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Sant Grau: patrimoni tossenc
L’ajuntament està uLtimant La compra deL paratge amb L’objectiu 
d’utiLitzar-Lo per potenciar eL turisme de quaLitat a tossa

La formalització de la compra es farà durant 
l’abril entre l’ajuntament i l’actual propietat.
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AJUNTAMENT DE
TOSSA DE MAR

Exposició d’homenatge al sector turístic
L’Ajuntament us convida a celebrar el centenari de la Costa Brava

Des Del 2 De maig fins al 26 D’agost a la nau
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Tossa es prepara per una nova temporada 
turística i ho fa a consciència perquè tot es-
tigui a punt per Setmana Santa. 

Totes les àrees han programat les seves 
actuacions per tal que la nostra vila ofereixi 
als vilatans, i als visitants, la millor imatge 
que, sens dubte, és la nostra prioritat i la 
millor promoció que podem oferir. Aprofi-
tarem l’ajuda que ens atorga l’Estat  -un 
milió d’euros-  per adequar algunes infra-
estructures municipals i arranjar alguns car-
rers que necessiten urgentment un rentat 
de cara. 

Com no podia ser d’altra manera, s’està 
treballant de valent per esborrar els rastres 
que la llevantada de Sant Esteve va deixar. 
S’estan renovant, també, algunes instal-
lacions com el Centre d’Interpretació del 
Far per poder obrir les portes amb les con-
dicions de funcionament i seguretat que les 
normatives requereixen. També s’estan pro-
gramant els actes commemoratius del Cen-
tenari de la denominació Costa Brava, que 

tindran lloc al llarg de tot l’estiu i dels quals 
rebreu informació puntual, així com la cele-
bració de la mitja marató a mitjans abril per 
tal d’omplir la temporada baixa.....i molta 
feina més que anirà sorgint perquè tots els 
regidors fa mesos que treballen perquè Tos-
sa sigui una destinació turística que ofereixi 
un ampli ventall d’ofertes. 

Tanmateix, Tossa afronta aquest any una 
temporada incerta i difícil. El nostre taran-
nà com a equip de govern ens obliga a ser 
realistes i conscients de la situació actual 
que patim, però cal, també, que siguem 
optimistes perquè segur que el nostre po-
ble - pioner en turisme des de fa molts anys 
amb tot el que aquest fet comporta –  con-
tinua sent un referent a la Costa Brava. I 
volem que ho continuï sent per sempre.

Voldria desitjar-vos a tots i a totes un 
molt bon inici de temporada amb la Setma-
na Santa i després un bon estiu!

Imma Colom, alcaldessa yz
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ConTACTES L’Ajuntament comprarà Sant Grau per potenciar el 
turisme de qualitat a Tossa

El model internacional Andrés Velencoso, tossenc 
d’honor

Construir un petit hotel de luxe o un parador 
estatal. Aquestes són les dues idees que té 
l’equip de govern per a la finca de Sant Grau 
després d’arribar a un acord de compra amb 
Ibercaja -els seus actuals propietaris- per poc 
menys d’un milió d’euros. No obstant això, 
només són intencions, i, de fet, tot just s’es-
tan ultimant els detalls per segellar definitiva-
ment la compra del paratge, que es pagarà 
en 14 anys i sense interessos. La formalitza-
ció de la compra es farà durant el mes d’abril 
entre l’ajuntament i l’actual propietat.

Són prop de 100 hectàrees de terreny que 
contenen l’ermita, una antiga hostatgeria i 
un pantà. Quan el paratge sigui municipal, 
l’ajuntament no descarta negociar amb em-
presaris per fer el projecte, sempre que con-
tinui essent patrimoni municipal.

A dia d’avui, la primera opció que es té 
en compte des de l’ajuntament es fer-hi un 
parador estatal, com ja va intentar l’exal-
caldessa Rosa Monrabà. Si això no fos pos-
sible, la segona opció seria fer-hi un petit 
hotel de luxe. En tots dos casos, caldria una 
rehabilitació integral de l’actual hostatgeria, 
però en cap cas es faria cap mena de cons-
trucció nova. En el cas del petit hotel de 
luxe, la idea de l’equip de govern és signar 

un conveni amb algun empresari que vulgui 
fer-se càrrec de l’obra. El govern demanaria 
que l’empresari s’encarregués de rehabilitar 
l’hostatgeria per explotar-la com a hotel i 
també mantingués tot el paratge sense que 

deixés de ser patrimoni municipal, a canvi 
de cedir-li la propietat per molts anys. Tam-
bé s’exigiria que es rehabilités l’ermita per 
poder continuar celebrant l’aplec amb mà-
ximes garanties. yz

