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Una sala polivalent i 500 places
d’aparcament per Tossa
El conveni amb la propietat de Can Truges també suposarà
la construcció d’un hotel de màxima qualitat turística

En aquests terrenys es construirà un espai que es destinarà a festa major,
concerts, teatre o actuacions, entre d’altres coses
Tossa disposarà aquest estiu
de més de 1.200 places
d’aparcaments municipals. p. 4

L’equip de govern millora
el POUM 2006 i elimina les
restriccions de les zones
inundables p.5

La nova ordenança de civisme
garanteix el dret a utilitzar els
espais públics amb respecte p. 6

Tossa, bressol de la Costa Brava

Exposició commemorativa
Edifici La Nau / del 2 de maig fins el 26 d’agost
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editorial
Avui, mentre escric aquestes línies, veig que ja s’han
complert dos anys de govern municipal d’aquesta
legislatura.
De sobte, m’adono que aquests vint-i-quatre
mesos han passat de pressa, malgrat les dificultats
del dia a dia, que molts cops han estat especialment
dures.
Em venen a la memòria els primers moments,
quan ens vam fer càrrec de la situació real de l’Ajuntament. Ja estàvem mentalitzats, però la realitat que
ens vam trobar superava tota ficció. Tot era molt
més complicat i embolicat del que semblava.
La situació econòmica era esperpèntica. Uns
deutes bancaris que esgarrifaven, un Pla General
aprovat que castigava als tossencs, un poble deixat
que requeria d’un urgent “baldeio” per posar-lo en
condicions…i així cada dia alguna “novetat” ens
sorprenia i ens feia preguntar com havia estat posible arribar a una situació semblant i com podia ser
que Tossa hagués estat tan mal gestionada durant
quatre anys.
Avui, però, mentre recordava aquells primers
mesos, també sóc conscient que la situació ara ja
és molt diferent i podem parlar en termes d’esperança.
I ho veig especialment quan parlo amb representants municipals d’altres poblacions que es
troben aclaparats per la situació de crisi que es viu
en aquests moments i, sobretot, als ajuntaments.
Jo m’adono que estan preocupats per la realitat ,
per com s’ha de gestionar un municipi en aquestes circumstàncies especials que ens toca viure en
aquesta legislatura, però us puc ben assegurar
que davant la situació que ens vam trobar nosaltres fa 2 anys, els puc donar, fins i tot, ànims per
tirar endavant. Els poso com a exemple que l’auditoria ens ha servit, entre altres coses, per saber
quina era la situació econòmica real del nostre
Ajuntament i poder gestionar de manera diferent
el nostre poble. Puc dir, ben orgullosament, que
els resultats econòmics d’aquest darrer any són
encoratjadors perquè hem aconseguit estalviar
més de dos milions d’euros basant-nos en la reducció de despeses bancàries i en la contractació

de menys personal laboral, per citar només uns
exemples.
També vull dir que les millores en la població són
ben evidents…tothom pot veure com han canviat
els carrers, i com s’està treballant en infraestructures importants que milloraran la qualitat de vida
dels tossencs.
S’han produït modificacions en el Pla General,
donant resposta i solucionant molts problemes dels
tossencs perquè entenem que un pla general ha
d’estar al servei dels vilatans i no en contra d’ells.
Aquesta ha estat i serà la nostra filosofia i la nostra política a l’hora de gestionar el poble i crec que
hem estat capaços de superar una situació d’extrema gravetat, malgrat que encara ens estem recuperant a poc a poc.
I per acabar, només dir-vos que, amb l’equip de
govern que ha estat capaç de capgirar i redreçar
la nefasta situació que vam heretar, farem encara
molta feina per Tossa i, sobretot, la retornarem a
una situació normalitzada.
Per això, a la gent del meu equip els hi agraeixo
sincerament la seva tasca i a vosaltres us vull donar
les gràcies per la vostra confiança.
Tots plegats formem un bon equip !
Molt bon estiu !
Imma Colom, alcaldessa yz
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Tossa aconsegueix un espai polivalent de dues plantes
i unes 500 places d’aparcament
L’Ajuntament i els propietaris del sector de
Can Truges –situat darrere la terminal d’autobusos- han signat un conveni en el que es
preveu que els propietaris puguin construir
en aquell sector un gran complex hoteler de
quatre estrelles –que es situarà a la part més
propera de la muntanya- a canvi de la cessió
de dues pastilles de terreny que es destinaran a unes 500 places d’aparcament i la
construcció d’un espai polivalent –de
més de 1.000 m2 i dues plantes-, que
s’haurà d’edificar abans que l’hotel.
El conveni també recull que encara que
no es construís l’hotel, els propietaris hauran de fer igualment el polivalent, un espai que es destinarà a festa major, concerts, teatre o actuacions, entre d’altres
coses. A més, la despesa dels vials i altres
elements urbans també aniran a càrrec dels
propietaris. Es retornarà la qualificació urbanística que el POUM del 2006 li va treure.
Els propietaris de l’espai disposen de dos
anys per presentar el projecte constructiu.
La regidora d’Urbanisme, Assumpta Margenats, assegura que el conveni deixa clar
que es destinarà el sòl per a usos exclusivament hotelers i que, en cap cas, s’urbanitzarà amb habitatges. z

L’equip de govern remodela
i obre el Centre d’Interpretació dels Fars
L’equip de govern, a través del FEIL, ha invertit
50.000 euros per refer els desperfectes del Centre d’Interpretació dels Fars i el va poder reobrir
per Setmana Santa. L’equipament tenia els projectors espatllats i hi havia goteres, entre altres
desperfectes. Amb aquests 50.000 euros, s’ha
canviat els projectors; substituït les càmeres de
seguretat; construït una nova guixeta; posat
nous cartells per indicar el circuit en el museu;
i senyalitzat els interruptors i arranjat les portes
espatllades.
Un altre dels espais culturals públics que s’està
millorant és Can Ganga, un projecte de l’antic govern de PSC i ERC, en el que, dins aquesta masia
històrica del nucli antic de Tossa, es volia explicar
com es vivia a la població fa anys, centrant-se en
la pesca i en la feina del camp i mostrant objectes
característics de cada època. L’actual govern de
CiU, però, el va haver de tancar degut a la quantitat de mancances que hi havia i, per això, s’ha
previst invertir aproximadament 15.000 euros
per solucionar-ho i reobrir el museu. La intenció
de la regidoria de Cultura és obrir les dues plantes actuals a l’estiu, i rehabilitar les golfes de cara
a finals d’aquest any o ja l’any que ve. z
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Tossa disposarà aquest estiu de més de 1.200 places
municipals per aparcar

