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Prioritat: aparcar sense riscos
Es Racó es recupera com a zona de platja

El pla d’aparcaments
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trànsit rodat al voltant del
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editorial

Poble, paisatge, memòria i TURISME

y Arxiu Municipal

972 34 26 06

y Biblioteca

972 34 29 61

y Bombers

972 34 07 07

y Casa de Cultura

972 34 19 49

y Casal de Jubilats

972 34 01 54

y Casal de Joves

972 34 12 85

y Casa del Mar	

972 34 18 28

y Geriàtric

972 34 24 24

y Edifici La Nau

972 34 09 05

y Deixalleria

972 34 40 34

y RECOLLIDA DE MOBLES	

900 10 26 91

y Gossera

972 34 08 13

y Jutjat de Pau

972 34 26 07

y Museu Municipal

972 34 07 09

y Centre d’Interpretació
de la Mediterrània-FAR

972 34 33 59

y Can Ganga
Museu etnogràfic

972 34 33 59

y Oficina de Turisme	

972 34 01 08

y Policia Local

972 34 01 35

y Mossos d’Esquadra

972 35 44 43

y Servei DE Recaptació

972 34 30 67

y Llar d’Infants

972 34 11 66

y CEIP Ignasi Melé i Farré

972 34 13 68

y IES Tossa

972 34 25 78

y Escola de música

972 34 33 64

y Camp de Futbol

972 34 26 89

y Pavelló

972 34 22 03

y Piscina

972 34 30 45

y Ràdio Tossa

972 34 08 08

y TV Tossa

972 34 30 18

y Correus

972 34 04 57

y Taxis

972 34 05 49

Indica nom, cognom, adreça postal i correu electrònic.

y Terminal D’Autobusos

972 34 09 03

Les dades personals recollides per a aquesta finalitat s’incorporaran a un fitxer titularitat de l’Ajuntament de
Tossa de Mar i seran utilitzades únicament per a la difusió d’informació municipal.

y www.tossademar.com y www.infotossa.com

Amb una Setmana Santa molt avançada, ja
som a les portes de l’inici de la ‘temporada’
tan esperada per tothom. Enguany hem de
ser conscients, però, que els indicadors econòmics generals no ens fan ser optimistes
i haurem d’esforçar-nos al màxim per treure’n profit i per poder passar l’hivern amb
tranquil·litat. Així és la indústria del turisme,
bé que ho sabem.
Malgrat tots els condicionaments, aquest
negoci és el motor que fa rutllar el poble
des de 1950, deixeu-m’ho dir. Aquell any
va tenir lloc un dels esdeveniments que va
capgirar, sens dubte, el destí del municipi i
que va marcar el punt d’inflexió entre una
economia tradicional i una economia basada en el sector terciari. Aquest canvi va ser
conseqüència del rodatge de Pandora i l’holandès errante. Amb l’Ava Gardner, doncs,
va arribar el turisme.
Des d’aleshores, la indústria turística ha
evolucionat molt i amb ella tota la vila. Això
sí, ha calgut fer esforços per preservar la
nostra essència, i encara ens hi cal fer-ne
més.
Continuem sent poble, paisatge i memòria. Tot plegat gràcies a les amables i
generoses proporcions entre el VERD dels
pins, alzines i suros, boix i arbres d’arboç, la
MORFOLOGIA GEOLÒGICA de les roques
i el BLAU DEL MAR. Tres elements que conjuntament amb el nostre PATRIMONI CULTURAL conformen una gran aliança amb el

sol i la platja. Són, en síntesi, els nostres trets d’identitat.
El temps ha passat, hem canviat de segle,
tenim tecnologies de la informació que ens
obren unes possibilitats de projecció infinites i ara s’escau una altra aliança, un pacte
aquest cop entre teixit empresarial i ajuntament per treballar plegats amb l’objectiu
d’atraure turisme de qualitat sense malmetre
els trets identitaris d’aquesta vila. Això significa sumar esforços per no perdre competitivitat ni oportunitats de negoci, però també
significa saber posar límits per aconseguir un
creixement sostenible del municipi, un creixement equilibrat, respectuós amb el medi
ambient i amb el nostre patrimoni cultural i
natural. Com alcaldessa us demano el vostre
compromís per no posar en perill la nostra
essència. És la garantia del nostre èxit.
Que tingueu salut i que el temps ens sigui
propici. yz

Vols rebre aquest butlletí a través del teu correu electrònic?
Sol·licita-ho a comunicacio@tossademar.org
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Objectiu: estacionar a Tossa amb seguretat i fora del
nucli antic
L’Ajuntament preveu un pla d’aparcaments més respectuós amb la vila
L’equip de govern treballa en un pla d’aparcaments que faciliti l’estacionament a l’entrada del poble i alliberi de circulació els carrers de vianants del nucli antic. “L’objectiu
és guanyar en seguretat, facilitar als visitants la mobilitat per dintre del poble
i preservar el nucli vell minimitzant l’impacte del trànsit rodat”, apunta el regidor
de Governació, Joan Antoni Hervias.
D’entrada, Tossa ofereix, hores d’ara,
més de 4.250 places d’aparcament distribuïdes entre les zones municipals ubicades
principalment a l’entrada de la localitat, els
pàrquings privats, les places dels hotels i les
zones d’estacionament reservades a la via
pública. Hervias considera que “la temporada comença amb suficients places per
estacionar i amb una primera façana de
mar més segura i regenerada després
que la Direcció General de Costes de la
Generalitat hagi desmantellat l’aparcament d’Es Racó i hagi refet l’espai com a
zona de platja”.
Tanmateix, segons es va explicar en el
darrer Ple del mes de març, des de l’àrea
de Governació s’està negociant poder obrir
aparcaments aquest estiu en un seguit de

w Solar de la Porta de Sant Feliu on s’hi construeix un nou aparcament.
terrenys privats pròxims al nucli urbà. De
cara a un futur pròxim, Tossa incrementarà
tota aquesta oferta amb l’aparcament de la
Porta de Sant Feliu, que ja ha començat a

