la llista
d’espera; hem adquirit la barca-escombra tan necessària per mantenir netes les nostres platges; estem promocionant Tossa com a destinació turística
a Catalunya Ràdio i a la l’emissora francesa Radio
Littoral; i hem aturat l’enderroc del Casal de Joves.
El nostre programa de govern ja està en marxa.
Unes accions que han de tornar a situar Tossa de
Mar en el mapa com un dels municipis turístic amb
més història del nostre país. Us hem promès que
treballarem amb rigor, transparència i honradesa
per canviar Tossa, i així ho hem començat a fer. En
l’imprès que teniu a les vostres mans hi trobareu
les primeres propostes que hem portat a terme en
aquestes primeres setmanes de govern així com un
resum de la festa major de Sant Pere que deixem
enrere. També hi trobareu una presentació del nou
Ajuntament amb el repartiment de carteres de
l’equip de govern.

Després de vuit anys d’experiència com a regidora en tasques de govern i d’oposició, afronto ara
un nou repte com a alcaldessa. Compto amb un
excel·lent grup de companys de govern i, estic convençuda que entre tots aconseguirem el canvi que
desitgem per Tossa.
Resto a la vostra disposició.
Immaculada Colom i Canal
Alcaldessa de Tossa de Mar

nou govern
El nou Ajuntament de Tossa de Mar
Grup Municipal de CiU
Immaculada Colom; alcaldessa i responsable de
les àrees de Sanitat, Benestar Social i Hisenda.

Joaquim Coris: Medi Ambient i
col·labora amb Urbanisme.

Joan Antoni Hervias; regidor de Governació,
Platges i Participació Ciutadana.
2n Tinent d’Alcalde i Síndic.

Grup Municipal Tossa Unida
Gisela Saladrich: oposició.

Maria Teresa Moré; regidora de Turisme,
Concessions i Serveis i col·labora amb Hisenda.
1r Tinent d’Alcalde.

Francesc Nadal: oposició.
Ricard Neras: oposició.

Emili Oller; regidor d’Esports i col·labora amb
Joventut.
3r Tinent d’Alcalde.

Grup municipal PSC-JPT

Assumpta Margenats: regidora d’Urbanisme,
Mitjans de Comunicació i Comerç.
4t Tinent d’Alcalde.

Pilar Mundet: oposició.

Josep Colomer: regidor de Joventut, Cultura,
Ensenyament i Festes i Tradicions.

Anna Gata: oposició.
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Francisco Colomer: oposició.

notícies
Encarreguem una auditoria externa
“Volem un ajuntament més obert i més pròxim a
la gent; més transparent, i per començar hem de
saber quina ha estat la gestió municipal en els
darrers quatre anys”. És per això que el nou equip
de govern de l’Ajuntament de Tossa de Mar ha obert
un concurs públic per a realitzar una auditoria al

consistori tossenc per saber quin és l’estat financer
i de gestió del municipi fins al dia 16 de juny, quan
CiU va prendre possessió del càrrec. L’auditoria
permetrà fer un estudi sobre l’activitat financera i la
regularitat de la gestió econòmica de la corporació
municipal durant els darrers quatre anys.

Aturem l’enderroc del Casal de Joves
El Casal de Joves de Tossa de Mar no anirà a terra
per construir-hi 12 blocs. Aquesta ha estat una de
les primeres accions que ha portat a terme el grup
municipal de CiU en la seva arribada al govern de

Tossa de Mar. D’aquesta manera, el jovent de Tossa
podrà seguir gaudint d’un espai reservat perquè hi
puguin portar a terme les seves activitats.