Canvi d’imatge de Tossa
El milió i escaig d’euros que li pertocaven a Tossa en concepte d’ajudes del FEIL
ja es poden veure traduïts en millores a
molts punts del municipi. Entre aquestes
millores, destaca l’arranjament de l’enllumenat públic del sector del Mas Font,
que tenia una partida pressupostada de
372.604,01 euros, i la pavimentació de
diversos carrers i voreres de la vila, amb
un cost de 170.999,8 euros, per deixar la
població a punt de cara a la temporada
turística. La regidora de Serveis, Maria
Teresa Moré, assegura que aquests projectes eren obres que reclamaven tant el
sector de l’hostaleria com el de la restauració. yz
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Tossa millora el seu Pla General gràcies a les modificacions
de CiU
L’Ajuntament acaba de posar en marxa una
modificació del Pla General del 2006 –l’aprovat per PSC i ERC-, amb l’objectiu, segons
l’actual equip de govern de CiU, de corregir
algunes de les principals mancances i deficiències que l’afecten, concretament les que
requerien una solució immediata. Segons
CiU, la precipitada aprovació del POUM 2006
abans de les darreres eleccions municipals, així
com la falta de sensibilitat vers les més de mil
al·legacions presentades i la nul·la voluntat de
consens que va presidir la seva elaboració, ha
deixat un rastre d’imperfeccions i carències
que convenia d’esmenar amb urgència per
raons de seguretat jurídica, de protecció de
l’interès general del municipi i dels drets i interessos patrimonials legítims de les nombroses
persones que en van resultar perjudicades.
Aquesta modificació es concentra, sobretot, en les indefinicions, suspensions i prohibicions d’edificar que el POUM 2006 va condemnar a extenses àrees del territori per la
falta de voluntat en uns casos i la incapacitat
en altres d’afrontar la problemàtica existent
en aquestes zones. Abdicant de la seva principal responsabilitat, el POUM 2006 va deixar
pendent, per exemple, d’ordenar àmplies zones del casc urbà o va establir la prohibició
d’edificar de forma preventiva en moltes illes
catalogant-les arbitràriament d’inundable.
Un dels objectius principals de la modificació proposada per CiU és recuperar la planta
àtic del nucli antic, en condicions que assegurin la seva plena compatibilitat amb els valors culturals, estètics i paisatgístics que convé
preservar. En aquest sentit, es permetrà la
construcció d’una planta àtic enretirada del
pla de façana un mínim de tres metres en les
illes d’edificació que per les seves dimensions
ho permetin. Per assegurar un ús correcte del
dret a l’edificació d’aquesta planta, la modifi-

cació ha fet un gran esforç de precisió, dibuixant directament sobre els plànols les illes que
per les seves dimensions permeten encabir
aquest tercer nivell d’edificació.
Una altre mancança del POUM 2006 que
aquesta modificació s’ha proposat resoldre és
la falta de sòl hoteler de característiques apropiades per allotjar establiments d’alt nivell, capaços d’atraure un turisme de qualitat i amb
capacitat de competir en un entorn de mercat
globalitzat i fortament competitiu, que asseguri la implantació d’aquest tipus d’activitats
econòmiques generadores de riquesa a llarg
termini, pels importants beneficis directes i
indirectes que s’ha demostrat que aporten a
la població, especialment en favor dels sectors comercials, de restauració i terciaris. En
aquest sentit, la modificació crea dues grans
zones hoteleres a Can Truges i a Can Coure.
La primera línea de mar ha estat la gran
oblidada de l’urbanisme local de l’últim quart
de segle. I el Pla General de 2006 ha continuat ignorant el tema. La modificació proposada
ha afrontat amb valentia aquesta assignatura
pendent, abolint els sis plans de millora urbana i desbloquejant la façana marítima, mitjançant una regulació dels seus usos edificatoris
extremadament curosa amb el seu extraordinari valor paisatgístic. Això suposarà l’abrogació de la prohibició històrica de remodelació
arquitectònica que pesa sobre els propietaris
de la primera línea de mar des de 1986.
En la mateixa línia s’inscriu l’operació de
neteja de la infinitat de plans de millora i de
plans especials que assolen el municipi i, molt
especialment, el nucli urbà de Tossa, com és
el cas del Codolar Roqueta. La delimitació
d’aquests plans comportava, a la pràctica, la
impossibilitat d’edificar o transformar fins que
no s’hagués aprovat el pla especial o el pla de
millora corresponent. En la majoria dels casos,

doncs, els terrenys quedaven petrificats sense
possibilitat de fer-hi res per temps indefinit.
Ara això es solucionarà.
Un altre dels aspectes objecte de consideració especial en aquesta modificació és la
falta de precisió de la regulació gràfica i normativa de les zones 3 i 4; i, finalment, la disfuncionalitat històrica dels blocs de pisos del
Mas Font, que també es solucionarà perquè
els pisos es puguin renovar i rehabilitar, eliminant les restriccions que durant molts anys ho
han impedit.
En resum, la modificació s’articula entorn
dels següents grans eixos:
1. Redacció i aprovació de l’estudi d’inundabilitat que el POUM va ignorar i que s’hauria
d’haver redactat abans de la seva aprovació
inicial.
2. Eliminació de la prohibició d’edificar d’una
extensa àrea del territori declarada arbitràriament pel POUM com a inundable sense l’estudi previ d’inundabilitat exigit per l’Agència
Catalana de l’Aigua.
3. Reducció dels àmbits i les edificabilitats
de les àrees de creixement residencial intensiu delimitades pel POUM a tocar de la
Riera.
4. Recuperació de la planta àtic del nucli
antic.
5. Foment de la indústria hotelera.
6. Resolució del dilema endèmic de la primera línia de mar.
7. Resolució de les ambigüitats de les Zones
3 i 4.
8. Resolució del problema històric dels blocs
del Mas Font.
9. Abolició dels àmbits de planejament secundari anòmals (Codolar, Peregrí, etcètera) i aixecament de la suspensió de llicències que pesa
sobre les finques compreses en ells. yz