construir-se. A més, explica Hervias, “ja hem
iniciat les converses per tal de construir
un altre pàrquing subterrani de grans
dimensions”. yz

w Imatge cedida per TV Tossa

Es Racó, l’abans i el després
En el darrer Ple ordinari, l’alcaldessa Imma Colom va deixar clars els motius
pels quals la Direcció General de Costes de la Generalitat ha desmantellat el
pàrquing d’Es Racó i la postura de l’equip de govern al respecte.
L’alcaldessa va recordar que aquell aparcament funcionava de manera
il·legal des de feia més de 25 anys sobre un espai que és Domini Públic
Marítim-Terrestre; que Costes havia anunciat el demantellament immediat; i
que l’equip de govern havia informat d’això a través de la Televisió de Tossa
i directament a veïns i empresaris aprofitant diferents reunions mantingudes
durant setmanes anteriors.
Colom va enumerar altres motius que justifiquen la decisió: “primer, motius de seguretat ja que aquell aparcament ocupava part de la llera
de la riera; segon, de mobilitat, ja que complicava i molt la circulació
pel nucli antic; tercer, de contaminació acústica i ambiental per tots
els visitants que gaudeixen del passeig marítim, i en últim lloc, d’estètica. Ara podrem gaudir de més platja i de més sorra”, va dir. yz

Bandera blava per a la Platja Gran
Paral·lelament, gràcies al tancament del pàrquing d’Es Racó, la Platja Gran
ha obtingut un any més la bandera blava, la màxima distinció de qualitat
que atorga l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC).
Aquesta entitat sense ànim de lucre, que condiciona la concessió del guardó
a que les platges s’ajustin a criteris de legalitat, accessibilitat, sanitat, neteja
i seguretat, entre d’altres, havia requerit l’eliminació d’aquest aparcament
il·legal. yz
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turisme

Tossa renova el seu web turístic
www.infotossa.com

El mal temps i el calendari
condicionen la Setmana Santa
Durant la Setmana Santa 2008, l’ocupació
turística a Tossa de Mar va ser del 43%.
S’ha de tenir en compte que les places
d’allotjament disponibles durant aquells
dies eren un 44% de les 15.650 que ofereix el municipi.
Segons l’Oficina de Turisme, els principals condicionants han estat el mal temps i
el calendari ja que en caure els dies festius
a mitjans de març, en plena temporada
alta d’esquí, el turisme ha optat per zones
de muntanya.
Paral·lelament, les persones ateses per
l’Oficina de Turisme i pel Punt d’Informació
de la Platja Gran han estat més de 1.400.
Aquest indicador, en comparació amb
l’any passat, apunta una tendència a l’alça del nombre de visitants de dia –aquells
que no pernocten en el municipi–. yz

La central de reserves estarà
a punt aquest estiu
El municipi de Tossa de Mar ha renovat íntegrament el web dedicat a promocionar la
seva oferta turística. El nou portal té un
disseny més interactiu i modern, manté
l’anterior domini (www.infotossa.com) i
es podrà consultar en quatre idiomes (català, castellà, anglès i francès).
El lloc web s’ha configurat amb una arquitectura tècnica que agilita la navegació i amb
un gestor de continguts que facilita la seva
actualització constant. La informació es distribueix en set seccions: on dormir, platges i
natura, què podem fer a Tossa, què podem
visitar, on menjar i beure, guia pràctica i com
arribar. Paral·lelament, hi ha altres apartats

amb continguts i serveis per als operadors
turístics i els mitjans de comunicació.
Una altra de les aplicacions destacades,
que estarà operativa durant el mes de maig,
és una nova webcam que permetrà veure en
temps real una imatge de La Platja Gran amb
un gir de 180 graus.
Segons la regidora de Turisme, M. Teresa
Moré, “les polítiques per incentivar el turisme, el motor econòmic d’aquest poble,
són una prioritat per aquest equip de govern. Per això, s’ha considerat necessari
invertir en un nou web que projecti a
través de la xarxa una imatge de Tossa
moderna, atractiva i dinàmica”. yz

L’Associació d’Empresaris de Tossa i la Regidoria de Turisme enllesteixen els últims
detalls per posar en marxa aquest estiu
una central de reserves d’allotjament a
través d’Internet que ajudi a “potenciar l’ocupació”, segons la responsable de
l’àrea, M. Teresa Moré. Es tracta d’un web,
amb el domini www.hotelstossa.com, des
d’on l’internauta pot conèixer la disponibilitat de places dels establiments adherits
i efectuar la seva reserva. Aquest sistema
de gestió hotelera, que és un compromís
electoral de l’actual equip de govern, s’autofinançarà ja que cada establiment abonarà un 11% de l’import de les reserves
que efectuï a través del web. yz

El municipi participa en tretze fires turístiques
L’Ajuntament, seguint la seva prioritat
d’incentivar les polítiques turístiques, està
fent un esforç extraordinari per promocionar Tossa com a destinació de vacances a
través de les principals fires del sector, tan
nacionals com internacionals. Del gener
fins a l’abril, Tossa ha estat present en
deu salons i en acabar l’any haurà participat en un total de tretze.
En el moment de tancar aquesta edició,
l’Oficina de Turisme de Tossa promocionava l’oferta del municipi en el Saló Internacional de Turisme de Catalunya, a Barcelona,
un dels més notoris del sector, amb 1.500
expositors i una mitjana de visitants que
supera els 207.000.
Amb anterioritat, havia estat present als
salons Vakantiebeurs –Utrecht, 135.000 visitants–; Fitur –Madrid, 255.000 visitants–;