L’Ajuntament de Tossa de Mar ha nomenat el model Andrés Ve-
lencoso com a “tossenc d’honor”. Aquest jove tossenc, de només 
30 anys, és una celebritat en el món de la moda i, en l’infinitat de 
reportatges, entrevistes o aparicions públiques que ha fet, sempre 
parla excel·lentment de Tossa i hi torna per passar-hi les vacances 
quan pot. És per això que l’ajuntament l’ha volgut reconèixer per la 
seva constant aportació a la projecció internacional de la població. 
Ara s’haurà de buscar una data perquè l’Andrés Velencoso rebi la 
distinció en un acte que organitzarà l’ajuntament. A més, el consis-
tori s’ha compromés a iniciar els tràmits per aprovar un reglament 
d’honors i distincions municipals que reguli els requisits necessaris 
per optar a rebre aquest reconeixement en futures edicions; i no 
descarta la possibilitat de crear un espai públic dedicat als home-
natjats.

L’Andrés Velencoso és un dels models més cotitzats del moment. 
Segons els experts, un rostre de faccions marcades i un físic musculós 
i viril són els seus principals reclams per triomfar en un món tan com-
petitiu com és el de la moda. Va saltar a la fama després d’aparèixer 
a l’edició francesa de Vogue i de fer una campanya internacional de 
publicitat de Louis Vuitton amb Jennifer Lopez l’any 2003. A partir 
d’aquell moment, ha protagonitzat infinitat de campanyes interna-
cionals per marques tan prestigioses com Banana Republic, Louis 
Vuitton, Allure Sport Homme de Chanel, Desigual, Trussardi, Joop, 
Cortefiel, Loewe, Jean Paul Gaultier, Armani, H&M, L’Oréal, Breil, 
Cesare Paciotti 4US, Sand, Mango i Etro, entre moltes altres. yz

EDITorIAL
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Tossa farà 7 projectes amb 
el milió d’euros del FEIL que 
suposaran llocs de treball per 
a 34 persones aturades
El milió i escaig d’euros que li pertoquen a Tossa en concepte d’ajudes del 
Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL) ja tenen destinada la seva partida per 
realitzar les set obres que preveu l’equip de govern i que, a més, suposa-
ran llocs de treball per a 34 persones aturades.

D’aquestes set obres, n’hi ha dues que aniran a concurs públic a cau-
sa del cost que suposen. La resta seran adjudicades en funció de les 
propostes. Les obres que surten a concurs públic són l’adequació d’una 
planta subterrània de l’Hotel Golden Bahia, situada al carrer Puerto Rico, 
per dedicar-la a aparcament municipal, que té un cost total de 261.000 
euros; i l’arranjament de l’enllumenat públic del sector del Mas Font, que 
té una partida pressupostada de 372.604,01 euros. 

Pel que fa a les altres obres, l’Ajuntament té prevista una sèrie de millo-
res en les dependències de la policia local per un valor de 69.600 euros. 
Aquestes millores consistiran en la construcció d’una tanca de tancament 
perimetral de les instal·lacions i la pavimentació del pati, entre d’altres. 
L’equip de govern també té prevista la pavimentació de diversos carrers i 
voreres de la vila, amb un cost de 170.999,8 euros, per deixar la pobla-
ció a punt de cara a la temporada turística. El centre d’interpretació del 
Far té destinada una partida de 50.236,54 per invertir en la maquinària 
necessària per al seu funcionament així com per arreglar la instal·lació 
elèctrica i millorar el sistema de detecció d’incendis. La climatització de 
la biblioteca municipal serà una obra de contracte menor, a la qual s’ha 
destinat 48.627,29 euros per a la instal·lació del sistema de climatització 
necessari. I, finalment, es millorarà la piscina municipal (29.039,15 euros) 
adequant el sistema d’aigua calenta per estalviar energia.

La regidora de Serveis, Maria Teresa Moré, assegura que aquests pro-
jectes són obres que reclamaven tant el sector de l’hostaleria com el de 
la restauració. yz

L’Ajuntament de Tossa té previst millorar els 
espais culturals públics de la població abans 
de final d’any. En aquest sentit, es portaran 
a terme actuacions importants al Museu 
del Far, Can Ganga, el Museu Municipal 
o la Casa de Cultura.
El cas més significatiu 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. Entre elles, el cablejat elèctric 
està fora de normativa; no hi ha endolls ni 
interruptors a la majoria de les sales -tot i 
que és preceptiu per normativa-; i tampoc hi 
ha punt de connexió telefònica a l’ascensor 
que hi ha al museu, tot i que per normativa 
sigui obligat. A més, tampoc hi ha cap in-
ventari fet de les peces del museu, tot i que 
algunes només estan cedides en dipòsit. 