Desestimen el recurs presentat pel PSC contra
l’Hotel Golden Bahia
El Tribunal superior de Justícia de Catalunya ha
desestima el recurs contenciós administratiu que
el grup municipal del PSC va interposar contra
l’Ajuntament el 17 de febrer de 2003, per haver canviat una zona verda amb l’objectiu que es pogués
construir l’Hotel Golden Bahía.
La sentència exculpa l’Ajuntament i considera «temerari» el recurs socialista que haurà de pagar els
costos. Recordem que CiU i AET formaven govern
l’any 2003 quan van aprovar una modificació del
pla general.
Aquesta sentència és susceptible de recurs de cassació en un termini de trenta dies.
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Tossa es promocionarà a les ràdios
Una de les prioritats de l’àrea de Turisme de l’equip
de govern de Tossa de Mar és la promoció i publicitat del municipi com a destinació turística per
excel·lència. És per això que s’han començat a
emetre falques radiofòniques a Catalunya Ràdio i a
l’emissora francesa Radio Littoral, que s’escolta pel
sud de França. A Catalunya Ràdio s’hi emetran un
total de 150 falques al durant els mesos de juliol,
setembre i principis d’octubre. Per la seva banda, a
Radio Littoral s’hi passaran un total de 300 falques,
a raó de quatre diàries durant els mateixos mesos
que a l’emissora catalana.
Aquest és el text que es reprodueix a la publicitat
de Catalunya Ràdio:
“Tossa de Mar, tot l’encís de la Costa Brava.

Un recinte emmurallat que vigila la història; Un entorn on el verd de la muntanya juga amb el blau del
mar; Un racó banyat per l’art i la cultura.
Escapa’t uns dies a Tossa i gaudiràs intensament de
tot el que tenim per oferir-te.
Tossa de Mar és esport, natura, lleure, compres,
allotjament, gastronomia, cultura, animació…
Informació al 972 340 108 o a infotossa.com”.
En aquest mateix apartat, cal destacar que s’està
treballant per construir un nou web de turisme de
Tossa de Mar que, a més de potenciar la modernitat i accessibilitat del portal, tindrà una webcam a
temps real. D’aquesta manera els internautes podran comprovar des de qualsevol lloc del món el
temps que fa al municipi.

Tossa doblarà la capacitat del geriàtric
L’equip de govern de Tossa de Mar ha iniciat les
converses perquè l’empresa que gestiona el geriàtric porti a terme les obres d’ampliació del centre.
Aquestes obres, ja previstes en el projecte inicial,
consisteixen en construir una planta més del geriàtric i aconseguir d’aquesta manera 35 llits més.
Actualment el geriàtric de Tossa disposa de 35 resi-

dents i 10 places de centre de dia. L’alcaldessa de
Tossa, Imma Colom, va rebre dilluns 2 de juliol la
visita del director dels Serveis Territorials d’Acció
Social i Ciutadania a Girona, Josep Viñas, a qui va
traslladar aquest compromís que l’alcaldessa té
amb els veïns.

Neteja integral abans de la temporada turística
Un altre dels objectius a curt termini del nou equip
de govern ha estat netejar a fons els carrers del
municipi per començar la temporada turística en
les millors condicions possibles. L’alcaldessa Immaculada Colom explica: “des del primer dia que
vam entrar al govern ens hem posat a treballar pel
poble. Una de les primeres accions que hem desencallat és millorar la imatge del municipi, i hem
començat per netejar els carrers que estaven en
pitjors condicions, les platges i la riera del poble».
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Entre les accions que s’han portat a terme hi ha la
neteja de les voreres amb aigua calenta, papereres
i contenidors, el llit de la riera i Vila Vella. També
s’ha començat a treballar per millorar condicionar
l’aspecte de la jardineria.
Una altra de les millores en l’apartat de neteja de la
platja hi ha l’adquisició d’una barça-escombra que
és previst que arribi al municipi al llarg d’aquest
mes de juliol. Un complement idoni per a la neteja
i manteniment de l’aigua del mar.

notícies
Comencem l’ampliació de les escoles de Tossa
El passat dilluns 28 de maig van començar les obres
d’ampliació de les escoles de Tossa que aniran a
càrrec d’una empresa local. El projecte d’ampliació
estarà acabat abans de l’inici del curs escolar 20072008. El projecte, redactat pel l’equip d’arquitectes
de l’Estudi Escribà, pretén acabar amb el dèficit de

places que hi ha al municipi amb la construcció d’una
nova planta al centre escolar. Cal recordar que aquest
mateix equip va redactar el projecte de l’Institut i les
Escoles de Tossa. L’Ajuntament serà l’encarregat de
vetllar l’obra que serà sufragada íntegrament pel
Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

Iniciem els tràmits pels pisos de protecció
oficial de Can Vergonyós
Una de les prioritats del grup municipal de CiU va
manifestar durant la campanya electoral va ser la
construcció de pisos de protecció oficials. És per
això que s’ha activat des de l’àrea d’Urbanisme la
cessió dels terrenys on s’han de construir aquests
habitatges. De fet, el ple municipal del dia 12 de

juliol ja va aprovar per unanimitat la cessió del
terreny per iniciar la construcció dels pisos el més
aviat possible.. Segons ha explicat l’alcaldessa
Immaculada Colom “aquesta és una necessitat
social per a Tossa. Treballarem perquè sigui una
realitat el més aviat possible”.