Mahana –Toulouse, 40.000 visitants–;
CBR –Munic, 110.000 visitants–; Navartur
–Pamplona, 22.000 visitants–; ITB –Berlín, 162.000 visitants–; TUR –Gotemburg,
49.000 visitants–; Sevatur –Sant Sebastià,
18.000 visitants–, i MITT –Moscou, 81.000
visitants–.
Fins a acabar el 2008, té previst participar a Expovacaciones –Bilbao, del 15 al 18
de maig–; Aratur –Saragossa, del 8 al 12
d’octubre– i WTM –Londres, novembre–.
Segons la regidora de Turisme, M. Teresa
Moré, “més que mai, Tossa està present
en els principals aparadors del turisme
de tot Europa, fires adreçades tant a
professionals com a públic final. És una
promoció essencial per posicionar-nos
com una destinació puntera de la Costa Brava, de Catalunya i d’Espanya”. yz

w Estand de Tossa a Navatur
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EQUIPAMENTS
Acord de Ple

L’Incasol edificarà 25 pisos protegits per a gent gran i
joves al costat del geriàtric
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària del 13 de març, va donar llum verda al
conveni signat amb el Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat per canviar la ubicació dels pisos de
protecció oficial previstos inicialment en
una part del solar de Can Zügel. L’actual
acord, que deixa sense efecte el primer conveni signat el juliol de 2005, contempla traslladar aquesta promoció d’habitatge públic
a un terreny municipal ubicat al carrer Vinya
del Pla, al costat del geriàtric.
Tanmateix, es fixa una ampliació del nombre de vivendes –se n’edificaran 25, set més
de les plantejades en l’anterior conveni– i es
preveu fer un local en planta baixa de 130
m2 i aparcaments subterranis. A més, s’han
ampliat les condicions d’adjudicació; ara els
pisos es destinaran a gent gran, en règim de lloguer assistit com estava previst, i també a joves, en règim de lloguer
rotatori.
Les obres aniran a càrrec de l’Institut Català del Sòl, que també començarà en breu la
construcció d’uns altres 60 pisos protegits a
Can Vergonyós. En aquest cas hi haurà habitatges en règim de venda i altres de lloguer.

ra de l’equip de govern de mantenir aquell
immoble com a patrimoni de la vila, convertint-lo en un espai d’ús públic.
El nou conveni va comptar amb els vots
a favor de CiU i els vots en contra de PSC i
TU. El grup socialista va anunciar que presentaria un recurs contenciós administratiu
perquè considera injustificada l’anul·lació de
l’acord de 2005, mentre que Tossa Unida va
proposar fer els 18 pisos a Can Zügel i uns
altres 25 al costat del geriàtric. yz

Registre de sol·licitants
d’habitatges protegits
L’actual acord, en deixar sense efecte el
conveni de 2005, insta a l’Ajuntament a assumir les despeses que s’hi hagin generat. L’alcaldessa Imma Colom va argumentar que els
hereus del Sr. Zügel han anunciat la presa d’accions legals per recuperar la titularitat de la finca, un fet que paralitzaria
la possible construcció dels habitatges.
D’altra banda, Colom va defensar la postu-

Tossa, en virtut d’allò que preveu la Llei
pel dret a l’habitatge, obrirà en breu
un registre de sol·licitants de pisos de
protecció oficial, per tal de copsar la
demanda real que existeix en el municipi i ajustar l’oferta a les necessitats
dels aspirants. Aquesta base de dades
agilitarà els tràmits i la gestió de les sol·
licituds. yz

El solar de Can Zügel es recupera com a patrimoni de Tossa
Finca de titularitat municipal des de finals dels ANYS 90
L’Ajuntament ha començat les obres
per adequar el solar de Can Zügel com a
zona d’esbarjo d’ús públic on s’hi pugui
descansar i jugar a petanca, amb la intenció d’obrir-lo a partir d’aquest estiu.
Aquest terreny pertanyia al pintor Oskar
Zügel (Alemanya, 1882 -Tossa, 1968), l’únic
exponent artístic de la Tossa dels anys 30,
Babel de les Arts, que hi fixà la seva residència. D’ascendència jueva i perseguit pel
nazisme, aquest virtuós del pinzell i de la
fotografia va trobar a Tossa el seu refugi i la
seva font d’inspiració.
Des que va arribar-hi l’any 1933 i fins a
la seva mort, Zügel va ser un enamorat del
poble, d’aquí que la seva esposa Klara, el
novembre de 1997, llegués a l’Ajuntament la titularitat d’una tercera part de la
finca familiar amb la condició que s’hi obrís
un museu en memòria del seu marit.
El juliol de 1998, l’Ajuntament va adquirir
a Klara Zügel les altres dues-terceres parts,
amb la condició de no segregar el solar i de
destinar-lo a equipament d’ús públic.

El 2005 el govern municipal presidit pel
PSC proposà un conveni amb la Generalitat per construir 17 habitatges protegits en
la part del solar que s’havia adquirit l’any
1998, fet que tots els grups de l’oposició
van rebutjar en considerar que calia preservar l’espai com a patrimoni cultural. El
juliol d’aquell any es cediren els terrenys a
l’Incasol.
Dos anys més tard, el juliol de 2007, un
Tribunal de Berlín dictà una sentència a favor dels fills d’Oskar Zügel (fruïts d’un matrimoni anterior) i apuntà que Klara Zügel
no podia vendre’s la finca ja que actuava
com a usufructuària. Aquest fet deixa la
porta oberta als hereus de Zügel per reclamar judicialment la titularitat del terreny
cedit a l’Incasol.
Imma Colom considera que “en coherència amb allò que defensàvem el
2005, volem que aquesta finca sigui íntegrament patrimoni de poble i que en
pugui gaudir tothom. Els pisos públics
són igualment importants però dispo-

w Oskar Zügel. Autoretrat.
sem d’altres solars on construir-los i en
concret al costat del geriàtric podrem
racionalitzar, i molt, els serveis adreçats a la gent gran”. yz
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COMERÇ

Ajuntament i botiguers elaboren un pla
per dinamitzar el sector
Una de les accions és l’edició i representació teatral d’un conte
infantil ambientat a Cadiretes

La Regidoria de Comerç i la Unió de Botiguers de Tossa de Mar han confeccionat un
conjunt d’accions dirigides a reactivar el sector. Es tracta d’un pla de dinamització que
persegueix millorar la competitivitat de les
empreses del comerç i incentivar les vendes.
“Volem fomentar la modernització integral del comerç i afavorir que les botigues de proximitat s’adaptin a les noves
realitats de consum i a les necessitats de
la demanda actual”, apunta la regidora