L’equip de govern elimina les restriccions de les zones
inundables del Pla General aprovat per PSC i ERC
Segons l’equip de govern, una de les deficiències
més importants del POUM 2006 és la declaració
com a inundables d’un gran nombre de finques situades en les proximitats de la riera.
La declaració d’un terreny com a inundable,
per la profunditat i gravetat de les seves repercussions, requeria inexcusablement la realització
prèvia d’un estudi tècnic d’inundabilitat. En teoria, el POUM 2006 no es podia haver aprovat
sense la prèvia realització d’aquest estudi, però,
possiblement, les presses per aprovar-lo abans
de les eleccions de maig de 2007, van fer que
s’aprovés amb la condició que l’estudi d’inundabilitat s’elaborés més endavant. Per aquesta raó,
els redactors del POUM van esquitxar els terrenys

amb una “i” indicativa del caràcter potencialment
inundable que suposaven.
L’atribució d’aquesta “i” es va fer, doncs, de
forma arbitrària, atès que no estava basada en
cap estudi científic, sinó en una estimació discrecional aproximada de les àrees de risc. La declaració
d’inundabilitat d’aquestes finques comportava la
impossibilitat d’edificar-les fins que s’elaborés l’estudi d’inundabilitat, que havia de determinar si les
finques afectades eren o no susceptibles de ser
edificades.
Ara, l’actual equip de govern ha reconduit aquesta anormalitat i ha encarregat l’elaboració d’aquest
estudi, que permetrà retirar la qualificació com a
zones indundables de moltes de les finques afecta-

des per aquesta declaració, aixecant les restriccions
edificatòries que pesaven sobre elles.
També obligarà a reduir substancialment l’edificabilitat d’algunes zones de creixement programades pel POUM 2006, com en el cas de Can
Pericàs. yz
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Govern i oposició aproven una ordenança de civisme que
fomenta encara més la convivència i garanteix el dret a
utilitzar els espais públics amb respecte
La nova ordenança de civisme i convivència ciutadana, que entrarà en vigor al juliol, té com
objectiu principal garantir a les persones que es
trobin a Tossa el dret a utilitzar i gaudir dels espais
públics en òptimes condicions per a la convivència
ciutadana. En aquest sentit, l’ordenança pretén
combatre els diferents comportaments incívics
que es puguin produir a la via pública amb la finalitat d’establir un clima que, entre d’altres coses,
fomenti la qualitat de vida dels tossencs o de les
persones que ens visiten.
L’assoliment d’aquests objectius passa, en primer lloc, per portar a terme activitats ducatives,
preventives i de foment dels valors de convivència
i civisme. La potestat sancionadora de l’administració es planteja únicament com a solució davant
el fracàs o rebuig de les mesures proposades.
L’Ajuntament ha catalogat les infraccions en tres
categories que serviran per indicar la quantitat a
pagar per part del ciutadà que infringeixi alguna
norma. Les infraccions lleus podran tenir una multa de fins a 601 euros, les greus variaran d’entre
602 a 1.202 euros i les molt greus se sancionaran amb un mínim de 1.203 euros i un màxim de
1.803 euros.
L’ordenança s’ha enviat a totes les associacions
perquè hi puguin dir la seva i s’ha consensuat amb
l’oposició perquè pugui durar, al menys, 10 anys.
Principals articles de l’ordenança
-Rebuig de la violència física o psíquica.
Seran sancionables les baralles i discussions a la
via pública que tinguin repercussions públiques. És
una circumstància agreujant que causin aldarulls
o desordres públics. També seran sancionades les
persones que insultin, es burlin, molestin, coaccionin a tercers sempre que les seves accions signifiquin un atemptat contra la convivència ciutadana.

A més, serà un agreujant que aquestes conductes tinguin com objecte a infants, persones amb
discapacitats físiques o psíquiques que les facin
especialment vulnerables, autoritats o treballadors
de l’Administració que actuïn en l’exercici de les
seves funcions.
-Neteja i salubritat.
En la via i espais públics no es podrà escopir,
orinar, defecar, llençar mucositat, o llençar qualsevol objecte o residu. Tampoc netejar i reparar
vehicles i maquinària a la via pública, ni rentar-hi
animals. El reg de les plantes situades en parts de
l’immoble que donen a la via pública haurà de ferse en l’horari comprès entres les 22 hores de la nit
i les 7 hores del matí. Els testos de flors i plantes
mai podran sobresortir de l’espai dels voladissos
dels edificis ni oferir cap perill de caiguda a la via
pública.
-Consum de begudes alcohòliques, estupefaents i drogues a la via ública i a establiments públics.
Resta prohibida la consumició de begudes alcohòliques a les vies, espais o equipaments públics,
fora dels establiments autoritzats i en aquells actes especialment autoritzats com inauguracions,
revetlles, fires, zones de pic-nic, etc. També està
prohibit el consum de drogues, estupefaents o
substàncies psicòtropes declarades il·legals per la
legislació vigent, tot i que no constitueixi infracció
penal, a les vies, espais o equipaments públics. Els
responsables dels establiments han d’evitar que la
clientela tregui a la via pública gots o ampolles de
vidre essent permesos només els gots de plàstics
i, en qualsevol cas, els responsables dels establiments hauran de d’evitar que la clientela faci el
consum de begudes a la via pública, tot i que l’envàs sigui de plàstic.