L’Aplec de Sant Benet
Un any més, Tossa ha celebrat l’aplec de Sant Benet. Com cada any, es va celebrar la missa en honor
del sant i seguidament es va fer la tradicional ballada de sardanes a l’ermita de Sant Benet. Acte seguit, els assistents van poder gaudir de la samfaina
que havien preparat les cuineres de Tossa. Havent

dinat, es va fer un ball a l’aire lliure i a continuació
novament, una ballada de sardanes acabades amb
el tradicional “toquen a córrer”, va tancar els actes
del dia. El bon temps va propiciar que els actes fossin molt concorreguts.
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grups polítics
c iu

Grup municipal CiU

convergència i unió

Des que es va constituir el nou Ajuntament el passat 16 de juny, el

realitat que ens imaginàvem. Tot és molt pitjor del que pensàvem .

grup municipal de CIU ha portat a terme moltes tasques i accions

El pressupost municipal s’ha de refer perquè tal i com està ara no

que, sens dubte milloren la imatge turística de Tossa i que marquen

podrem arribar a finals d’any. Malgrat els diners que van haver de

la direcció de la que serà la línia política del nostre grup durant

demanar, ara ens han deixat una pòlissa per renovar perquè no hi ha

aquesta legislatura.

diners per tornar-la... i així una darrera l’altre...

Avui, però, volem aprofitar aquest escrit, per fer una reflexió sobre

En tercer lloc, tenim uns convenis urbanístics aprovats a corre-cuita

quina és la situació actual del nostre Ajuntament i les dificultats que

abans de les eleccions que hipotequen el futur del nostre poble. El

l’equip de govern s’ha trobat sobre la taula i que condicionaran di-

nostre compromís en la campanya electoral va ser anul·lar-los tots i

rectament les futures decisions polítiques que emprendrem.

tornar a negociar-los sense que Tossa hi surti perdent i que els únics

En primer lloc, cal remarcar la situació de deixadesa general que

que hi guanyin siguin els promotors forasters. I així ho farem per-

Tossa ha patit durant aquests darrers quatre anys. La neteja de carrers

què aquest va ser el nostre compromís i és la voluntat d’aquest nou

i la millora de la imatge del poble ha estat una prioritat. Facilitar

equip de govern.

l’aparcament als nostres visitants és un tema molt important al qual

Tossencs i tossenques, us demanem un xic de confiança i molta

s’havia de donar solució, i així ho hem fet perquè entenem que tenim

paciència, perquè la situació actual, com us podeu imaginar, no és

l’obligació de vetllar pel bon funcionament de l’economia del poble.

gens fàcil, però tenim la il·lusió i les ganes de tirar el poble endavant

En segon lloc, hem encarregat una auditoria per conèixer la situació

i en aquesta direcció hem començat a treballar.

econòmica real del nostre Ajuntament i poder gestionar amb garanties les arques municipals, que són patrimoni de tots els tossencs.

Tossa s’ho mereix.

També cal dir que la realitat que ens hem trobat supera, i molt, la

Grup municipal PSC
“Les mentides tenen les cames molt curtes”
El primer que volem fer és agrair el suport de la gent que va confiar

en evidencia el desconeixement dels temes per part de l’alcaldessa.

en nosaltres i el reconeixement i l’afecte dels que, sense haver-ho

Hem assistit a un repartiment de carteres en què qui agafa urbanisme

fet, saben distingir les coses i valoren la nostra gestió. Seguirem tre-

diu que ho fa perquè cap dels seus companys volia fer-se’n càrrec,

ballant per recuperar la confiança de tots en un futur ben pròxim. El

quan la gran aposta del programa electoral deia que resoldrien els

nostre grup està obert a tots per recollir les vostres propostes i deba-

afectats pel pla general. Explicaran públicament quins són aquests

tre els temes de totes les àrees de la gestió municipal.