Assumpta Margenats. Dintre d’aquest pla
d’actuació s’han previst l’elaboració d’estudis per millorar la gestió dels residus que genera el comerç, per afavorir l’estalvi energètic i per disminuir la contaminació lumínica
derivada de l’activitat comercial; la creació
d’un gabinet tècnic, vinculat a la Regidoria
de Comerç, per assessorar sobre tràmits i
gestions; cursos de formació, i campanyes
de promoció com la Fira de Nadal o les Botigues al carrer. yz

La Regidoria de
Comerç estrena
pàgina web
Informació per a botiguers i consumidors, normatives, directori d’establiments i campanyes promocionals per
incentivar l’activitat comercial són alguns dels apartats que inclou la nova
web del Comerç creada per l’Ajuntament de Tossa de Mar.
Amb un accés directe des del web
municipal www.tossademar.com, el
nou site pretén agilitar la comunicació
entre el sector i l’administració local.
Segons la regidora de l’àrea, Assumpta
Margenats, “hem volgut crear una
finestra oberta les 24h per assessorar, informar i incentivar l’activitat
comercial de Tossa. Ara es tracta
que els botiguers la facin seva i li
treguin profit”.
A través de la web de comerç, els establiments que disposin de correu electrònic poden sol·licitar rebre periòdicament tota la informació sobre el sector
que es generi des de l’Ajuntament.
En aquest sentit, recordem que tots
els botiguers de Tossa, igual que tots
els ciutadans particulars, poden habilitar-se un compte de correu electrònic
gratuït amb el domini tossademar.com,
a través del servei web-mail que ofereix
la pàgina de l’Ajuntament. yz

Anem a buscar bolets?, el conte de l’amistat
La Regidoria de Comerç considera que és important implicar els botiguers en la cohesió social del municipi i
per això s’han plantejat organitzar conjuntament activitats lúdiques que atreguin visitants i famílies de Tossa.
En aquest sentit, la regidora Margenats apunta una de
les accions planificades per comerciants i Ajuntament:
l’edició del conte Anem a buscar bolets?, amb textos
d’Inma Macián i il·lustracions de Miguel Saval. Aquesta
història, amb cançó inclosa, ambientada en el massís
de Cadiretes i amb nens i nenes de diferents cultures com a protagonistes, l’escenificaran aquest estiu
alumnes del CEIP Ignasi Melé i Farré i altres veïns de
Tossa. Durant la pròxima diada de St. Jordi es distribuiran punts de llibre anunciant aquest conte
i recordant les dates i el lloc de la representació:
26 de juliol i 13 de setembre, al passeig de Mar.
El conte també té una finalitat solidària ja que la recaptació de la seva comercialització es destinarà a la
causa de la II Setmana Solidària de Tossa, prevista
per al setembre. yz

La II Setmana Solidària de
Tossa es dedicarà a Metges
Sense Fronteres
Del 7 al 14 de setembre se celebrarà a
Tossa la segona Setmana Solidària organitzada per Ajuntament i botiguers.
En aquesta ocasió la recaptació econòmica que s’hi aconsegueixi es destinarà
a finançar part dels projectes humanitaris de l’ONG Metges Sense Fronteres.
Com a colofó del programa d’actes el
dia 20 de setembre tindrà lloc un sopar
de gala a l’Hotel Golden Bahia. yz
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recollida selectiva

El servei de retirada de mobles vells es
racionalitza
TELÈFON GRATUÏT PER SOL·LICITAR-LO: 900 102 691
L’Ajuntament de Tossa ha reforçat el servei
de recollida de mobiliari i estris vells posant
a disposició de la ciutadania un telèfon gratuït d’atenció al públic. Des d’aquest número, actiu les 24h, els vilatans poden
sol·licitar el servei i en breu l’empresa
concessionària –CESPA– s’hi posa en
contacte per coordinar la data i hora de
recollida.
Segons el regidor de Medi Ambient,
Joaquim Coris, es pretén “racionalitzar” un
servei que es prestava un cop per setmana,
els dijous a la nit, amb un vehicle que recorria el municipi buscant i arreplegant els
estris apilats. “Ara volem obrir un nou canal
de comunicació –diu Coris–, guanyar en eficàcia i corregir alguns abusos. Amb el nou
sistema, que s’anirà implantat progressivament, abans de llençar res s’haurà d’acordar
prèviament amb l’empresa CESPA el dia i

l’hora de recollida, indicant el material que
es pretén lliurar”. yz

pliment de la normativa vigent en relació
a la correcta gestió dels residus. Aquests
contenidors han de romandre a l’interior de l’establiment respectiu durant tot
el dia i s’han de treure al carrer un cop
s’acabi la jornada –mai durant hores de
sol– per facilitar que el camió de recollida de fracció orgànica els retiri. Medi
Ambient recorda que aquest vehicle recull
cada nit únicament i exclusivament deixalles
orgàniques del contenidors de tapa marró,
mentre que els altres camions d’escombraries s’encarreguen de buidar els contenidors
de rebuig –els de color verd–, on cal llençar
els residus que no es puguin reciclar. yz

Es reactiva la campanya “porta a porta”
de cartró i paper adreçada al petit comerç
La Regidoria de Medi Ambient en col·
laboració amb la Regidoria de Comerç, ha
activat una temporada més el servei “porta
a porta” de recollida de cartró i paper adreçat al petit botiguer. Es tracta d’una alternativa als contenidors de recollida selectiva
ubicats a la via pública. Durant dos dies a
la setmana, els dilluns i dijous, entre les
16 i les 18.30h (en funció del carrer), la
furgoneta de la deixalleria recorre els
establiments comercials i recull el cartró