-Oferiment i demanda de serveis sexuals
i altres.
Es prohibeix oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis sexuals retribuïts a l’espai públic i llocs privats d’ús
públic. Serà una circumstància agreujant, quan
aquestes conductes es duguin a terme en espais
situats a menys de 200 metres de distància de
centres docents o educatius. Igualment, és prohibit mantenir relacions sexuals siguin o no retribuïdes, a l’espai públic i privats d’ús públic.
-Altres serveis no autoritzats a la via
pública
Es prohibeix també la realització d’activitats i
la prestació de serveis no autoritzats en l’espai
públics, com ara el tarot, vidència, massatges,
trenes i tatuatges, etc. També està prohibida a la
via i als espais públics la pràctica de juguesques
que impliquin apostes amb diners o béns.Resta
igualment prohibit l’oferiment de qualsevol bé o
servei a persones que es trobin a l’interior de vehicles privats o públics. Es consideren inclosos en
aquest supòsit, entre d’altres comportaments, la
neteja dels parabrises dels automòbils detinguts
a la via pública així com l’oferiment de qualsevol
objecte. Tampoc seran permesos els comiats de
solters o solteres que impliquin aldarulls -crits,
cants o xiulets-.
-Platges
Està prohibit fer servir sabó i altres productes
de neteja a les dutxes, rentapeus i fonts públiques. També portar animals de companyia a les
zones i llocs públics de bany, a la sorra i a l’aigua,
en èpoques d’afluència de banyistes (entre l’1
d’abril i el 31 d’octubre de 2008). S’exceptuen
els gossos d’assistència, degudament acreditats,
acompanyats pels seus usuaris autoritzats yz

L’Ajuntament també ordena el mercat i els taxis
L’equip de govern ha volgut actualitzar
l’ordenança del mercat degut a les queixes d’alguns marxants perquè moltes parades no complien els horaris, sobretot a
l’hivern. El govern ha aprofitat la revisió
de l’ordenança per concretar quins productes es poden vendre i quins no i posar

ordre en la quantitat d’expositors. De tota
manera, de l’actual mercat, no hi ha cap
producte que a partir d’ara s’hagi de prohibir. Fins i tot, amb la nova ordenança es
permetrà vendre bisuteria, producte que
ara no hi és. El mercat continuarà fent-se
en dijous, tot i que si cau en Nadal, Cap

d’Any o Festa Major es farà un dia abans.
D’altra banda, també s’ha actualitzat l’ordenança de taxis, que, entre d’altres coses,
obligarà als taxistes a tornar a portar l’escut
de Tossa als vehicles o estipularà el canvi
que s’ha de portar en euros i no en pessetes
com fins ara. yz

Prohibició als submarinistes de canviar-se i equipar-se al carrer
Tossa té un sector de fons marí, anomenat “La
Roja” i situat entre la illa i la Mar Menuda, que
acull comunitats marines poc comunes en aquesta
zona del Mediterrani. Per aquest motiu, hi ha una
gran activitat submarinista, tan a l’estiu com a l’hivern. Però això comporta problemes perquè hi ha
molts d’aquests submarinistes que aprofiten l’espai on estacionen el cotxe per canviar-se i equiparse per evitar pagar l’ús de les dutxes i vestuaris dels
locals de busseig. Això, a l’estiu, provoca les queixes dels banyistes i, per aquest motiu, l’ajuntament

ha volgut regular-ho dins l’ordenança de platges,
tot i que l’any passat la policia ja feia controls i les
molèsties van disminuir.
Entre les mesures adoptades, no es permet l’accés de submarinistes a l’aigua per la Banyera de
Ses Dones -ho hauran de fer per les zones abalissades-; no es permet fer servir les dutxes de la platja
per rentar els estris; i tampoc es permet canviar-se
a la via pública ni deixar-hi els estris. Les sancions
podrien anar dels 750 fins als 3.000 euros. De
tota manera, el regidor de Governació, Joan An-

toni Hervias, ha explicat que durant l’hivern, en el
cas de l’accés a l’aigua, els submarinistes podran
accedir-hi per la Banyera de Ses Dones perquè no
se’ls cridarà l’atenció, ja que no és una època on
habitualment hi hagi molts nedadors al mar. Hervias ha explicat que la prohibició expressa d’accedir
per aquest espai respon al fet que es tracta d’un
indret on molta gent de Tossa ha après a nedar,
per la tranquil·litat de l’aigua i que és un lloc a recer
i comenta que l’afluència de molts submarinistes
dificultaria aquest aspecte. yz
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L’Incasol no troba finançament per començar a construir els
pisos protegits de Can Vergonyós
Els 60 pisos de protecció oficial amb opció
de compra o lloguer que s’han de construir
a la zona de Can Vergonyós encara no tenen
data d’inici. L’Institut Català del Sòl (Incasol)
no troba finançament per dur a terme les
obres, tot i que fa mig any que està negociant amb diverses entitats bancàries l’accés a
un crèdit per a la promoció d’habitatges.
Des de l’Incasol asseguren que hi ha una
certa reticència per part de les entitats financeres respecte a la qüestió immobiliària,
tot i que, en aquest cas, es tracta d’un organisme públic qui sol·licita crèdit. Reconeixen
que és una situació preocupant perquè es
posa en qüestió el tenir accés a un habitatge
barat. Tot i això, afirmen tenir més problemes d’aquest tipus amb altres promocions
previstes en diversos llocs de Catalunya.
El cas és que el tema del finançament
és el que està endarrerint la construcció
d’aquests pisos i encara no hi ha una data
d’acord per obtenir recursos econòmics. yz

L’exposició “Tossa, bressol de la Costa Brava” ja és visitable
La primera planta de l’edifici de La Nau acull fins al 26 d’agost una
exposició que repassa la història i evolució del sector turístic local.
Aquesta exposició centra a Tossa els actes de celebració del centenari de la Costa Brava i és bàsicament de fotografies que recullen
diverses etapes de la història de la població.

Segons la regidora de Comerç, Assumpta Margenats, “l’exposició
pretén homenatjar els primers pioners del turisme que hi van haver
a Tossa, és a dir, els primers hotels, pensions, restaurants, botigues... que van començar a potenciar l’economia del poble”. yz
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Dinou restaurants recuperen la cuina de tota la vida de
Tossa a les seves cartes
La cuina de Tossa ha estat clarament marcada per les característiques del territori
on es troba, però el pas del temps, la influència de cultures diverses i les condicions de vida de la seva gent l’han mantinguda en constant evolució, donant forma
a una gastronomia pròpia. Per aquest motiu, l’Ajuntament i 19 restauradors locals
han volgut recuperar aquest bocí de Tossa
i, des de les taules d’aquests restaurants,
posar-lo a l’abast de totes aquelles persones a qui els agradi tornar a tastar la cuina
amb tot el sabor d’abans, elaborada amb
productes de primera qualitat i, en alguns
casos, amb inesperats tocs de modernitat.
L’objectiu no és altre que recuperar, donar
a conèixer al públic en general i potenciar
durant tot l’any la cuina tossenca de tota
la vida. La iniciativa començarà a finals de
juny.
Els restaurants adherits a “La Cuina Tradicional Tossenca” són Can Carlus, Can
Pini, Capri, Castell Vell, Club Aire Libre, El
Petit de Can Carlus, El Portal, El Taller, La