L’actual equip de govern té previst invertir 
aproximadament 15.000 euros per solucio-
nar-ho i reobrir el museu. Es mantindrà la 
idea original, però s’hi farà un inventari de 
les peces que hi ha i un text explicatiu sobre 
què és cada peça i per què servia. També 
s’hi posarà un projector amb un audiovi-

sual; càmeres de vigilància, s’adequarà a 
normativa...i s’encarregarà, com a novetat, 
un projecte per convertir les golfes de Can 
Ganga en un espai en el que s’explicarà, a 
través de maquetes de barques, la història 
de les embarcacions a Tossa i les activitats 
que han fet al llarg dels anys. La intenció 
de la regidoria de Cultura és obrir les dues 
plantes actuals a l’estiu, i rehabilitar les gol-
fes de cara a finals d’aquest any o ja l’any 
que ve. Pel que fa al Museu Municipal, 
l’ajuntament, amb la col·laboració del Servei 
d’Atenció als Museus (SAM) de la Genera-
litat, ha instal·lat uns aparells per mesurar i 
fer una estadística del grau d’humitat que 
hi ha al museu. També, i amb el SAM, es fa 
un estudi per disminuir la contaminació lu-
mínica al museu, ja que l’actual podria dete-
riorar la coloració de les obres. Precisament, 
i pel que fa a les obres, es preveu un pla de 
restauració que prioritza la importància  i el 
grau de deteriorament de les peces. Aquest 
any ja se’n restauraran tres.

En referència al Museu del Far, l’equip 
de govern, a través del FEIL, invertirà 50.000 
euros per refer els seus desperfectes i remo-
delar-lo amb l’objectiu de reobrir-lo per Set-
mana Santa. L’equipament tenia els projec-
tors espatllats i hi havia goteres, entre altres 
desperfectes. Amb aquests 50.000 euros, es 
vol canviar els projectors; substituir les cà-

meres de seguretat; construir una nova gui-
xeta; posar nous cartells per indicar el circuit 
en el museu; i senyalitzar els interruptors i 
arranjar les portes espatllades.

També hi ha previst aquest any la restaura-
ció de la cúpula de la Casa de Cultura o an-
tic hospital. El projecte té un cost de 45.000 
euros i està subvencionat per la Diputació 
de Girona i el PUOSC. D’altra banda, la Fun-
dació Caixa Girona posarà nou mobiliari a la 
sala d’actes de la Casa de Cultura i, si el pres-
supost ho permet, també en alguna de les 
sales del pis superior. A més, per millorar la 
seguretat d’aquests equipaments culturals, 
l’Ajuntament te previst  instal·lar càmeres de 
vigilància que controlin la seguretat de les 
instal·lacions a través de monitors ubicats a 
les dependències de la Policia Local. yz

El Centre d’Interpretació dels Fars s’obrirà per Setmana 
Santa i el Museu Etnològic de Can Ganga a l’estiu

La primera planta de l’edifici de La Nau aco-
llirà, des del 2 de maig fins al 26 d’agost, 
una exposició que repassarà la història i 
evolució del sector turístic local. Aquesta 
exposició, de la qual es regalaran punts de 
llibre a la Plaça d’Espanya el dia de Sant Jor-
di, centrarà a Tossa els actes de celebració 
del centenari de la Costa Brava, tot i que hi 
ha previstos altres actes durant l’estiu, com 
concerts de música o projeccions de pel-
lícules històriques.

L’exposició serà bàsicament de fotografi-
es i recollirà diverses etapes de la història 
de Tossa. La primera serà de 1908 a 1950 
i consistirà en una perspectiva del que era 
Tossa en aquell temps i com va canviar grà-
cies al boom turístic. 

Precisament –i ja entrant en una altra 
etapa de la mostra-, a partir de 1950, l’ex-
posició es centrarà en la importància que 

va tenir la pel·lícula Pandora y el holandés 
errante en el fet de donar a conèixer la po-
blació arreu del món. Aquesta pel·lícula va 
canviar la història de Tossa. Segons la regi-
dora de Comerç, Assumpta Margenats, “a 
partir d’aquest fet, l’exposició, que qualifico 
de molt ambiciosa, es centrarà en homenat-
jar els primers professionals 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”.

