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“L’honor de ser tossenc és Meu”
L’Ajuntament de Tossa de Mar distingeix Andrés Velencoso com a “Tossenc d’Honor”
per la constant aportació que fa a la projecció internacional de la població

Reconeixement

Sumari

L’Andrés Velencoso, el top model espanyol més internacional, és una celebritat en el món de la moda i,
en l’infinitat de reportatges, entreL’entrega de la
vistes o aparicions públiques que
distició es va
fa, sempre parla excel·lentment de
Tossa i hi torna per passar-hi uns fer en un acte
multitudinari a
dies quan pot.
l’edifici de La Nau
És per això que l’ajuntament el va
reconèixer com a “Tossenc d’Honor” en un acte multitudinari a l’edifici de La Nau

Dues platges amb Bandera Blava p. 6
Tossa recollirà diners per ajudar a Haití p. 7
Desestimen la demanda de l’exenginyer
contra l’ajuntament p. 7
S’aprova l’Agenda 21 Local per fer més
sostenible el municipi p. 8
Nous uniformes de la policia local p. 9

L’Ajuntament de Tossa de Mar us desitja una molt bona Festa Major i informa que el proper 1
de juliol, abans de l’espectacle de focs d’artifici a la Platja Gran, es repartiran 5.000 bengales
entre els assistents que s’hauran d’encendre en un moment concret de l’espectacle i que
simbolitzaran la voluntat de la població per assolir la Pau i el respecte per els Drets Humans
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EDITORIAL
Un any més, estem a les portes de la nostra festa major d’estiu: Sant
Pere, patró dels pescadors.
Com sempre, hem preparat tot un seguit d’actes que us faran oblidar els
problemes del dia a dia i us conviden a participar i gaudir de les activitats
que des de les diferents regidories s’han programat.
Hi ha actes per a tots els públics, uns més festius, d’altres més emotius, però tots volen aconseguir el mateix objectiu: que
la gent del poble i els nostres visitants visquin d’una La Festa
manera especial aquesta festa tan entranyable.
Enguany, també, tenim un motiu especial per celebrar:
els 75 anys de la fundació del Museu Municipal, el primer d’art contemporani de tot l’Estat. Així, doncs, com
no podia ser d’altra manera, s’ha preparat una exposició commemorativa que reflecteix la importància cultural que la nostra vila ha tingut al llarg de tots aquests
anys.

Major de
Sant Pere
d’enguany
servirà per
commemorar
el 75è
aniversari
del Museu
Municipal

També és un motiu de celebració, el fet que la comunitat de viatgers més gran del món hagi reconegut que
Tossa es trobi en la novena posició d’un llistat de les 25
millors ciutats d’Espanya. Cal dir que aquesta notícia
ens ha omplert de satisfacció perquè és un reconeixement a la promoció turística que s’està fent des del nostre Ajuntament.

Així mateix, l’acte de lliurament del “Tossenc d’honor” a l’Andrés Velencoso ha estat una promoció molt important de la nostra vila. Multitud de
mitjans de comunicació n’han fet ressò.
Vull agrair sincerament des d’aquestes línies a l’Andrés Velencoso la
seva col·laboració i predisposició a dir sempre que “és un honor per a
ell ser tossenc”.
En l’acte del dia 14 de maig va quedar molt clar que ell estima el poble i
que Tossa es sent orgullosa d’ell. Gràcies Andrés !!
Bon estiu, i molta salut!
Imma Colom|Alcaldessa
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actualitat

L’alcaldessa Imma Colom entrega la distinció de “Tossenc
d’Honor” al top model internacional Andrés Velencoso
Tossa es va vestir de gala per retre honors a un dels seus
fills més internacionals, el model Andrés Velencoso. L’edifici
de La Nau es va convertir per unes hores en el centre de les
mirades de tots els mitjans de comunicació per seguir l’acte
en què es va nomenar l’Andrés Velencoso Tossenc d’Honor.

nom que dóna al poble terres enllà. I és que en l’infinitat de
reportatges, entrevistes o aparicions públiques que fa, Velencoso sempre parla excel·lentment de Tossa i hi torna per
passar-hi uns dies quan pot. És per això que l’ajuntament l’ha
volgut reconèixer com a “Tossenc d’Honor” de la població.