Llencem les escombraries
quan se n’hagi anat el sol
Amb l’arribada del bon temps, i en especial de les calors de l’estiu, es fa més
que necessari llençar les escombraries
durant el període de recollida diària, un
cop s’hagi fet fosc, dipositant les deixalles en bosses dins de contenidors i
sense abandonar-les directament sobre
la via pública. Evitarem brutícia, males
olors i donarem una millor imatge del
nostre poble. L’Àrea de Medi Ambient
recorda que aquesta és una obligació
de tots, tant dels particulars com dels
negocis, especialment aquells establiments que, coincidint amb la temporada de màxima ocupació turística, són
grans productors de deixalles. yz

A disposició d’hotels i restaurants contenidors
de reciclatge de matèria orgànica

L’Ajuntament recorda que els restaurants i
els hotels de la vila tenen a la seva disposició
contenidors per dipositar les deixalles orgàniques que generin. Es vol facilitar el com-

SIGUEM CÍVICS

i el paper que hagin acumulat. L’Àrea de
Medi Ambient informa que prèviament el
material ha d’estar plegat i que en cap cas
es recullen papers i cartrons bruts (mocadors, tovallons...) ni altres residus com plàstics, paper d’alumini o papers amb grapes,
per citar-ne alguns.
Al marge del servei “porta a porta”, els
establiments disposen de la deixalleria municipal, de dilluns a dissabte, de 9 a 13 i de
15 a 18.30h. Telèfon: 972 34 40 34. yz

No abandonem els
excrements de gos al carrer
L’Ajuntament recorda als propietaris de
gos l’obligació de recollir de la via pública els excrements de les seves mascotes,
segons dictamina l’Ordenança Municipal
de Control i Tinença d’Animals. Amb el
lema Per una Tossa + neta. No els abandonis, la Regidoria de Medi Ambient ha
llançat una campanya de sensibilització
incidint en els problemes d’higiene i
d’imatge que ocasionen les defecacions
abandonades al carrer. Paral·lelament,
també es recorda que està prohibit que
els gossos accedeixin a les platges i als
parc infantils. L’Ordenança Municipal
de Control i Tinença d’Animals es pot
consultar a www.tossademar.com/ajuntament. yz

L’estalvi d’aigua és una
responsabilitat de tots
La situació de sequera actual evidencia
la necessitat de fer un bon ús d’aquest
recurs escàs, és a dir, utilitzar l’aigua
sense malgastar-la ni malbaratar-la. El
bon ús de l’aigua és una responsabilitat
compartida i per això tots els sectors de
la societat han de contribuir-hi aplicant
mesures d’estalvi i d’eficiència que ajudin a reduir-ne el consum global.
Per estalviar i aprofitar millor l’aigua,
des de l’Ajuntament s’hi treballa amb
la reutilització d’aigua regenerada de
la depuradora per a usos urbans no potables (neteja de carrers, reg de jardins
públics, etc). yz
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Sant Jordi 2008,
esclat de cultura
Jornades culturals,
del 18 d’abril a l’11 de maig

CULTURA I ENSENYAMENT

Agenda.

El programa, dia a dia

18 d’abril, 22h. Capella de Sant Miquel de la Casa
de Cultura. Presentació dels Tallers de Cant de l’Escola de Música de Tossa.

Tossa. 19h. Casa de Cultura. Presentació del llibre
L’Abans. Tossa de Mar, a càrrec d’Eva Pinyol, antropòloga, i dels representants d’Editorial Efados.

19 d’abril. Casa de Cultura. 18h, entrega dels premis del II Concurs de Graffittis. Categories infantil,
fins als 12 anys, i juvenil, a partir de 13 anys. Organitza: Grup d’Esplai Tossenc. 19h, La Costa Brava i
Tossa, el patrimoni cinematogràfic. Un llegat cultural a protegir, conferència a càrrec d’Antoni Martí
i Gich, documentalista cinematogràfic. Organitza:
Amics de Tossa-Club UNESCO.

27 d’abril, XIII CONCURS DE PINTURA INFANTIL. Passeig Mn. Cinto Verdaguer. De 9.30 fins a
10.30h, inscripcions i xocolatada per als nens participants. De 10.30 fins a 11.30h, temps lliure per
pintar i dibuixar. 12h, lliurament de premis i diplomes als participants. Un premi per curs. Organitza:
AMPA del CEIP Ignasi Melé i Farré.
13h. Plaça d’Espanya. Concert de música clàssica a l’aire lliure, a càrrec de l’Escola de Música de
Vidreres.

20 d’abril, 19h. Església de Sant Vicenç. Concert
de Sant Jordi a càrrec de: Coral d’Ullastrell, Coral
Ginesta i Coral Tossenca.
21 d’abril, CONCURS DE RAMS DE FLORS
Casa de Cultura. De les 16 a les 18h, recollida de
rams. 19h, lliurament dels premis. Exposició oberta
fins al 25 d’abril.

Del 18 d’abril a l’11 de maig Tossa viu immersa en la seva particular revolució cultural. Conferències, exposicions, oficis
religiosos, concursos, música, sense
oblidar les tradicionals parades de roses i llibres propis de la diada del Patró de
Catalunya, mantenen el municipi en continua efervescència.
Coincidint amb Sant Jordi, Dia Internacional del Llibre, cal destacar l’edició d’un
nou volum que recupera una part de la
història local: L’església vella de Sant
Vicenç, obra realitzada pels arqueòlegs
Lluís Palahí i Marc Sureda, vinculats a la
Universitat de Girona. El llibre es presenta
el pròxim dia 25 d’abril a la Casa de Cultura, a les set del vespre.
Segons el regidor de Cultura, Josep
Colomer, “amb aquestes jornades, on es
combinen tradició i modernitat, l’Ajuntament i el teixit associatiu col·laborem per
mantenir viu l’actiu cultural de Tossa. Animo tots els tossencs a participar-hi i a posar en valor la nostra cultura”. yz