Tot i que l’exposició es basarà pràctica-
ment en fotografies, s’estan portant a ter-
me reunions amb els botiguers per intentar 
recuperar els articles que es venien a partir 
dels anys 50 per veure què eren i a quin pú-
blic es dirigien. 

A més, a l’exposició hi haurà els pòsters 
que es feien servir en aquells temps per pro-

mocionar Tossa; també hi haurà fotografies 
interiors d’hotels... i es reservarà una part 
de festes i tradicions per, a través de foto-
grafies, veure com han anat evolucionant al 
llarg d’aquests 100 anys.

Finalment, l’exposició farà un cop d’ull als 
encants de la Tossa actual. yz

Tossa participa en la celebració del centenari de la Costa 
Brava organitzant una exposició d’homenatge al sector 
turístic local
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Degut a la polèmica pels anuncis de pro-
moció de la Costa Brava que va encarre-
gar el Patronat de Turisme de la Diputació 
de Girona i que es van fer a partir de fo-
tografies d’altres indrets del planeta -com 

Austràlia o les Illes Bahames- i no a par-
tir de paratges de la Costa Brava, l’equip 
de govern ha decidit actuar demanant al 
president de la Diputació, Enric Vilert, que 
depuri responsabilitats amb els culpables 

d’aquest “disbarat” que, tal i com afirma 
la regidora de Turisme, Maria Teresa Moré, 
“ha posat en molt mal lloc la Costa Brava i 
els seus habitants”. 

Segons Moré, “les autèntiques persones 
responsables d’aquest fet trampós han de 
sortir a la llum pública, siguin quines siguin, 
que no s’amaguin”. La regidora de Turisme 
afegeix que “la imatge de la Costa Brava 
ha sortit molt perjudicada”.

De moment, el que ha fet el consell d’ad-
ministració del Patronat de Turisme ha es-
tat destituir el comissari del Centenari de 
la Costa Brava, Francesc López, i també 
rescindir el contracte de l’empresa de pu-
blicitat Be Brand, a qui van encarregar els 
anuncis de la Costa Brava i que van fer a 
partir de fotos d’altres indrets. Arran d’ai-
xo, sembla que s’ha segellat la pau amb els 
municipis, que estaven molt disgustats.

Per la seva part, la regidora tossenca del 
PSC i vicepresidenta del Patronat de Turis-
me, Pilar Mundet, ha reconegut que aques-
ta empresa de publicitat “ha fet malament 
la seva feina” i que “aquest episodi nefast 
s’ha de tancar el més aviat possible”. yz 

La Fundació Mar engega un projecte pilot de seguiment al 
litoral gironí que també es farà a Tossa
Un grup d’experts del Centre d’Estudis del 
Mar de Begur, Fundació Mar, està duent a 
terme un projecte de seguiment i de control 
de la biodiversitat marina i la seva evolució, 
el projecte SILMAR. Per tal de realitzar la 
prova pilot d’aquesta iniciativa s’han escollit 
sis punts del litoral gironí que s’estudiaran i 
s’analitzaran a través de diverses immersi-
ons realitzades amb grups de voluntaris de 
les localitats seleccionades, entre les que hi 
ha Tossa.

L’objectiu del projecte és la redacció d’un 
protocol d’actuació que definirà un model 
de seguiment i control del fons marí. Per dur 
a terme aquesta tasca s’ha hagut de des-
criure els llocs escollits així com les espècies 
animals i vegetals indentificadores de cada 
regió. Les zones que s’analitzaran de cada 
localitat seran d’uns 200 metres quadrats. 
Un cop s’hagi complert amb la prova pilot 
es pretén actuar al llarg de la costa catalana 
i seguir amb el litoral peninsular. 