El model va arribar quan passaven pocs minuts de l’hora Velencoso, emocionat, va recordar episodis de la seva infància
prevista. Els fotògrafs, nerviosos, miraven a banda i banda al poble i va jurar que sempre portaria Tossa al cor. “L’honor és
meu de ser tossenc”, va sentenciar, amb
del carrer. I per fi, un preciós Mercedes
un esclat d’aplaudiments dels centenars
negre es va aturar a la porta del local.
L’acte ha estat un
de familiars, amics i veïns que van omplir
Sortint del cotxe, fora al carrer, crits de
reconeixement a una
La Nau.
«guapo» de més d’una i un fotimer de
extraordinària i fulgurant
càmeres disparant a tort i dret. Mocador
Després de l’acte, va atendre als mitjans
lligat amb delicadesa al coll, vestit jacarrera i, també, un
de comunicació i a totes les persones
queta fosc i força ajustat i unes sabates
que volien fer-se fotos amb ell. La jornaagraïment
al
model
impressionantment lluents. I com no, el
va finalitzar amb un sopar i una festa
seu somriure encisador. L’Andrés havia
tossenc pel bon nom que da
privada en un hotel de la població.
arribat. Dins l’edifici, quatre o cinc cen- dóna al poble terres enllà
Cal recordar que l’Andrés Velencoso és
tenars de persones esperaven la seva
un dels models més cotitzats. Segons
entrada, entre ells amics, familiars i tots
els experts, un rostre de faccions marcades i un físic musels regidors amb l’alcaldessa Imma Colom al capdavant.
culós i viril són els seus principals reclams per triomfar en
L’acte va ser curt però emotiu. Joan Capdevila va fer una
un món tan competitiu com és el de la moda. Va saltar a
breu presentació. Llavors, l’alcaldessa, després de llegir
la fama després d’aparèixer a l’edició francesa de Vogue
l’acord de ple en què es va decidir la distinció de Velencoi de fer una campanya internacional de publicitat de Louis
so, li va voler adreçar unes paraules molt emotives. Colom
Vuitton amb Jennifer López l’any 2003. A partir d’aquell
va destacar que l’acte era un reconeixement a una extraormoment, ha protagonitzat infinitat de campanyes internadinària i fulgurant carrera, i va agrair al model tossenc el bon
cionals per marques molt prestigioses.

åDiaris: El Punt | Diari de Girona | El Periódico de Catalunya | El Periódico de Aragón | Avui |
La Vanguardia | El Periódico de Extremadura | Córdoba | El Mundo åRevistes del cor: Hola |
Lecturas | In Touch | Pronto åPortals d’Internet: Noticias.com | Tv3.cat | Actual-magazine.com |
Fiebredebolsosyjoyas.com | Yodona.com | Informativos.net | Hola.com | Prnoticias.com åTelevisió:
TV3 “Els matins” (Directe des de Tossa) | TV3 “Divendres” | TVE “Corazón” (dos dies) åRàdio:
Cadena SER (entrevista Andrés Velencoso) | Ràdio Marina
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La notícia de la distinció de Velencoso com a “Tossenc d’Honor”
va aparèixer en els següents mitjans de comunicació:
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noticies

Tossa de Mar: Bandera
Blava un any més
L’Associació Bandera Blava d’Europa (ABAE) ha concedit
85 banderes blaves a les platges de Catalunya i 19 als ports,
el que són dos menys a les platges i dos menys als ports
que l’estiu passat.
El president d’ADEAC-FEE, José Ramón Sánchez Moro,
ha atribuït la pèrdua de les quatre banderes a l’impacte del
temporal de la primavera i al fet que diversos ajuntaments
no han presentat la candidatura pensant que no rebrien el
guardó com a conseqüència del temporal. Per poder tenir la
Bandera Blava, platges i ports esportius han de complir amb
uns estrictes requisits en matèria de medi ambient, seguretat,
confort, informació i sensibilització ambiental.
Entre les platges premiades a Girona hi ha la Mar Menuda i la
Platja Gran de Tossa. Les altres platges gironines premiades són
la Platja Gran, de Portbou; Grifeu i Del Port, de Llançà; Port de la
Selva; d’Empúriabrava, de Castelló d’Empúries; Cala Montgó, de
Torroella de Montgrí; Tamariu, Canadell i Llafranc, de Palafurgell;
La Fosca, de Palamós; Es Monestrí, Torre Valentina, Sant Antoni
i Cala Cristus-Ses Torretes, de Sant Antoni de Calonge; Cala
Rovira, Platja d’Aro i Sa Conca, de Castell-Platja d’Aro; Sant Feliu
i Sant Pol, de Sant Feliu de Guíxols; Lloret, Fenals i Sa Boadella,
de Lloret de Mar; i Blanes, Sabanell i Sant Francesc, de Blanes.
Els ports esportius gironins que han estat premiats amb la
Bandera Blava són Port Nàutic de Llançà, P. N. Port de la Selva,
Port Esportiu de Roses, C. N. L’Escala, C. N. L’Estartit-Torroella
de Montgrí, P. D. Marina de Palamós i Club de Vela Blanes.