22 d’abril, 19h. Casa de Cultura. Conferència
Tossa i Ripoll al s. XI, a càrrec de Mario Zucchitello,
historiador. Acte commemoratiu del Mil·lenari del
nomenament d’Oliba Abat de Ripoll i Cuixà (10082008).
23 d’abril, SANT JORDI
Des de les 10h, plaça d’Espanya. Fira de llibres i
roses. 19h, capella de Sant Miquel. Missa en honor
de Sant Jordi. 19.45h, Casa de Cultura. Lliurament
del Premi Ginesta, atorgat pels Amics de Tossa-Club
UNESCO a Manel Brunet, artesà local.
24 d’abril, 17h. Geriàtric de Tossa. Pouem poemes, a càrrec de l’Agrupació Va de Contes. 18h,
Casa de Cultura. Entrega dels Premis de Recerca a
l’alumnat de l’IES Tossa.
25 d’abril, 19h. Casa de Cultura. Presentació del
llibre L’església vella de Sant Vicenç, a càrrec de Lluís
Palahí i Marc Sureda, arqueòlegs de la Universitat
de Girona.
26 d’abril, 12h. Geriàtric. Presentació dels CD’s
d’entrevistes a la gent gran de Tossa, en què expliquen com era la vida abans del turisme. A càrrec
de Rafa Gascón, director de l’Escola de Música de

29 d’abril, DIA DE LA BIBLIOTECA
De 9 a 17h, cinc sessions de contes i cançons per a
tots els nens del CEIP Ignasi Melé i Farré. Espectacle
Festa medieval, a càrrec de País de Xauxa.
1 de maig, FESTA DE LA SANTA CREU
12h. Església St. Vicenç. Ofici Solemne amb acompanyament d’orquestra. Processó i benedicció del
terme. 13.30h, plaça d’Armes de Vila Vella. Sardanes amb la Cobla La Genisenca. 17h, Sala d’Actes
de l’Ajuntament, lliurament dels premis del Concurs
de Creus de Flors. 18h, Plaça d’Armes de Vila Vella,
sardanes amb la cobla La Genisenca.
4 de maig, APLEC DE LA MARE DE DÉU DE
GRÀCIA
9h. Marxa a peu a la Mare de Déu de Gràcia. Sortida
de la Terminal. Organitza: Centre Excursionista Tossenc. 13h. Missa a la Capella de la Mare de Déu de
Gràcia. 14h. Arrossada Popular. Cal portar plat, got i
coberts. Cal apuntar-s’hi prèviament i recollir el tiquet
a la Casa de Cultura, de dilluns a divendres de 16 a
19h. Data límit: 2 de maig. Preu del tiquet: 5 €.
11 de maig, PASQUA FLORIDA
18h. Església Parroquial de Sant Vicenç. Oratori
– Gospel amb Cor i Orquestra de l’Escola Municipal
de Música de Sant Cugat del Vallès. Organitza: Escola Municipal de Música i Parròquia de Sant Vicenç.
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ESPORTS I JOVENTUT

El lloguer dels equipaments
esportius dóna fruïts

Es renoven les cistelles i els
taulers del pavelló
La Regidoria d’Esports renovarà en breu
les cistelles i els taulers del pavelló de bàsquet i els monotoritzarà. Els actuals es
troben força deteriorats, ja que funcionen
des de la inauguració de la instal·lació,
l’any 1992. El pressupost arriba als 13.340
euros, import que es cobrirà en part amb
patrocinis. Els nous taulers són de metacrilat i les anelles són basculants. yz

Inscripcions obertes per a la XI
Cursa Popular

Esportistes anglesos, americans, alemanys i
també d’altres zones de Catalunya i d’Espanya han llogat durant diferents dies del març i
l’abril els equipaments esportius de Tossa per
realitzar-hi entrenaments o tornejos.
Segons informa la Regidoria d’Esports
en aquests dos mesos, gràcies al lloguer
del camp de futbol i del pavelló, s’han
ingressat més de 10.000 euros i encara
hi ha activitats programades per al mes
de juliol que faran augmentar aquesta
xifra fins arribar als 11.500 euros.
Emili Oller, regidor de l’àrea, explica que

les instal·lacions esportives formen part
també de l’atractiu turístic de Tossa. “Cada
vegada són més els equips europeus, tant
d’esport base com sèniors, que trien la nostra vila per realitzar una setmana d’entrenaments atrets pel clima agradable, per un
entorn natural privilegiat i per una oferta
turística de qualitat. Des de l’Ajuntament
ens interessa fomentar aquestes activitats
perquè amb els guanys podem contribuir al
manteniment i millora de les instal·lacions,
atesa la precària situació econòmica en què
ens trobem”. yz

El 25 de maig tindrà lloc una cita obligada
de l’esport local, l’onzena Cursa Popular.
La prova, organitzada per la Unió Atlètica Tossa, compta amb la col·laboració de
l’Ajuntament, del Consell Esportiu de la
Selva, del Càmping Can Martí i de la Pastisseria Neras. Les inscripcions es poden fer
anticipadament a través de la web www.
tossademar.com/ajuntament o bé in situ el
mateix dia 25. El pavelló serà el punt de
trobada. S’han previst dos circuits, de 5
km i de 12. La sortida de la caminada serà
a les 9h i la de la cursa, a les 9.30h. Hi haurà un obsequi per a tots els participants i
en acabat, botifarrada popular. yz

Èxit notable de l’exposició de
motos clàssiques

El Pla local de joventut pren forma

La Regidoria de Joventut, en mans d’Emili
Oller des del mes de març, està immersa en
la redacció del Pla local de joventut.
“A partir de la incorporació de la Cristina
Domènech, la nova tècnica de l’àrea, estem
dissenyant el full de ruta que marcarà les
actuacions que impulsarem en els pròxims anys. Aquest document marc parteix
d’una diagnosi de la situació del jovent de
Tossa, analitza les seves mancances i necessitats, i després planteja un conjunt de
propostes i accions per incentivar els joves”,
explica Oller.