Des de la Fundació Mar s’ha explicat que 
per obtenir un registre ideal i òptim de les 

tasques de seguiment, les anotacions s’hau-
rien de fer com a mínim una vegada abans 
i una altra després de l’estiu. D’aquesta ma-
nera es tindrà una valoració fiable de l’im-

pacte mediamiental al fons marí després de 
transcórrer la temporada de major afluència 
a la costa. Les previsions indiquen que les 
immersions començaran el mes de maig. yz 

L’equip de govern demana responsabilitats al Patronat de 
Turisme per la mala imatge de la Costa Brava arran del cas de 
les fotos falses

Visita al centre d’acollida 
d’animals de la selva

El Centre d’Educació Infantil i Primària Esteve 
Carles, de Lloret de Mar, el CEIP Gaspar de 
Queralt d’Amer i l’IES Serrallonga de Blanes 
van visitar  recentment el Centre d’Acollida 
d’Animals de la Selva, ubicat a Tossa, amb 
motiu de la campanya de formació i sensibi-
lització “Reselva”, que organitza el Consell 
Comarcal. Precisament, aquesta campanya va 
permetre la descoberta de l’espai natural del 
Parc de Sa Riera i el coneixement de la ges-
tió dels residus municipals en una deixalleria. 
Enguany és la quarta edició de les Jornades 
de formació i sensibilització Reselva que el 
Consell Comarcal i l’Ajuntament de Tossa de 
Mar organitzen per a tots els centres d’ense-
nyament. En total, prop de 1.500 alumnes de 
la comarca de la Selva gaudeixen cada any 
d’aquest activitat. Aquesta iniciativa pretén 
sensibilitzar als alumnes en temes relacionats 
amb el medi ambient:  residus,  responsabilitat 
en la tinença d’animals de companyia, recu-
peració d’espais verds i regeneració d’aigües 
de la depuradora; i també donar a conèixer 
entre els més joves la realitat dels abandona-
ments de gossos a la comarca. I és que cal re-
cordar que l’any passat van ser prop de 800 el 
nombre de gossos recollits, la major part d’ells 
abandonats. yz

jaume Lleonart Fabrellas, de 46 
anys, ha estat el pare pelegrí 
d’enguany

Un total de 984 persones -69 de les quals 
anaven descalces- van acompanyar el Pele-
grí en els 40 km d’anada que separen Tossa 
de Santa Coloma de Farners. yz

celebració del dia internacional 
de les dones

La regidoria de la Dona va organitzar diverses 
activitats durant el primer cap de setmana de 
març per celebrar el Dia Internacional de les 
Dones. Els actes van començar el divendres 
6 de març amb la narració de contes no se-
xistes a càrrec de Caro Von Arend Sallarés, 
a la Biblioteca Municipal. Una vuitantena 
d’infants van gaudir durant una estona de 
contes, acompanyats de música de guitar-
ra i instruments orientals, desconeguts per 
molts de nosaltres. L’endemà dissabte, a la 
Casa de Cultura, es va inaugurar l’exposició 
Dones d’Empresa, a càrrec de la coordina-
dora de l’Institut Català de les Dones a Gi-
rona, Esperança Permanyer. Es tracta d’una 
exposició dedicada a dones que han destacat 
per la seva activitat empresarial en el passat 
al nostre país, en moments difícils, en què, 
tal i com va manifestar Permanyer, “a la dona 
només se li atorgava capacitat reproductiva, 
i no capacitat productiva”. A més, també es 
va fer una xerrada informativa sobre el pro-
grama “De Mujer a Mujer” de la Fundació 
Vicente Ferrer, a càrrec del portaveu de FVF, 
Lancy Dodem. Aquest és un projecte que la 
Fundació va engegar ja fa uns anys, en el qual 
un grup de dones d’aquí contribueixen eco-
nòmicament a què una comunitat de dones 
índies puguin engegar negocis senzills, que 
no necessitin massa inversió inicial, i que pu-
guin gestionar-los elles sense la intervenció 
dels marits. Son negocis agrícoles o artesa-
nals (tallers de confecció i venda d’encens). 
Finalment, el diumenge 8 de març, també a 
la Casa de Cultura, es va projectar la comèdia 
musical “Mamma Mia”. yz

activitats i objectius de la 
regidoria de la dona per a l’any 
2009

Entre els projectes més destacats hi ha:
• Tallers culturals d’intercanvi entre do-

nes nouvingudes i dones nascudes a 
Tossa: Es treballaran aspectes com la litera-
tura, la música i el teatre. Es pretén elabo-
rar un conte popular, partint de la tradició 
oral de diversos països del món per, posteri-
orment, representar-lo teatralment. 

• Jornada d’informació i prevenció de 
la violència contra les dones: Constarà 
d’un taller informatiu, que se celebrarà el 4 
d’abril d’11 a 14 h a la Casa de Cultura, i 
d’una exposició.