Cuina de Can Simon, L’Ajustada, L’Havanera, Marítim, Minerva, Nàutic Can Pini,
Rem Vell, Sa Muralla, Santa Marta, Túrsia
i Víctor. Aquests 19 restaurants estan inclosos en un fulletó que es pot sol·licitar a
l’Oficina de Turisme o al Punt d’Informació. A banda d’això, cada restaurant està
clarament identificat amb un distintiu situat a la porta de l’establiment.
S’han recuperat més de 30 receptes. A
totes les cartes dels restaurants adherits hi
haurà un apartat especial que, amb l’encapçalament de “Plats de la Cuina Tradicional Tossenca”, inclourà els plats que
ofereix cada establiment, que es podran
combinar amb la carta sencera. Alguns
dels plats que s’oferiran seran el cim i
tomba, l’arrós de cabra (de mar), l’arròs de paraigüero, trumfos amb bastina,
bunyols de bacallà, calamars farcits amb
mandonguilles, conill amb sanfaina, faves
afogades a la tossenca, fideus amb lluerna o gallina (de mar), gambes a la manera
de Tossa, llagosta a la tossenca, pastís de

rogers, pollastre amb escamarlans, sardines o verats en escabetx, sípia amb pèsols, trumfos i ous durs, suquet d’anxova,
suquet de rogers, etc.
Cada restaurant ha escollit lliurament
els plats tradicionals de Tossa que vol tenir a la carta (però sempre n’hi ha d’haver
més de 4) i els pot anar variant segons la
temporada, ja que la iniciativa es portarà
a terme tot l’any i vol tenir continuitat.
D’altra banda, s’han establert uns controls de qualitat dels establiments implicats a través d’un sistema d’enquestes
de satisfacció als clients dels restaurants
adherits. Aquestes enquestes es podran
omplenar i entregar al mateix restaurant o
a l’Oficina de Turisme. Totes les persones
que hagin tastat els plats de “La Cuina
Tradicional de Tossa” i hagin fet la seva
valoració a través de les enquestes, entraran en un sorteig de 19 àpats per a dues
persones, que es farà efectiu a finals del
mes de setembre de 2009. yz

L’Escola de Música ha matriculat més de 80 alumnes aquest curs
La regidoria de Cultura ha sol·licitat dues subvencions a la Generalitat per tal de poder portar a terme activitats musicals extraescolars al col·legi i a l’institut durant el curs 2009-10. De tota manera,
en aquest curs passat, els alumnes ja han participat a l’Escola de
Música i, fins i tot, s’han proposat gravar un disc. I és que les gravacions comencen a ser una activitat habitual de l’Escola de Música, ja que 17 joves del Col·legi Concepcionistes de Barcelona hi
va gravar un CD i una empresa turística alemanya tornarà aquest
estiu a utilitzar l’Escola de Música dins un projecte global de colò-

nies musicals. Finalment, cal assenyalar que, durant la Festa Major
d’estiu, seran els grups musicals vinculats a l’Escola de Música els
que faran el Concert Jove de Sant Pere.
Entre les activitats que porta a terme l’Escola de Música hi ha
Cant, Informàtica Musical, Piano, Guitarra, Bateria, Saxo, Violí... i
a l’estiu també s’oferiran classes individuals d’instrument; direcció
de grups de cambra; direcció de bandes de rock/pop; classes col·
lectives de guitarra; classes col·lectives de percussió (tambors); i
grup de cant. yz

Nou èxit de les Jornades Culturals
de Sant Jordi

Constitució del consorci del Massís
de l’Ardenya-Cadiretes

Del 17 d’abril al 3 de maig va tenir lloc una
nova edició de les Jornades Culturals de
Sant Jordi. Entre els diferents actes que es
van celebrar, destaca el concurs de rams de
flors, amb una participació de més d’una
vintena de persones; la presentació del videoclip de la Coral Tossenca; la presentació
del llibre “Els Ametllers. Oci i negoci al camp
romà”, de Josep M. Nolla, Lluís Palahí i Rosa
M. Sureda; o la inauguració de l’exposició
“APOCALÍPTICA: els rastres de la mort a
través de la història (S.XVI-XVIII)”. També es
va fer un acte d’homenatge a Josep Moreno
Pallí (1909-2001), mestre de la República; hi
va haver la tradicional fira de llibres i roses
a la Plaça d’Espanya; es va organitzar el XIV
Concurs de Pintura Infantil amb més d’un
centenar de participants; i es va celebrar la
Festa de la Santa Creu i l’Aplec de la Mare
de Déu de Gràcia. yz

Els set municipis que formen el Massís de
l’Ardenya-Cadiretes (Caldes de Malavella,
Llagostera, Lloret, Santa Cristina d’Aro,
Sant Feliu de Guíxols, Tossa de Mar i Vidreres) han constituït un corsorci que té
com a principal objectiu protegir el paratge i evitar-ne la degradació. El consorci es
constitueix per aconseguir que el massís
no sigui només una part del terme de
cada municipi, sinó que tot ell sigui objecte d’una acció coordinada, sobretot en
preservació i en el fet de potenciar-lo com
a atractiu. El president del consorci, Jordi
Mulà, explica que, per aconseguir-ho, cal
elaborar un Pla Especial d’Usos d’aquest
espai per regular i reconduir les activitats
que s’hi facin. El Massís de l’ArdenyaCadiretes està format per més de 8.500
hectàrees, la majoria protegides per un
Pla d’Espais d’Interés Natural yz

Es construeixen vuit cases
amb els diners de la I Setmana Solidària
Els 10.890,30 euros recaptats durant la I
Setmana Solidària de Tossa, que es va celebrar a principis de setembre de l’any 2007,
han servit per construir 8 habitatges a l’Índia. Concretament, a Nelakota Thanda, àrea
de Dharmavaram, regió de Bathalapalli i estat d’Andhra Pradesh. El projecte es va impulsar a través de la ONG Fundación Vicente
Ferrer yz