El pla proposa un programa d’activitats
que té com a objectiu la dinamització del
casal de joves (imatge) i la transformació
d’aquest equipament en un punt de referència de la participació juvenil. Segons Oller,
“volem que els joves facin seu aquest espai,
que l’interioritzin com un punt de trobada
on poder parlar amb llibertat d’allò que els
interessa, on se’ls escolti i on se’ls animi a
emprendre qualsevol iniciativa”.
L’Ajuntament sol·licitarà a la Generalitat
subvencions per tirar endavant el Pla local
de joventut. yz

L’exposició de motos clàssiques, organitzada per l’entitat Moto Club de Tossa i
l’Ajuntament a l’edifici La Nau, va tancar
portes amb un notable èxit de visitants. La
mostra va retre homenatge al gironí Pere
Auradell i Ribas, un amant de les motocicletes i de Tossa, on va estiuejar gran
part de la seva vida. Entre els exemplars
exposats n’hi havia quatre de la col·lecció
d’Auradell, mentre que els altres models
van ser cedits per Josep Mayo, Pere Soler
i Lluís Soler, Jaume Fabregas, Pere Tort,
Isabel Madruga, Joan Ribas, Jaume Salles,
Jaume Descamps i l’Ani. yz

IX Baixada local de carretons
La novena Baixada de Carretons organitzada per l’Ajuntament i el Moto Club
Tossa va comptar amb la participació de
deu carretons formats per parelles o bé
per equips de quatre. Tots els corredors,
aquest cop, van ser tossencs. yz
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Carnaval amb pluja, però gens
aigualit

Tot i que el rei Carnestoltes va arribar aquest
any un xic aviat i acompanyat de pluja, la
gresca i la xerinola no hi van faltar. Des del
dijous gras fins el dimecres de cendra, quan
es va cremar la sardina, els tossencs van posar-hi ganes. Cal destacar la bona actuació
d’algunes colles locals en les rues i concursos de disfresses de poblacions veïnes. A tall
d’exemple, la comparsa titulada Il·lusió-Caixa de Música de la colla Els Guapos (imatge)
va aconseguir el primer premi a Lloret i a
Calella-Pineda. yz

fets i gent
Dinar de germanor de
l’Associació de Jubilats
Al voltant de dues-centes persones van
assistir al dinar de germanor de l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Tossa, celebrat aquest mes d’abril al restaurant Sa
Proa de l’Hotel Mar Menuda. Durant l’acte
es va retre un homenatge als socis de més
edat, la Lola Tarré i en Narcís Torrent, tots
dos de 92 anys; al voluntari Lucio León que
habitualment col·labora amb l’entitat, i a
l’Hotel Mar Menuda, també per la seva col·
laboració. Prèviament es va oficiar una missa en record dels socis que han mort durant
el darrer any. yz

Dia de la Dona Treballadora
amb Glòria Poyatos

Canvis en el cartipàs
Durant la sessió plenària del mes de març,
l’alcaldessa Imma Colom va informar d’una
reestructuració de regidories, justificada
“per descarregar de feina algunes àrees”.
Joaquim Coris, regidor de Medi Ambient,
assumeix les competències de Festes i tradicions, mentre que Emili Oller, regidor
d’Esports, assumeix també Joventut. Anteriorment les àrees de Festes i Tradicions i de
Joventut les gestionava Josep Colomer, responsable també de Cultura i d’Educació. yz

Jubilació de Carmen Jaén i de
Carlos Martín

Prop d’un centenar de persones van participar el 9 de març en la primera Cimitombada, una marxa popular de 17 km de recorregut a través dels principals racons naturals
de Tossa. L’excursió, organitzada pel Centre
Excursionista en col·laboració amb l’Ajuntament, tenia com a objectiu promocionar
el poble especialment entre els visitants de
fora. Després de l’èxit aconseguit, els organitzadors tenen clar que repetiran. yz

Biblioteca Municipal
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona
Treballadora l’Ajuntament va organitzar a la
Casa de Cultura una xerrada-col·loqui sota el
títol Guanys i dèficits en matèria d’igualtat,
que va comptar amb la participació de l’advocada laboralista Glòria Poyatos (a la dreta
de la imatge). L’acte el va cloure l’alcaldessa
Imma Colom, qui va animar les dones tossenques a reprendre l’antiga associació per dinamitzar el col·lectiu. Colom els va oferir tot el
suport de l’Ajuntament. Un segon acte amb
motiu d’aquesta jornada reivindicativa va ser
un cine-fòrum sobre la pel·lícula Celos. yz

Noves converses amb REPSOL
per extendre la xarxa de gas

La cuinera de la Llar d’Infants Municipal,
Carme Jaén, i el policia local Carlos Martín
s’han jubilat. La Carmen, que ha plegat
aquest mes d’abril, portava 18 anys preparant el menjar per a tots els nens i les
nenes que han passat per l’escola bressol.
De la seva banda, l’agent Martín s’ha prejubilat als 61 anys després de 28 de servei.
L’Ajuntament els agraeix la seva tasca professional i els desitja el millor per aquesta
nova etapa. yz

Alta participació en la primera
Cimitombada

La Regidoria d’Urbanisme i responsables de
Repsol van mantenir el passat 28 de març
una reunió per avançar en extensió de la xarxa de gas a diferents punts de la vila. La zona
prioritària és el sector de Can Vergonyós, on
només falta connectar-hi un tram de canonada. La companyia i els tècnics municipals
estudien a hores d’ara una solució alternativa i ràpida per enllestir la connexió de gas en
aquest barri, sense haver de condicionar-la
a la urbanització del frontal de la carretera
de Llagostera que resta pendent. També es
treballa en una nova fase de gasificació de
l’avinguda de la Palma i d’altres zones del
nucli antic. yz

• 24 d’abril,a les 17h
Hora del conte per a adults. Pouem
poemes, per la Pepa de Va de Contes.
Activitat adreçada als interns del Centre de Dia – Geriàtric de Tossa.
• 28 d’abril, de les 17.15h a les 18h
Grup de lectura infantil. Conductora:
Àngela Fernández. Comentaris de la
lectura sobre l’obra El secret de l’andana 13, d’Eva Ibbotson.
• 29 d’abril, de les 09h a les 17h
Dia de la Biblioteca. Cinc sessions de
l’espectacle Festa medieval per País
de Xauxa. Activitat adreçada a tots els
nens i les nenes del CEIP de Tossa.
• 8 de maig, a les 20h
Grup de lectura d’adults. Comentaris
de lectura sobre l’obra Vida privada,
de Josep M. de Sagarra. yz