• Elaboració d’un Pla d’Igualtat: Recull de 
dades i diagnòstic de la situació de la dona 
al municipi, aprofundint en aspectes com 
habitatge, convivència, formació, situació 
laboral, conciliació de vida laboral i famili-
ar, etc. A més, es fomentarà la perspectiva 
de gènere i l’ús d’un llenguatge unitari a 
l’ajuntament i mitjans de comunicació lo-
cals.

• Sortides culturals al teatre.
• Cicle de xerrades sobre temes d’inte-

rès: Cada dos mesos, sobre salut, actuali-
tat, temes socials, etc.

Totes aquestes activitats pretenen donar a 
conèixer la situació de la dona, tan a Tossa 
com al món; integrar les dones nouvingudes 
i les seves filles i fills en la vida cultural muni-
cipal; informar i prevenir sobre la violència de 
gènere com a mesura de lluita contra aques-
ta problemàtica; i donar facilitats a les dones 
en aspectes formatius i culturals. yz 

Èxit absolut de l’homenatge al 
teatre de tossa

Unes 1.000 persones van assistir a les dues re-
presentacions que es van fer al Cinema Mont-
serrat de l’obra de teatre “Tot allò que volia 
saber del teatre a Tossa i no gosava pregun-
tar... (i que ni en Cullell no s’hauria inventat)”. 
Des de l’ajuntament es vol agrair la participa-
ció de tothom en aquest acte, que el van fer 
un dels més importants de la Festa Major de 
Sant Vicenç. yz

Unes 500 persones van participar a la rua. Hi 
havia 7 carrosses, 3 comparses i 4 individu-
als. Els guanyadors dels concursos que es 
van organitzar durant els dies de carnaval 
són els següents:

En el concurs de truita:
• Més ben presentada: Feliu Casas 
• Més bona: Carme Mestres
• Més original: Montserrat nadal

Pel que fa a carnaval i rua:
• Individual: Fantasia
• Elegància: Morir d'amor
• Gresca: El foc
• Constància: Black Angels
• Escolars: Fem país
• 1r Comparsa: Cirkus Konfeti, 2n: Black 

Angels, 3r: Las lilas
• 1r Carrossa: Morir d'amor, 2n: Lagarto, 

lagarto, 3r: Els misteris del mar

unes 500 persones participen a la rua de carnaval
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resum d’activitats de les regidories
La voluntat d’aquesta secció és explicar com funciona 
cada àrea de l’ajuntament i repassar la feina que s’ha 
portat a terme des de cada regidoria. Les activitats de 
la majoria de regidories ja van aparèixer a l’anterior 
butlletí (gener). Ara apareixen algunes àrees que falta-
ven en l’anterior butlletí a causa de la falta d’espai. La 
única àrea que repeteix és Turisme degut a la impor-
tància que té pel municipi i la gran quantitat d’accions 
que es porten a terme per promocionar-lo.

  àrea de medi ambient

• Millora paisatgística de la riera. S’ha treballat en aques-
ta millora des de Can Coure fins a la desembocadura, 
amb el control de l’expansió de l’esbarzer i la canya i la 
potenciació de les espècies de vegetació de ribera.

• RESELVA. Actuació de formació i sensibilització medi-
ambiental que es realitza a Tossa i que s’impulsa des 
del Consell Comarcal de la Selva. S’ha inclòs dins de 
la campanya “Del mar als cims”. de la Diputació de 
Girona. fent possible assolir un programa permanent 
durant tot el curs escolar i obert a tots els centres d’en-
senyament.

• Es continua la col·laboració amb el CEIP en el marc del 
Programa educació ambiental “coneix el teu entorn”, 
que contempla dos sortides l’any amb cada grup de 
classe per ampliar el coneixement dels nois i noies de 
Tossa sobre l’entorn natural del  municipi i fomentar 
les actituds respectuoses amb el medi. 

• Agenda 21. Els Ajuntaments de Lloret i Tossa, amb el 
suport de la Diputació de Girona, han iniciat els tre-
balls de redacció de l’Agenda 21 Local d’àmbit supra-
municipal

• Xarxa d’aigua regenerada. S’ha ampliat la xarxa d’ai-
gua regenerada del municipi fent arribar aquest servei 
fins al sector de Can Vergonyós- Agut.

• Franges perimetrals. S’han treballat en l’obertura i el 
manteniment de diferents franges perimetrals de pro-
tecció contra incendis a les urbanitzacions. Són 25 me-
tres vegetació arborea i arbustiva aclarida a l’entorn 
de la urbanització.

• Autocompostadors. Es va realitzar una sessió- taller 
d’autocompostatge casolà amb el repartiment d’auto-
compostadors a les persones interessades en l’autore-
ciclatge de la fracció orgànica del residu.