afectats i en què consisteixen aquestes afectacions? Quines mesures

Ara la responsabilitat de gestionar tots els temes és dels nous regi-

prendran per desafectar-los?

dors que la majoria del poble ha escollit. Ara la nostra feina és exami-

L’alcaldessa ha declarat que “no està d’acord” amb el pla de saneja-

nar-ho tot, explicar-vos-ho bé, i actuar amb fermesa. Anunciem una

ment financer que aprovà la Generalitat i que el vol canviar. També

oposició responsable, però contundent després de comprovar que

diu que els regidors han de cobrar molt més i que les assistències

en les primeres decisions aquest govern no aposta per la participació

a plens i comissions s’han de pagar molt més del que fins ara es

de tots els grups ni per la consulta dels col·lectius.

cobraven. Però no eren ells els que deien que es cobrava tant? Ja

En general es desconeix el programa de govern que executaran. Les

comencen a ser víctimes de les seves pròpies mentides? Tindran el

primers accions van a remolc de les de l’anterior mandat. Només

coratge en aquest, i en tants altres temes, d’acabar dient la veritat

alguna novetat impopular en les festes de Sant Cristòfol i Sant Benet

? Temps al temps. Les mentides tenen les cames molt curtes i molt

, rebutjar les subvencions per executar l’auditori, no haver començat

tortes. Per això de seguida se les atrapa. Estigueu molt atents perquè

les obres de la Llar d’infants i anunciar la desfeta del projecte de

aquesta legislatura serà molt interessant.

la plaça d’Espanya. Hem llegit declaracions a la premsa que posen

Grup municipal TU
Ara ja tenim un resultat. Durant la campanya tot eren suposicions uns

han fet possible aquest resultat pel que fa a la nostra candidatura.

defensaven un model, els altres prometien diàleg, participació i trans-

Aquelles persones que com nosaltres han confiat en que hi havia una

parència però ara ja podem parlar amb els números a les mans.

alternativa. TOSSA UNIDA triplica el seu resultat. El fruit d’una feina

Tossa passa de 11 a 13 regidors. La llista mes votada amb 7 regi-

ben feta durant 4 anys d’oposició i d’una campanya neta i clara.

dors CIU+AET. Felicitats. La segona força mes votada amb 3 regi-

Des de TOSSA UNIDA farem que el nostre programa sigui una prioritat

dors TOSSA UNIDA (TU). La tercera força, també amb 3 regidors,

pel que fa a gestió del poble. Treballarem pel poble de la mateixa mane-

PSC+PM+JPT. ERC perd la representació que tenia i es queda sense

ra de s’ha fet durant els últims 4 anys però ara amb 3 regidors amb més

regidor. Sense regidor també el PP i els VERDS.

representació, la que els veïns i veïnes de Tossa ens han fet confiança.

TOSSA UNIDA volem donar les gràcies a totes aquelles persones que

No us fallarem. Treballarem per Tossa.
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Condicionem 1500 noves places d’aparcament
gratuït per aquest estiu
Tossa de Mar està disposada a posar fre als
problemes d’aparcament municipal en la temporada
estival. És per això que l’equip de govern ha habilitat
1500 noves places d’aparcament gratuït per aquest
estiu. En concret es tracta de tres parcel·les situades
darrera la Terminal, a l’entrada del municipi per la
carretera de Lloret. Tossa, una població turística

per excel·lència posarà d’aquesta manera solució a
una mancança que arrossegava des de feia temps,
la dificultat per estacionar els vehicles en plena
temporada turística. Amb aquesta acció també es
vol millorar la imatge de Tossa i oferir facilitats als
visitants per fer-los més accessible l’estada a la
població.

El camp municipal de futbol de Tossa de Mar
tindrà gespa artificial nova
L’Ajuntament de Tossa de Mar ha adjudicat el canvi
de gespa artificial del camp municipal de futbol a
l’empresa Royal Verd per un valor total de 177.391,62
euros. La instal·lació de la nova gespa d’última generació es començarà en breu i estarà enllestida en
un període màxim de 21 dies. Per tant els equips que
competeixen en el camp de futbol podran començar
la temporada 2007/08 jugant sobra la nova gespa
artificial. A més del canvi de gespa l’empresa s’ha

compromès a realitzar altres millores a la instal·lació
esportiva. Entre aquestes destaquen la renovació de
les porteries, tant les de futbol com les de futbol 7; la
instal·lació un nou marcador i; l’ampliació i adequació de noves banquetes, entre d’altres.
La nova gespa artificial del camp de futbol municipal de Tossa tindrà un excel·lent comportament
gràcies als components d’última generació que hi
portarà integrats.