Disset restaurants han
fet els fideus a la cassola
de mil maneres diferents
Durant tot el mes de juny, disset restaurants de Tossa, que
formen part del col·lectiu que potencia la Cuina Tradicional
Tossenca, enceten una nova campanya gastronòmica que vol
posar a l’abast de totes les persones que visiten la població un
plat que, des de sempre, ha estat present
a totes les llars. Es tracta dels fideus a la Aquesta
cassola.
Els restaurants que s’han adherit a la
campanya inclouen en les seves cartes
diverses maneres de cuinar els fideus,
tantes com diferents ingredients es poden
utilitzar. Algunes de les opcions que
s’ofereixenn són, entre d’altres: fideus a la
cassola amb llobregant; fideus a la cassola
amb sípia, pèsols i cloïsses; cassola de
fideus amb peix de roca a l’estil de Tossa;
cassola de fideus amb llamàntol i baralla
de nècores; cassola de fideus negres;
fideus al vi negre; fideus amb rap i marisc
o fideus amb aranya de la recepta de l’àvia.

campanya
vol posar a
l’abast de totes
les persones
que visiten la
població un
plat que des de
sempre ha estat
present a totes
les llars

Els restaurants que participen en aquesta
primera edició de la campanya són: Can Carlus, Can Pini,
Capri, Castell Vell, Club Aire Libre, El Petit de Can Carlus, El
Portal, L’Ajustada, Madrugada, Nàutic Can Pini, Rem Vell, Sa
Muralla, Sa Proa, Santa Marta, Túrsia, Víctor i Victòria.
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Tossa de Mar, entre les 10 millors ciutats d’Espanya
segons una prestigiosa comunitat de viatgers
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TripAdvisor, una de les més grans i més populars comunitats
de viatgers al món, ha presentat els premis Travellers
Choices Destinations: les millors destinacions o ciutats del
món segons milions de viatgers.
Aquesta vegada, TripAdvisor ha volgut premiar destinacions
de diferents característiques i ha estructurat els premis
en diverses categories. La població de Tossa de Mar
té presència en la categoria de “Les 25 millors ciutats

d’Espanya”. Concretament, Tossa es troba en la novena
posició, només superada per ciutats com Sevilla, Barcelona,
Sant Sebastià o Eivissa.
Aquests premis es basen en milions de comentaris i
opinions reals i imparcials dels viatgers de TripAdvisor. Els
guanyadors van ser seleccionats per una combinació de
comentaris sobre destinacions, llocs favorits, i la popularitat
global de cada destinació a TripAdvisor.

Noticies

Tossa recollirà diners per desestimada la demanda
a la reconstrucció d’Haití de l’exenginyer municipal
L’Ajuntament ha signat un conveni amb UNICEF amb l’objectiu
contra l’ajuntament
d’informar i sensibilitzar els veïns i visitants de les activitats solidàries
que desenvolupa UNICEF i recollir diners per a la reconstrucció
d’Haití, en el marc de la III Setmana Solidària de Tossa.
UNICEF treballa en el terreny en més de 150 països i territoris per a
garantir als nens i les nenes el dret a sobreviure i a desenvoluparse des de la primera infància fins a l’adolescència; i està finançat
en la seva totalitat per les contribucions voluntàries d’individus,
empreses, fundacions i governs. UNICEF treballa actualment
la campanya “365 per Haití” dedicada a la reconstrucció del
país. Concretament, està treballant en la construcció d’espais
segurs pels nens i nenes després del terratrèmol amb l’objectiu
de protegir-los contra l’explotació i el comerç de persones i
garantir que les seves necessitats bàsiques estiguin cobertes.
Actualment, quasi el 40% de la població d’Haití té menys de 14
anys i molts estan en risc permanent. UNICEF destaca que les
prioritats per al desenvolupament futur del país consisteixen
a abordar la tendència de la desnutrició crònica, establir un
entorn protector per a la infància i garantir l’educació de tots els
nens i nenes. De moment, les activitats humanitàries han evitat
una crisi més greu, però encara queda molt per fer.
Per aquesta raó, aquest any, la III Setmana Solidària de
Tossa tractarà el desastre d’Haití i tots els diners recollits es
destinaran a aquesta causa.