• A proposta de l’AMPA i patrocinat per CESPA, s’han 
repartit tuppers a tots els alumnes del CEIP per tal 
d’estalviar paper d’alumini i/o la bossa de plàstic amb 
que s’acostuma a embolicar l’esmorzar.

• S’ha col·laborat en diferents actes organitzats per 
altres regidories (fira de Nadal, setmana solidària, di-
vertossa) incorporant al programa alguna activitat de 
caire mediambiental.

• Compra d’una comptadora per a la deixalleria.
• Servei de sortides guiades a l’entorn natural amb la 

col·laboració de l’Oficina de Turisme.
• Escola taller. L’Escola Taller del Consell Comarcal de la 

Selva és un programa de treball-formació, implantat 
a Tossa de Mar des de 1996, que té com a finalitat 
primordial la formació laboral de joves aturats d’en-
tre 16 i 23 anys. El mòdul col·labora amb l’àrea de 
medi ambient en projectes de millora i manteniment 
d’espais verds (riera, vila vella,...) i en la realització de 
campanyes de sensibilització ambiental.

-Treballs de manteniment d’espais públics i de l’estorn 
natural.

  àrea de goVernació

poLicia LocaL
• La Policia Local de Tossa és una policia jove i moderna 

que, de mica en mica, va incrementant les seves  com-
petències per fer front a les situacions i circumstàncies, 
cada cop més complexes, que es produeixen a la vila, 
i que es caracteritza sobre tot per la seva proximitat 
als ciutadans.

• Des de principi d’any la Policia Local disposa d’una 
plantilla formada per 25 policies, una auxiliar admi-
nistrativa i 2 treballadors assignats al servei de grua. 
Per tal de poder donar cobertura a les necessitats de 
la població.

• El  parc mòbil està format pels vehicles de patrullatge 
S-1 i S-2, l’ambulància policial V-3 i motocicleta i dues 
bicicletes (es torna a recuperar el patrullatge en bici-
cleta a l’estiu).

• D’acord amb aquesta plantilla la Policia Local disposa 
d’un organigrama policial, elaborat per facilitar i mi-
llorar el desplegament dels agents, que s’estructura 
en tres grans camps operatius: circulació, seguretat 
ciutadana i policia administrativa i de proximitat, que 
s’adapta a les circumstàncies particulars de la localitat 
en ser aquesta un important centre turístic amb una 
gran afluència de persones al període d’estiu. 

• D’acord amb això, els agents de policia desenvolupen 
les seves tasques de regulació del trànsit, protecció de 
la seguretat ciutadana, control del compliment de les 
Ordenances Municipals, atenció i tramitació de de-
núncies i assistència i servei al ciutadà dins el terme 
municipal per mantenir la tranquil·litat pública.

• D’aquesta manera, durant l’any 2008 els agents de la 
Policia Local s’han encarregat d’assistència en casos 
d’accidents de trànsit i altres incidències relacionades 
amb el trànsit i l’elaboració dels corresponents ates-
tats;  han actuat en prevenció d’actes delictius i que 
atemptaven contra la seguretat ciutadana, realitzat un 
total de 48 detencions relacionades amb la comissió 

d’il·lícits penals i procedit a la intervenció d’importants 
quantitats de substàncies estupefaents; han realitzat 
un total de 1141 diligències judicials i administratives, 
utilitzant el Sistema d’Informació Policial de la Direc-
ció General de la Policia de la Generalitat, el que ha 
permès als ciutadans no haver de desplaçar-se fora de 
la població per realitzar aquestes gestions; han estat 
presents a tots els actes festius, esportius, culturals i 
socials que s’han realitzat a la població; i han donat 
auxili, assistència i atenció a totes aquelles persones 
que els han requerit o necessitat.

• En aquest context és important explicar la col·laboració 
mantinguda amb els serveis sanitaris i els serveis soci-
als del Consell Comarcal per a la detecció i la solució 
de conflictes relacionats amb la violència de gènere i 
el jovent.

• El 2008 ha estat doncs un any més durant el qual la 
Policia Local de Tossa, ha demostrat la seva capacitat 
i professionalitat davant dels reptes que presenta la 
societat actual, estant sempre present a la vida social 
de la vila i fent costat als ciutadans.

mossos d’esquadra
• Durant l’any 2008 s’ha tingut més presència policial 

del cos de Mossos d’Esquadra, on s’ha ampliat les ho-
res per la població i el patrullatge a peu, a més de la vi-
gilància de les diferents urbanitzacions de la població.