Reconeixement al Restaurant
Castell Vell
La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació
de Sant Feliu de Guíxols ha premiat el restaurant Castell Vell de Tossa per la seva trajectòria
en el sector turístic. Aquest any, el restaurant
celebra els 40 anys de vida. yz
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L’equip de govern redueix el deute
amb els bancs i caixes en gairebé dos
milions d’euros

Concretament, ha aconseguit cobrir 1.892.578
euros en l’exercici del passat any 2008. Tot
i això, el consistori encara té pendent saldar un alt deute amb les diverses entitats
creditores -bancs i caixes-, que suma una
xifra total de 10.280.810 euros. Els serveis
tècnics d’intervenció i tresoreria municipal
van informar que, a data 31 de desembre
de 2007, l’Ajuntament devia a les entitats
financeres 12.173.388 euros, xifra que segons l’equip de govern s’ha aconseguit reduir mitjançant l’austeritat i la contenció de
la despesa iniciada des de començaments
de l’actual mandat.
Amb tot, el govern municipal es reafirma
en la seva postura d’assegurar que aquest
deute prové de l’anterior mandat en què
el PSC i ERC lideraven el consistori. Res-

pecte a això, CiU assegura que la reducció
del dèbit trenca radicalment la dinàmica de
creixement exponencial d’aquest deute en
què la corporació s’havia instal·lat durant el
període 2003-2007. El govern afirma que
durant tota la resta de mandat que encara
queda continuarà amb la mateixa política
de contenció en la despesa, amb l’objectiu de recuperar la plena normalitat l’any
2011.
D’altra banda, en el darrer ple, es va votar d’urgència l’aprovació de l’increment
del 2% per als treballadors de la casa, tal
com marquen els pressupostos generals de
l’Estat. D’aquesta manera, els empleats del
consistori perceben aquest augment percentual que té caràcter retroactiu des de l’1
de gener de 2009. yz

L’Ajuntament
aprova una
relació de llocs de
treball després
de 20 anys
La nova relació de llocs de treball servirà
perquè cada treballador sàpiga en quina
categoria està. Als empleats que es redistribueixin en una categoria inferior no
se’ls abaixarà el sou. Als que pugin de categoria se’ls incrementarà. A partir d’ara,
la relació de llocs de treball s’aprovarà
simultàniament amb els pressupostos
anuals. L’alcaldessa Imma Colom explica
que en l’actualitat hi ha treballadors la
categoria dels quals no es correspon amb
la seva formació. Amb la nova relació de
llocs de treball alguns empleats podrien
baixar de categoria però conservarien el
sou, encara que acabin cobrant més del
que en realitat els pertoqui. “Són drets
adquirits”, afirma l’alcaldessa. En canvi,
als treballadors que pugin de categoria
se’ls augmentarà el sou com està estipulat. “Classificarem els llocs, no les persones” assegura Colom.
Un cop s’aprovi definitvament aquesta
relació, quedarà derogada la de l’any 89
i les modificacions puntuals dels anys 90
i 91, es crearan els llocs de treball que
no figuraven en l’anterior i s’aprovarà
anualment una relació de llocs de treball simultàniament amb l’aprovació dels
pressupostos municipals. yz

Els “cracks” visiten Tossa
Els jugadors del FC Barcelona Xavi Hernández i Andrés Iniesta van visitar de nou la població.
Tots dos jugadors són bastant habituals per Tossa, en especial l’Andrés Iniesta a causa de
l’amistat que l’uneix amb alguns joves tossencs, però en Xavi també aprofita sovint algun
dels pocs dies lliures que tenen com a jugadors professionals de futbol per desplaçar-se a
Tossa i passar-hi el dia. Fa uns dies va tornar a venir i se’l va poder veure dinant a la terrassa
del restaurant Sa Muralla acompanyat per la seva xicota i uns amics. yz
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La volta ciclista més important del món –el Tour de França–
passarà aquest estiu per Tossa

El Tour arrencarà per primer cop des de Girona el proper 9 de juliol. Anirà direcció a
Barcelona, però la Costa Brava en serà la
gran beneficiada. I és que la volta sortirà
de Girona i passarà per Quart, Llambilles,
Cassà de la Selva, Llagostera, Santa Cristina, Sant Feliu, Tossa de Mar, Lloret i Blanes.
Els corredors passaran per Tossa entre les
14:00 i les 14:15.

Representants de totes aquestes localitats ja s’han reunit a la Diputació de Girona per començar a treballar conjuntament
amb vista a la cita del juliol. Des de la Diputació i el Patronat de Turisme Costa Brava
s’està fent un esforç enorme per vincular
l’arribada del considerat tercer esdeveniment esportiu més mediàtic del món amb
la promoció turística i al centenari de la

Costa Brava. La seva responsable, Dolors
Batallé, ha confirmat que s’esmerçaran per
tal que tots els espectadors potencials que
vegin la prova «visualitzin» els encants de
la Costa Brava. Ja s’ha passat informació al
Tour sobre això i s’intentarà fer algun programa especial amb Lance Armstrong, que
va ser ciutadà de Girona durant uns anys i
coneix perfectament la Costa Brava, ja que
s’hi entrenava sovint.
Per Narcís Casassa, que des de la Diputació coordina tot els afers relacionats amb
la prova, comença a quedar clar que la inversió «amb seny» que han fet les institucions en el Tour pot servir com a «generador
d’activitat econòmica» gràcies a l’impacte
que tindrà tota l’activitat directa i indirecta que provocarà l’arribada d’una cursa
com aquesta. «Una de les coses que hem
d’ensenyar al món és que les comarques
gironines són un escenari ideal per a esdeveniments esportius», afegeix Casassa,
que recorda que més de 250 ciutats aspiraven a les 34 sortides i arribades de l’edició del Tour de França del 2009. Des de la
ciutat de Girona ja s’ha donat gairebé per
amortitzada la inversió i es recorda que els
hotels estaran plens gairebé durant tota la
setmana. yz