El Jutjat Social número 1 de Girona ha desestimat la demanda
promoguda per l’exenginyer municipal Jaume Fabregat contra
l’ajuntament en la que reclamava l’extinció del seu contracte
de treball i una indemnització a l’ajuntament de prop de 90.000
euros. Fabregat al·legava en la demanda haver estat víctima
d’assetjament laboral per part de l’Ajuntament.
La sentència, però, dictamina que no s’ha
constatat cap assetjament: “....no s’ha
constatat d’una manera clara les maniobres
d’assetjament que diu la demanda ni
tampoc els altres actes constitutius de
modificacions substancials que redundin
en perjudici de la formació professional o
menyscabo de la dignitat del treballador...”.

La sentència
absol
l’Ajuntament
de totes les
pretensions
de condemna

La sentència també considera que Fabregat
no podia demanar l’extinció del contracte
perquè havia estat acomiadat per acord de Ple de 4 d’octubre
de 2008, i que el que corresponia de fer en aquest cas era
presentar una demanda contra aquest acomiadament.
En conclusió, la sentència desestima la demanda i absol
l’Ajuntament de Tossa de totes les pretensions de condemna.

La Fundació Mar ha presentat les conclusions del projecte
Silmar, una iniciativa que amb el suport de 30 voluntaris
ha servit per diagnosticar l'estat ecològic del fons marí de
la Costa Brava. S'han instal·lat sis estacions de control, a
Cadaqués, l'Escala, Begur, Mont-ras, Sant Feliu de Guíxols i
Tossa, amb les quals s'ha detectat la presència de prop de
600 espècies diferents, algunes de les quals, protegides o
en perill d'extinció, com la posidònia o el cavallet de mar.
L'estudi remarca els impactes que ha anat rebent el
fons marí durant les últimes dècades, que n'han alterat
la composició. Els motius són sobretot, i segons les
conclusions de l'estudi, l'alta sobrepesca –que ha afectat
la biodiversitat–, així com la contaminació que ha afectat

la costa. També s'esmenta la freqüentació humana
bàsicament durant l'estiu, així com processos globals com
ara el canvi climàtic. Per tot plegat es detecta en general
una regressió de la qualitat ambiental i de la biodiversitat en
totes les estacions analitzades, «tot i que algunes espècies
sensibles es resisteixen a desaparèixer», i es proposen
diverses accions per frenar aquesta tendència. Les més
destacades són augmentar els nivells de protecció de
les àrees marines litorals més sensibles i amb més valor
ecològic i que tenen més capacitat de recuperació i
augmentar la sensibilització social.
El nivell de qualitat varia segons l'estació. A Tossa és
acceptable, tenint en compte el seu turisme intensiu.
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noticies

S’aprova la Nova
agenda 21 local

Exposició del 75è aniversari
del Museu Municipal

L’Ajuntament ha aprovat l’Agenda 21 Local, que es concreta
amb un conjunt de propostes que han de permetre, en els
propers anys, avançar en la millora de la qualitat de vida a
Tossa d’una forma sostenible i respectuosa amb l’entorn. La
seva elaboració ha partit d’una anàlisi detallada del territori
amb la participació dels diferents agents socials que ha
conduit al desenvolupament del Pla d’Acció Local per la
Sostenibilitat de Tossa.

Durant aquest mes de juny, s’inaugura l’exposició del 75è
aniversari del Museu Municipal de Tossa, el primer d’Art
Contemporani d’Espanya.

Les principals línies d’actuació són:
-Conservar i millorar l’entorn del municipi. Amb actuacions
encaminades a protegir i conservar els espais d’interès
natural, i fomentar-ne el seu gaudi per part de la ciutadania.
-Millorar la qualitat urbana i fomentar la mobilitat sostenible.
Amb diferents propostes encaminades a millorar els
serveis bàsics a les urbanitzacions, ampliar la zona de
vianants i pacificar el transit motoritzat al centre, garantir
la connexió de les vies ciclistes, així com
Es tracta continuar millorant l’accessibilitat a l’espai
públic i als equipaments.
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l’equip de
govern cap
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del municipi
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-Gestionar de manera eficient els recursos i
serveis municipals. Fomentar l’estalvi d’aigua,
ampliar la xarxa d’aigua regenerada. A
nivell energètic implantar mesures d’estalvi i
eficiència energètica, especialment a la zona
esportiva, i instal·lar sistemes de producció
d’energia renovable en edificis municipals.
També fomentar la recollida selectiva dels
residus i treballar en la millora de l’eficiència
en la gestió municipal.