Espai d’Informació General
Tots els dimarts a les 22h
Repetició els dissabtes a les 14h
i els diumenges a les 18h
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OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

Situació econòmica
municipal
Quan érem a l’oposició, encara no fa un any,
ja intuíem allò que estava passat a Tossa. Ens
ensumàvem que la situació econòmica havia
de ser més crítica del que se’ns volia fer veure.
Teníem la sensació que cada dia ens acostàvem més a un iceberg i que l’eclosió podria
tenir greus conseqüències pel funcionament
ordinari del poble.
Evidentment, no ens vam pas equivocar.
Ara des del govern, i després de mesos de treball, comencem a descobrir la punta d’aquest
iceberg gràcies a la feina curosa de l’auditoria
a la qual estem sotmetem els darrers exercicis econòmics. Fins el moment s’ha finalitzat
l’examen de l’any 2007 i ara s’estan avaluant
el 2005 i el 2006. Els resultats, convé dir-ho,
no són gens encoratjadors. La situació econòmica de les arques municipals apunta cap
a una mala època on tots haurem d’estrènyer’ns el cinturó.
Se’ns ha criticar aquest afany d’auditar,
però ens reafirmem en la nostra postura. Pensem que és una qüestió de responsabilitat i
de fidelitat envers els nostres electors i envers
tots els tossencs i tossenques posar les cartes
damunt la taula i explicar, sense emmascaraments ni embuts, de quin punt partim. Un cop
tinguem els resultats a la mà de ben segur que
els donarem a conèixer i sense cap mena de
recança.
Aquesta situació, com és d’imaginar, ens
lliga de mans i peus a l’hora de desenvolupar
la nostra acció de govern i ens està portant
molts mals de caps per poder equilibrar el
pressupost municipal.
No és la millor de les perspectives, ho sabem. I el panorama s’agreuja si hi sumem la
temporada turística poc gloriosa que se’ns ve
a sobre, condicionada per la davallada econòmica global que viu el país, amb una forta crisi
de la construcció i un creixent endeutament de
les famílies per l’apujada de les hipoteques.
Però no ens venim avall. Treballem i treballarem dur, amb empenta i amb imaginació,
per esprémer al màxim els recursos i per no
rebaixar la qualitat dels serveis que aquest
municipi requereix. Això sí, malauradament
ens veurem obligats a prendre determinades
decisions que no seran del grat de tothom,
amb l’objectiu que, durant els tres anys que
ens resten de mandat, siguem capaços de reconduir les arques municipals a una situació
de tranquil·litat. No ens tocarà altre remei i
esperem comptar amb la comprensió del
poble. Ens esmerçarem a fons, doncs, per
recuperar la il·lusió i la vitalitat pròpies del tarannà vilatà. És la nostra obligació i el nostre
compromís. yz

Can Zügel.
Mentides i delictes
En el moment de tancar
aquesta edició, Tossa Unida
no havia lliurat el seu article.

L’aprovació definitiva del pla general vigent,
acomplint la nova llei d’urbanisme, proporciona en els seu 8 anys de vigència uns 400 pisos
de protecció oficial, la majoria de lloguer i per
gent jove. Calia trobar la manera que la gent
gran no depenent i que viu sola i amb pocs
recursos tingués accés a un habitatge digne,
inserit en el nucli, proper als serveis, proper a
la gent, proper al mar i a les zones d’esbarjo.
Casa Zügel acompleix aquests requisits. És un
solar cedit a la Generalitat que forma part d’un
equipament cultural municipal i potent: la casa
del pintor Oskar Zügel, l’única casa d’un pintor
dels anys 30 que es manté intacta i visitable i
que és propietat municipal. Que la gent gran
de Tossa pugui viure i compartir el gaudi del
seu jardí i la vida que genera la visita continuada a la casa del pintor és un model d’integració
desitjable enfront el model isolador d’allunyar
els avis de la resta de la gent que proposa l’altre
model d’ubicació. Si la gent gran no pot viure, per les raons que sigui, amb la seva pròpia
família, el més semblant a aquesta companyia
és la dels propis veïns del bloc, i la presència
continuada de la gent que visita l’espai cultural
on coexisteixen usos complementaris. Cultura
i gent gran: Una experiència enriquidora i integradora.
Amb el canvi de govern municipal CiU ha
aturat les obres començades, i amb l’excusa
d’una reclamació inexistent dels fills del pintor
pretén anul.lar el conveni amb la Generalitat,
pagar els 200.00 euros invertits, redactar i
aprovar un nou projecte, modificar puntualment el pla general per traslladar la qualificació d’un solar dotacional a un altre, esperar el
temps de tramitació fins arribar a la licitació de
les obres, etc.I obliden que la seva obligació és
defensar el patrimoni municipal, i agilitar l’entrega dels pisos a la gent gran més necessitada.
En un estat de dret enganyar la Generalitat,
malbaratar diners públics i perjudicar la gent
gran són delictes tipificats. I en un estat de dret
els que cometen delictes tipificats en paguen
les conseqüènies.
Des del PSC presentem un recurs contenciòs administratiu contra el canvi d’ubicació dels
pisos i les seves conseqüències econòmiques i
socials. I tenim plena confiança en el Govern
de la Generalitat que és el propietari del solar i el promotor de l’obra. Tota una garantia
pels que esperem veure com ben aviat es reprèn una actuació tan necessària com els pisos
per la gent gran a Casa Zügel. Confiem en el
seny i el bon criteri de la Conselleria de Medi
Ambient i Habitatge perquè tots sabem que el
nostre govern no permetrà que les mentides
del poder local passin per davant dels interessos universals de la gent gran que protegeix el
Govern de Catalunya. yz