Més de 400 participants a la Mitja Marató i rècord de
participació a la XII Cursa Popular amb 203 corredors
La primera Mitja Marató de Tossa va tenir
una notable participació amb 405 inscrits i
amb un gran èxit organitzatiu. La prova es
va desenvolupar pels carrers de Tossa i per
la carretera de Sant Feliu de Guíxols, fins a
Cala Salions. El traçat era d’una duresa important, però la bellesa del circuit va fer que
tots els atletes estiguessin molt satisfets de
la prova.
En la categoria masculina absoluta, el guanyador va ser l’atleta Víctor Gonzalo (guanyador fa 2 anys de la marató de Catalunya), amb un temps de 1:13:05. En segona
posició, l’atleta Marc Garcia, amb un temps
1:13:26; i en tercera posició, l’atleta Víctor
Estepa 1:15:17. En categoria femenina absoluta, la guanyadora va ser l’atleta Anna
Rosa Moreno, amb un temps de 1:26:10. En
segona posició, l’atleta Michelle Eggenhuizen, amb un temps de 1:31:37; i en tercera
posició, l’atleta Mari Carmen Bolívar, amb
un temps de 1:33:14. El primer corredor local va ser l’atleta Patxi Ramos, classificat en
31è lloc, amb un temps de 1:29:01.
El regidor d’Esports, Emili Oller, afirma
que el principal objectiu de la ½ marató és

“unir els tres eixos: esport – turisme – salut,
i potenciar turísticament la població en temporada baixa”.
Per la seva part, la XII Cursa Popular va
tenir rècord de participació, ja que s’hi van
inscriure 203 corredors. La prova, que també va ser un èxit des del punt de vista organitzatiu, es va desenvolupar pels carrers de
la vila, passant per la zona enmurallada i per
les muntanyes de la població fins a recórrer
12 kms.
En la categoria masculina absoluta, el
guanyador va ser l’atleta Josep Martínez,
amb un temps de 46’52”. En categoria femenina absoluta, la guanyadora va ser l’atleta Esther Jove, amb un temps de 1:04’50”.
I el primer corredor local va ser l’atleta Patxi
Ramos, classificat en 11è lloc, amb un temps
de 54’01”.
Finalment, Tossa també va ser escenari de
la primera cursa atlètica Costa Brava Xtrem
Running, que va transcòrrer pels camins de
ronda que ressegueixen el perfil del litoral
de Girona de Blanes a Portbou. A l’etapa
que anava de Blanes a Tossa hi van haver
uns 170 corredors. Tossa hi va participar

amb l’objectiu de potenciar la destinació a
través de l’esport i els atractius naturals. Segons l’àrea d’Esports, iniciatives com aquesta contribueixen a projectar la imatge de la
població i permeten la combinació de productes turístics i esportius mentre es fa una
descoberta del territori.
D’altra banda, pel que fa a altres activitats
properes coordinades per l’àrea d’Esports, el
28 de juny, es celebrarà la XI Travessia Badia de Tossa i el 12 de setembre, el II Triatló
Olímpic. A més, també durant l’estiu es portaran a terme activitats a la platja, com el
torneig de futbol platja, dodgeball, torneig
de pales, de volei platja, tai-chi i aeròbic. yz

butlletí informatiu 11

Sant Grau,
patrimoni tossenc
Des de CiU ens sentim orgullosos que els
nostres representants municipals hagin
tirat endavant la compra de Sant Grau
per ampliar el patrimoni de Tossa.
Entenem que una ocasió com aquesta
no es podia deixar escapar, més que res
perquè Sant Grau forma part de la història de la nostra població des de fa molts
segles.
Però aquest estimat indret actualment
pertany a una entitat bancària que vol
vendre’l. Per tant, davant el perill que
aquestes 104 hectàrees que es posen a la
venda puguin anar a parar a mans privades, l’equip de govern ha optat per comprar-lo perquè tots els tossencs puguin
anar lliurament a Sant Grau sempre que
vulguin, sense trobar cap barrera que els
impedeixi el pas.
Un exemple clar i il·lustratiu del que
diem el trobem aquest darrer any per
la diada del Pelegrí a Can Noguera, on
els pelegrins van trobar la valla del camí
tancada. No volem que això passi a Sant
Grau un 13 d’octubre de qualsevol any, i
l’única manera d’evitar-ho és comprar-lo
perquè sigui de Tossa i dels tossencs per
sempre més.
La decisió de què s’ha de fer a Sant Grau
ja és un altre tema que requereix, sense
cap mena de dubte, consens i participació, però el primer pas per poder decidir
el seu futur sempre passa per tenir-ne la
propietat.
També hem de dir que el posicionament
dels altres grups municipals no ens ha
sorprès gens, més aviat ens esperàvem el
seu vot negatiu… i tot per no haver de
votar a favor de la proposta de CiU.
No voler que Sant Grau sigui del poble i
votar en contra de la seva adquisició, creiem que és una postura d’una gran irresponsabilitat política… però en aquestes
accions és quan es demostra qui vol que
Tossa pugui gaudir d’un patrimoni tan
important culturalment, mediambientalment, sentimentalment… i qui només
vota per anar contra CiU, buscant tota
mena d’excuses per justificar allò que és
injustificable.
Quan es tracta d’augmentar el patrimoni
de Tossa no s’hi valen excuses!
Felicitats Tossa ! yz

Can Truges
En un Ple, la senyora alcaldessa, com qui
no vol la cosa, ens va informar que havia signat un conveni amb els propietaris
de Can Truges per desenvolupar la zona.
L’avanç de modificació del Pla general
ho recull. A canvi de poder construir un
hotel de 17,5 metres d’alçada, planta
baixa i quatre plantes pis, es construirà
per part de la propietat un local polivalent i cedirá 3.616 m2 d’aparcament.
Uns (PSC-ERC) donen aprofitament a
canvi d’una llar d’infants o d’un nou
ajuntament i centre polivalent, i altres
(CIU-AET) ho fan a canvi d’un centre polivalent.
Si tots actuen igual a la primera oportunitat, s’haurien d’estalviar les crítiques.
Però no, els colors varien segons el cristall a través del que mirem.
A les al·legacions al POUM Tossa Unida
proposava convertir els camps de conreu
i la masia de Can Truges en un parc urbà
mitjançant un conveni amb la propietat,
en el que se li reconegués el dret a edificar en els terrenys situats als costats dels
camps de conreu. Així mateix proposàvem incorporar un nou accés al Codolar
i al Casc Antic des del Cementiri.
No ens oposem a donar aprofitament
urbanístic al sector (el Pla de 1986 ho
classificava de sòl urbà) sempre que s’incorpori el vial de circumval·lació i es faci
una utilització racional de l’espai.
Del conveni i el seu contingut parlarem
en el seu moment. De la informació que
disposem, sorgeixen algunes preguntes i
una reflexió.
Un hotel de PB+4PP, 17,5 metres d’alçada, és el que necessita Tossa?
Can Truges és el lloc adient per construir
un centre polivalent?
Si oblidem els establiments hotelers familiars, estarem destruint un actiu important de la nostra vila.
Des de Tossa Unida presentarem propostes per millorar les previsions de
l’avanç de modificació del Pla, inclòs
un ús més racional dels terrenys de
Can Truges. yz