-Enfortir la qualitat de vida a Tossa de Mar.
Promoció i diversificació de l’economia i ocupació, ajudant a
la creació de noves empreses i foment de la formació laboral.
Treballar per crear unes associacions empresarials fortes.
Enfortir el comerç local per aconseguir un augment del nombre
de clients i una millora de la qualitat dels productes i serveis
que s’ofereixen. També es proposen accions per enfortir la
cohesió social i el civisme entre la ciutadania de Tossa, a
través de polítiques d’habitatge, atenció a les persones i el
foment i ajut a els entitats locals, així com, adaptar els serveis
a les necessitats creixents de la població.

El Museu Municipal va ser inaugurat l’1 de setembre de 1935
per un grup d’intel·lectuals amb un fons que estava format
per pintura, escultura i dibuix contemporani així com per les
troballes arqueològiques procedents de la vila romana dels
Ametllers descoberta pel doctor Ignasi Melé l’any 1914.
La idea de la creació del Museu va ser gestada pels pintors
catalans Rafel Benet i Pere Créixams, l’escultor Enric Casanovas,
la pintora Lola Bech, el pintor txec George Kars i l’arqueòleg
Alberto del Castillo, entre d’altres. El museu va néixer amb la
finalitat d’aplegar el testimoniatge d’artistes tant nacionals com
internacionals que havien fet de Tossa motiu d’inspiració de la
seva obra. 75 anys després, l’actual equip de govern ha preparat
una exposició per recordar la història d’aquest museu.

Tossa forma part de la
primera Xarxa de Museus
Locals de Catalunya
El Museu Municipal de Tossa és un dels dinou museus de quinze
municipis diferents que forma part de la Xarxa de Museus Locals
de Catalunya-Girona, una iniciativa pionera que, en aplicació del
pla de museus, s’anirà estenent a tot el territori català.
La xarxa s’ha posat en marxa amb un pressupost de gairebé 1,6
milions d’euros. La Casa de Cultura de la Diputació de Girona
serà l’encarregada de gestionar la xarxa, ja que es crea les bases
per dotar els museus d’uns recursos que en fomentin les activitats
i, alhora, vol establir els fonaments per potenciar tot allò que
tingui a veure amb l’intercanvi d’iniciatives i experiències entre els
diferents museus; el que coneixem com a treball en xarxa.
Aquest acord reconeix el paper que els museus tenen dins la
cultura gironina. Un paper clau en tot allò que té a veure amb
el patrimoni: inventari, conservació i difusió. Però també han
establert lligams amb la societat, i són capaços d’impulsar i
salvaguardar la identitat dels pobles. A tots aquests factors, cal
sumar-hi la importància dels museus en tot allò relacionat amb
el turisme cultural i mediambiental. I també són peces clau en la
promoció econòmica dels municipis.

noticies

Càmeres de vigilància i nous uniformes per a la Policia
L’equip de govern ha portat a terme una sèrie de millores a
les dependències de la Policia Local. Entre d’altres coses,
s’hi ha instal·lat càmeres de vigilància i s’ha comprat una
nova uniformitat pels agents, que es va estrenar el passat
dilluns 14 de juny.
Com a característiques, cal destacar que els nous pantalons ara són híbrids, tant de passeig com de campanya,
i que les camises s’han substituït per polos de material
transpirable i sintètic. A més, s’han comprat gorres noves, a
conjunt amb l’uniformitat.

Gimcana a la recerca dels drets dels infants
L’Ajuntament de Tossa de Mar va organitzar una gimcana
infantil el passat dissabte 12 de juny en col·laboració amb
UNICEF per tal de fer veure als nens i nenes de Tossa la
importància dels drets dels infants.
La sortida es va fer a Es Racó i el recorregut va ser de 4 km
per l’entorn natural del municipi.
Per a participar-hi es pagaven 2 euros. Els diners recollits
es destinaran a ajudar a la reconstrucció d’Haití

Avinguda de la Palma

Carrer Joaquim Esteve-Llach

Butlletí informatiu de Tossa

Millores als carrers de la població
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Corpus 2010

noticies breus

«Cap d’any a Tossa»
de Sigfrid Galvany,
escollida Sardana de
l’Any 2009
Els vots dels assistents a la final de la 21a
edició de la Sardana de l’Any van proclamar guanyadora la sardana Cap d’any a
Tossa, del compositor Sigfrid Galvany, de
Cabrils (Maresme). El concert i la votació
tenien lloc al Palau de Congressos de Perpinyà el passat 15 de maig.
Cap d’any a Tossa és una peça dedicada
a la ballada de sardanes de l’1 de gener
que organitza cada any l’Agrupació Sardanista Tossenca. L’obra ha estat qualificada
de «peça amb una melodia de curts fresca
i festiva, mentre que els llargs es basen en
les variacions d’un tema musical principal,
esquitxat per un salt petit i un salt amunt
que la fa balladora i enèrgica».