En Marcel·lí Cuatrecasas ens ha deixat
El passat 13 de juliol, en Marcel·lí Cuatrecasas ens va deixar. De sempre havia estat una persona molt vinculada a Tossa i va participar molt
activament en la vida municipal. Fou regidor en les primeres eleccions
municipals del 1979, va ser Jutge de Pau durant molts anys, també va ser
president de la Unió Esportiva Tossa. Actualment ostentava el càrrec de
Director de TV Tossa.
En Marcel·lí va dedicar bona part de la seva vida a treballar pel nostre
poble i avui tot l’Ajuntament, volem dedicar un petit i senzill recordatori a
l’home que amb la seva dedicació i professionalitat va fer possible que els
vilatans poguéssim veure i viure, tantes hores d’emissió.
Amic Marcel·lí, tu vas captar moltes seqüències de la vida de Tossa i ens
les has deixat com un testimoni latent de la teva estimació pel poble i
també deixes dins nostre una petjada que no s’esborrarà mai.
Marcel·lí, sempre et recordarem!
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festa major
La Festa Major de Sant Pere 2007
Tossa de Mar ha deixat enrere una nova edició de
la Festa Major de Sant Pere. Com ja és tradicional
els actes van arrencar amb el pregó, que aquest
any ha estat a càrrec de la historiadora d’art i
exdirectora del Museu d’Art de Girona, Glòria
Bosch. En el discurs, que va pronunciar a l’edifici La
Nau, Bosch va evocar els seus record d’infantesa a
Tossa i va saber enllaçar-los amb la història artística
del municipi i l’exposició Berlín, Londres, París,
Tossa. La tranquil·litat perduda que inaugurarà
el dia 20 de juliol a la Fontana d’Or. Al costat de
l’alcaldessa Imma Colom, Bosch va tenir paraules
d’agraïment per a totes aquelles persones que
l’havien format com a persona i també va recordar
algunes anècdotes de quan era petita. Tot seguit,
les cuineres de Tossa i els joves cuiners van servir
el Sopar de Festa Major a un Es Far de Tossa ple a
vessar. Colom va aprofitar el sopar per desitjar una
bona festa major a tots els tossencs i tossenques
amb un fresc discurs.
El dia de Sant Pere centenars de persones van participar a l’Ofici Solemne en honor al patró dels pescadors i seguidament van acompanyar el sant en la
tradicional processó fins a la platja. A dos quarts de
dues hi va haver audició de sardanes a la plaça de
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l’Església. A la nit el Club Slot Tossa va organitzar el
catorzè campionat intercomarcal gironí de rally-slot
i a dos quarts d’onze la cobla Orquestra Amoga va
oferir la serenata i el popular ball de festa major.
Els més petits van ser els protagonistes de la jornada de dissabte amb el Festival Infantil que es va
celebrar al passeig Mossèn Cinto Vergaduer. A les
vuit de la tarda es va fer la pintada dels grafittis
guanyadors del primer concurs que va organitzar el
Grup d’Esplai Tossenc. A la nit, els joves van disfrutar d’allò més amb la festa d’Es Racó organitzada
pel Casal de Joves.
Diumenge el passeig Mossèn Cinto Verdaguer es
va tornar omplir de gom a gom per presenciar les
parades amb productes tradicionals catalans. Al
vespre hi va haver el castell de focs d’artifici a la
platja Gran i un concert del cantautor de Sant Feliu
de Gíxols, SE. Un acte que va organitzar TV Tossa.
Finalment, dilluns es va retre homenatge a la Mare
de Déu del Socors amb un ofici solemne a la Capella
del Socors i una posterior audició de sardanes. I a la
nit, per posar el punt i final a la festa major de Sant
Pere 2007, el carrer del Socors va ser tota una festa
de gent que va saltar i ballar el Toquen a Córrer.