El govern de CiU–AET de Tossa està content
i satisfet: Tossa continua sortint a la premsa
per temes ridículs com a conseqüència de les
prohibicions de les ordenances i, d’aquesta
manera, no es parla dels temes que de veritat afecten als que viuen i treballen a Tossa.
Entre altres:
-que en plena crisi no es prenen mesures per
afavorir empreses i treballadors de Tossa.
-que molts tossencs estan perdent la feina i en
alguns casos la situació és insostenible.
-que s’està revisant encobertament el pla general amb l’excusa de la inundabilitat.
-que s’han apujat els sous de l’alcaldessa i regidors com mai a la història.
-que els treballadors de l’ajuntament no cobren els endarreriments des del maig de
2007.
-que no paguen factures pendents des de
fa més de dos anys perquè no volen.
-que diuen que no hi ha diners i es gasten un
milió d’euros en comprar Sant Grau.
-que s’estan censurant propostes d’associacions i entitats per criteris d’exclusió política.
-que es resolen irregularment concursos
d’obres subvencionats pel govern d’Espanya.
-que els de l’AET es fan nous despatxos per les
seves regidories a la Nau.
-que no volen executar els convenis que aconsegueixen equipaments públics per Tossa.
-que és urgent completar la zona escolar i no
s’hi dediquen esforços ni recursos.
-que cada vegada hi ha més malestar en les
associacions pel tracte de l’ajuntament.
-que l’ajuntament no respecta l’activitat turística fent obres públiques el mes de juny.
-que fins que no han arribat diners de Madrid
i de la Diputació no han invertit un euro.
-que l’alcaldessa mai no sap res, i mai no saps
on trobar-la.
Des del PSC hem presentat diverses propostes per contribuir a millorar la qualitat
de vida dels tossencs i per impulsar l’activitat econòmica del poble. CiU les ha rebutjat per sistema. Després de dos anys de
legislatura, cada vegada és més evident el
distanciament entre les polítiques d’aquest
govern local tancat en sí mateix i les actuacions que el poble reclama. A hores d’ara,
ningú no sap quin programa electoral es segueix perquè les mesures que es prenen no
tenen res a veure amb les frases fetes que
feia servir l’alcaldessa per convèncer la gent
durant la campanya.
El crèdit d’un polític s’aguanta en els fets,
no en les paraules. No és estrany, doncs,
que veient el malestar general que domina
en l’opinió pública, aquest govern vulgui
tenir la gent entretinguda parlant del que
es pot fer o no es pot fer a la platja a les
nits d’estiu. Els que “manen” deuen pensar
que la gent no reclamarà solucions reals als
problemes que els afecten a plena llum del
dia. Cada dia. yz

FESTA MAJOR SANT PERE 2009
Del 23 de juny al 4 de juliol
DIMARTS 23 DE JUNY
22:00 H. A la Platja Gran,
foguera de Sant Joan.
00:00 H. Al carrer Capità Mestres,
revetlla de Sant Joan.

DIMECRES 24 DE JUNY
SANT JOAN
18:00 H. Al carrer Capità Mestres,
Festa de l’Escuma.
19:00 H. A la Plaça de Sant Joan,
Missa.

DILLUNS 29 DE JUNY
SANT PERE

DIJOUS 2 DE JULIOL
MARE DE DÉU DELS SOCORS

12:00 H. A l’Església Parroquial,
Missa de Sant Pere.

12:00 H. A la capella dels Socors,
Missa.

13:00 H. Processó de Sant Pere
pels carrers i platja de Tossa.

12:45 H. Davant la capella dels Socors,
Sardanes a càrrec de
la Cobla Flama de Farners.

13:30 H. A la Plaça de l’Església,
Sardanes a càrrec
de la Cobla Ciutat de Girona.
19:00 H. Al Passeig Mossèn Cinto
Verdaguer,
Sardanes a càrrec de
la Cobla La Bisbal Jove.
22:00 H. A la Plaça de l’Església,
Serenata a càrrec
d’Empordà Fusió.

DIJOUS 25 DE JUNY
19:30 H. A la capella de Sant Miquel,
Concert de l’Escola de Música
Municipal.

DISSABTE 27 DE JUNY

DIMARTS 30 DE JUNY
10:00 H. A la Plaça Sant Miquel,
Gimcana de Medi Ambient.
18:00 H. Al Passeig Mossèn Cinto
Verdaguer,
Festival Infantil.

DIMECRES 1 DE JULIOL
23:00 H. Al sector d’Es Racó,
Focs artificials i Audiovisual
del Centenari de la Costa Brava.

DIUMENGE 28 DE JUNY
A partir de les 10:00 H.
Al passeig Mossèn
Cinto Verdaguer,
Trobada de Puntaires.
10:00 H. Des de la Mar Menuda
fins a la Platja Gran,
Travessia de Festa Major.
18:00 H. Repic general de campanes.
20:00 H. A la Nau,
Pregó de Festa Major
a càrrec d’en
Joan “Pescador” Nadal.
22:00

Al Far de Tossa
Sopar de Festa Major.
Preu: 35 euros.

22:30 H. Al carrer Socors,
Tradicional Toquen a Córrer.
00:00 H. Al casc antic,
Córrer Aigua.

DISSABTE 4 DE JULIOL

19:30 H. A la Platja Gran,
Hissada de la Bandera Blava.
22:00 H. Al sector d’Es Racó,
Concert Jove de Rock.

18:30 H. Al Passeig Mossèn Cinto
Verdaguer,
Sardanes.

De 16:00 a 22:00 H.
A la Plaça Sant Miquel,
9a Mostra d’Art Jove.