Costes desfà el mur
compacte de sorra
de la platja de Mar
Menuda

Butlletí informatiu de Tossa

El Departament de Costes del Ministeri
de Medi Ambient ha arranjat finalment la
platja de la Mar Menuda, que havia quedat amb un mur compacte de sorra després de les llevantades d’aquest hivern.
Primer, es va apartar la sorra natural de
platja, es va trencar el mur i es van abocar unes 2.000 tones de sorra. Un cop
aplanada es va tornar a repartir per sobre la sorra natural.

10

Els clicks
arriben a Tossa
Exposició el proper 3 i 4 de juliol dels
clicks de col·leccionista de playmòbil
a l’Edifici de La Nau.

Premi Valvi a Màrius
Zuchitello
Un dels premis de la Fundació Valvi de
Girona a persones o entitats que han
tingut una trajectòria reconeguda s’ha
atorgat aquest any al tossenc Marius
Zucchitello, que ha rebut el premi Joan
Saqués i Roca per la seva trajectòria reconeguda en el camp de la preservació,
conservació i difusió del patrimoni cultural i artístic.
Nascut a Capri (Mòdena) el 1937, Zucchitello es va doctorar a la Universtitat de
Pisa en Filologia Hispànica. Ha donat
a conèixer diferents jaciments arqueològics de Tossa i, sobretot, ha fomentat
la recerca a les vil·les romanes del mas
Carbotí i dels Ametllers com a director
de les excavacions.

El Consorci per
gestionar la TDT a la
Selva Marítima ja és
una realitat
Els Ajuntaments de Blanes, Lloret i Tossa
ja s’han reunit per fer una primera aproximació per crear un Consorci i poder tirar
endavant el projecte de gestionar la TDT
a la zona de la Selva Marítima.
El següent pas serà formar la Comissió
Executiva, on es parlarà de la participació, del pressupost i de tots els detalls
del projecte. En la mateixa reunió es va
decidir que la presidència del consorci
fos rotativa, començant per l’alcalde de
Blanes Josep Trias.

campionat
d’Espanya
d’escacs
Després de l’èxit de la Mitja Marató,
l’Ajuntament de Tossa continua apostant per l’esport organitzant el campionat
d’Espanya de seleccions autònomiques
d’escacs. Aquest prestigiós torneig es va
disputar a l’Edifici La Nau i va comptar amb
la participació de les autonomies d’Astúries, Navarra, Madrid, Aragó, Cantabria, Galícia,
Euskadi, Balears i Catalunya.

Tossa
continua
apostant
per
l’esport
i la
promoció
turística

El campionat va comptar amb
la presència d’importants jugadors com Miguel Illescas,
molts cops campió d’Espanya i
actualment entrenador del gran
mestre “Kramnik”, el qual ha
disputat diversos campionats
del món. També de Xavi Vila,
campió d’Europa sub-18; del recent campió català juvenil, Enrique Colon; o del sots-campió
del món sub-18, Ivan Salgado, de Galícia.

En total, unes 300 persones es van allotjar
en establiments de la població gràcies a
aquesta iniciativa.

PSC

Tossa unida

Convergència i Unió

Aquest govern és Coses de Tossa
Zapatero, on ens
D’ençà de l’última revista municipal a Tosinsostenible
has portat?
sa hi han passat poques coses, la majoria

CiU de Tossa va començar a governar el 2007, en
plena bonança econòmica.Va trobar una potent
inversió feta pel nostre govern en serveis, equipaments públics i infraestructures. Es va fer una
bona feina de depuració amb el pla de sanejament tutelat per la Generalitat i un gran esforç negociador amb les administracions i els inversors
privats perquè apostessin per la inversió a Tossa.
El Juny de 2007 CiU tenia les condicions òptimes
per exigir a tots els promotors obligats pels convenis urbanístics que invertissin a Tossa i que generessin llocs de treball. Les inversions i subvencions
aprovades pel Govern central, la Generalitat i la Diputació completaven una injecció de diner públic
perquè Tossa destinés 1,3 milions d’euros a Vila
Vella, 2 milions d’euros per l’estació de bombament
de la zona de l’Àncora, 200.000 euros per una fase
de l’Auditori de l’Església Vella, més l’execució dels
20 pisos tutelats de Casa Zügel, els 60 pisos protegits de Can Vergonyós o el nou CAP de Salut, a part
de tota la inversió en obra pública en els carrers,
camins de ronda, urbanitzacions, zona de vianants,
o les entrades de Tossa, a més de la política social,
educativa o de manteniment dels espais públics.
En lloc d’actuar com un govern responsable que
mira pel benestar de tots els veïns, CiU es va dedicar a desfer tot el que va trobar fet. Va tancar
equipaments públics –Can Ganga, El Far- , va renunciar a projectes i inversions públiques –Auditori
, entrades de Tossa, estació de bombament -, va
anul.lar convenis urbanístics que aportaven a Tossa una llar d’infants nova, una sala polivalent i un
ajuntament nou a la plaça nova, la transformació
del Mas Padró en zona de lleure, el pÀrking a les
antigues escoles, el vial de circunvalació damunt la
vila romana i va pagar 200.000 euros a la Generalitat perquè anul·lés 20 pisos per la gent gran iniciats
a Can Zügel, i va contractar un assessor urbanístic
que modifiqués el pla general a mida i un assessor
jurídic que el tramités -50.000 euros l’any, i 60.000
euros dels treballs. En canvi no han parat de retallar en serveis socials, educatius, culturals o serveis
municipals.
Tant pel que no fa com pel que desfà el cost
d’aquest govern és insostenible.

criticables. Potser l’únic dia en el que vam
funcionar com a poble que vol anar endavant i treballant tots junts pel futur va ser
en l’homenatge a l’Andrés Velencoso, el
nostre tossenc d’honor.
Felicitats Andrés, una vegada més ha quedat clar que ets un home positiu que no
s’oblida mai de les seves arrels i que vol
el millor pel seu poble, és a dir, per a tots
nosaltres. La propaganda d’aquests dies,
tota en positiu, no té preu, és immillorable,
de nou gràcies Andrés i felicitats.
Tot i que avui ens agradaria només parlar
de coses maques i que ens afavoreixin
a tots, no ho podem fer, com sempre la
inoperància del nostre govern, fa que a
mitjans de juny encara no funcionin els
pàrquings, ni la zona blava, el concurs es
va fer tard i tot s’endarrereix, des del mes
d’octubre s’hauria pogut fer si es tenia la
idea, doncs no dormint com sempre, ja
som a l’estiu i ara corre que corre...
Ah!! I no sols els pàrquings, les platges,
la sorra a les platges, el casal d’estiu pels
nostres infants ... tot corre que corre l’últim
dia i segur que malament.
Les preses són dolentes, però si en aquestes preses a més a més hi ha desig de
venjança per part del regidor, encara és
pitjor. Us en recordeu l’any passat que el
casal municipal va fracassar? Que no hi
van anar nens, que tots els nens eren al
casal de la piscina, divertit, actiu i sobretot,
muntat per nois de Tossa, monitors i monitores de Tossa?, Això no es pot consentir,
és massa pel regidor, que alguna cosa funcioni és prohibit en el nostre poble.
Aquest any de nou l’empresa que fa el Casal sempre que mana CIU i AET, de fora és
clar, organitza dos Casals: un d’esportiu i
un pels petits. Tindrem temps de valorar,
però ja neix sota el pitjor tarannà que té
aquest govern, fem fora a la gent de Tossa
que els de fora ho fan tot millor.

Ja fa temps que se’n parla, però aquestes darreres setmanes és la conversa que es sent
arreu: la crisi obliga a governs i administracions
a prendre mesures dràstiques per a reduir despeses. Tanmateix, aquest fet comportarà reduccions en els serveis públics.
No cal dir que aquest fet ha aixecat polseguera i, naturalment, el comprensible rebuig
dels que patiran una retallada del seu sou o
veuran com la ja seva esquifida pensió encara serà més minsa. Aquesta salomònica decisió l’han pres uns governants que fa temps
haurien d’haver afrontat la problemàtica real
que ens afectava i no amagar el cap sota l’ala
fent promeses electorals que ara es veuen
obligats a haver de rescindir. Les seves mentides, sumades a la seva inutilitat, finalment
ens ha portat a que hagin de rebre els que
menys s’ho mereixen. I això que diuen que
segueixen doctrines “socialistes.”
A Tossa va passar una cosa semblant amb el
govern de la Mundet, on els deutes que es van
anar acumulant al llarg del seu mandat, juntament amb la seva inutilitat per gestionar, ens
van portar a la més pura de les ruïnes, i encara
ara en paguem les conseqüències....
Sortosament, després d’haver de fer uns enormes ajustaments de despeses i administrar el
diner públic de manera coherent, podem dir
que, hores d’ara, la situació econòmica del
nostre Ajuntament ha millorat considerablement. Ara no tenim grans ingressos, però tenim els números controlats.
Per aquest motiu, tot i que l’actualitat econòmica és greu, creiem que amb una gestió assenyada podrem afrontar la crisi, però cal que els
polítics estatals, i els autonòmics també, deixin
de jugar a ser divins i toquin de peus a terra.
De res serveix demanar i agrair els sacrificis
als empleats públics si ells no s’apliquen una
norma bàsica per governar: conèixer la realitat
del seu país i actuar en conseqüència per fer-la
sortir de la crisi.Però els nostres governants de
Catalunya han resultat ser uns inútils que han
pensat més en mantenir-se al govern que no
pas en governar. I així ens ha anat....
Cal tenir-ho present a l’hora d’anar a votar a les
properes eleccions autonòmiques.

Butlletí informatiu de Tossa

Ara que la crisi global justifica les mateixes mesures en governs tan diferents convé seguir fent
memòria del que ha passat a Tossa per demanar
explicacions i exigir responsabilitats a un govern
que fa tres anys que no inverteix en el poble.
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DIUMENGE 20 DE JUNY
10 h. - Travessia a la badia de Tossa. Organitza
UA Tossa en col·laboració amb l’ajuntament.
18.30 h. - A la Plaça de Sant Miquel, concert de fi
de curs de l’Escola Municipal de Música.

DIMECRES 23 DE JUNY

Sardanes a càrrec de la Cobla La Bisbal Jove.
19 h. - Al Museu Municipal, inauguració de
l’exposició del 75è aniversari del Museu Municipal.
22:30 h. - A la Plaça de l’Església, Serenata i ball
amb actuació del grup Setsons.

DIMECRES 30 DE JUNY

18 h. - Al Passeig Mossén Cinto Verdaguer,
21.30 h. - Arribada de la Flama del Canigó.
Festival Infantil.
22.h. - Al Passeig de Mar, encesa amb la Flama
del Canigó de la tradicional foguera de Sant Joan. DIJOUS 1 DE JULIOL
24 h. - Al c/Capità Mestres, Revetlla de Sant Joan. 22:45 h. - A la Platja Gran, Audiovisual “Tossa
per la Pau i els Drets Humans”. Encesa de 5.000
DIJOUS 24 DE JUNY - SANT JOAN
bengales per la pau (es podran recollir el mateix
18 h. - Al c/Capità Mestres, Festa de l’Escuma.
dia al costat de la caseta de salvament).
19 h. - A la Plaça de Sant Joan, Missa.
23 h. - A la Platja Gran, castell de focs artificials

DISSABTE 26 DE JUNY
22 h. - Al Passeig Mn. Cinto Verdaguer, revetlla
de Sant Joan amb actuació del grup Trifàssic.

10 h. - Al passeig Mossén Cinto Verdaguer,
Trobada de Puntaires.

12 h. - A la capella dels Socors, Missa.
12.45 h. - Davant la capella dels Socors,
Sardanes a càrrec de la Cobla Flama de Farners.
18.30 h. - Al Psg. Mossén Cinto Verdaguer, Sardanes.
22.30 h. - Al c/Socors, Tradicional Toquen a Córrer.

DILLUNS 28 DE JUNY

DISSABTE 3 DE JULIOL

18 h. - Repic general de campanes anunciant la
Festa Major d’estiu.
19.30 h. - A la Platja Gran, Hissada de la Bandera Blava.
20 h. - A la Casa de Cultura, Pregó de Festa Major
a càrrec del Sr. Francesc Fontbona de Vallescar.

10h. - A La Nau, inici fira de col·leccionistes dels
clicks de Playmobil.

DIUMENGE 27 DE JUNY

DIMARTS 29 DE JUNY - SANT PERE

Butlletí informatiu de Tossa

12 h. - A l’Església Parroquial, Missa de Sant Pere.
13 h. - Processó de Sant Pere pels carrers i platja de Tossa.
13:30 h. - A la Plaça de l’Església, Sardanes a
càrrec de la Cobla Ciutat de Girona.
18 h. - Al Passeig Mossén Cinto Verdaguer,
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DIVENDRES 2 DE JULIOL-MARE DE
DÉU DELS SOCORS

DIUMENGE 4 DE JULIOL
17 h. - A Es Racó, campionat de Frendit (baletes).
Inscripcions des de les 15:00 a Es Racó.
Organitza: col·lectiu Quatre replegats de Tossa.

DIMECRES 7 DE JULIOL
19 h. - A la Casa de Cultura, inauguració
exposició Art Romànic.