• De cara a aquest any, s’ha ampliat encara més la pre-
sència de Mossos pel municipi en temporada baixa i 
també en la temporada turística, disposant d’un cotxe 
patrulla durant tot el dia pel municipi.

ordenances municipaLs
• Durant el 2008 s’ha estat confeccionant una actualit-

zació de les Ordenances Municipals, sobretot d’aque-
lles més necessàries. S’han creat noves ordenances 
de Civisme,  de Mercats; i s’han revisat la de Platges 
(incorporant la de Submarinistes), Taxi, i acabant de 
revisar la de Via Pública.

Via púbLica
• S’ha anat actualitzant poc a poc tota la senyalització 

viària, mobiliari urbà, ... S’amplia el nombre d’apar-
cament per bicicletes (compra de aparca bicicletes) 
ampliant la zona existent de les escoles, de davant de 
mar al pàrquing de l’ancora i posant un de nou a la 
Casa de Cultura.

• Es porta a terme una actualització i control de l’Ocupa-
ció de la Via Púbica.

• Ampliarem la senyalització de pàrquings existent, per 
tal de donar més facilitat als visitants per tal de trobar 
el pàrquings municipals com particulars.

• Reordenació dels aparcaments en la Via Pública, reor-
denació de la circulació d’alguna zona de la població 
(sector carrer Pintor Pere Pruna, carrer Olga Sakaroff, 
carrer Severo Ochoa, carrer Pintor Roig).

reconeixement de termes
• Durant la passada primavera és va fer tot un reconeixe-

ment dels termes entre Llagostera i Tossa. Aquest any, 
a principi de juny es farà el reconeixement dels termes 
entre les poblacions veïnes que falten (Caldes, Vidreres 
i Lloret). Es portarà a terme pel Departament de Go-
vernació de la Generalitat i els diferents Ajuntaments.

  àrea de pLatges

bandera bLaVa
• Ens han concedit un any més el guardó de Bandera 

Blava,  després que l’any passat estigués pendent pel 
la desaparició de l’aparcament d’Es Racó.

• Durant el passat estiu es van complir el requisits dema-
nats per l’estament que concedeix el guardó de Ban-
dera Blava, que eren la necessitat de tenir la caseta de 
primers auxilis a la mateixa platja, la desaparició del 
pàrquing d’Es Racó, l’ampliació de llocs de reciclatge i 
actualització dels cartells informatius.

saLVament i socorrisme
• La temporada passada el salvament i socorrisme va 

anar a càrrec de l’empresa GIEM (Gestió Integrat 
d’Emergències Mèdiques). Es va disposar de 6 socor-
ristes aquàtics més un coordinador de salvament, de 4 
DEA (desfibril·lador semiautomàtic), l’ampliació d’una 
torreta de vigilància i la ubicació de la caseta de socor-
risme a peu de platja.

• A partir d’aquest estiu s’ampliarà els equipaments de 
salvament i socorrisme, amb l’adquisició d’una embar-
cació de rescat i vigilància.

mobiLiari de pLatja
• L’estiu passat es van comprar tres cadires amfíbies 

(subvencionades al 100% per la Fundació Esther Ko-
plowitz) i s’està en converses per tal que ens subvenci-
onin dutxes adaptades per a gent amb discapacitat.

• Ampliació de passeres i millora de la senyalització dels 
serveis a les platges.

actiVitats Lúdiques-esportiVes
• Durant el passat estiu es van deixar durant tota la tem-

porada les porteries de futbol i es va deixar posada 
una xarxa de volei nova durant 9 mesos. 

• De cara aquesta temporada es tornarà a la col·locació 
de la xarxa de volei i de les porteries de futbol. També 
es portaran a terme les activitats esportives com l’ae-
ròbic, el tai-chi, futbol platja, volei platja, ...

  àrea de sanitat

• Ja fa temps, amb un acord de Ple, es va decidir l’ofe-
riment d’un terreny municipal a la conselleria de Sa-
lut per a la ubicación del nou CAP, just al costat del 
geriàtric. Després d’alguns mesos, la conselleria el va 

descartar perquè la via d’accès més propera té mas-
sa desnivell. Ara, l’equip de govern ha ofert un altre 
terreny el més planer possible i no massa lluny de 
l’anterior, situat a pocs metres de l’actual CAP i abans 
d’arribar als bombers. L’ajuntament resta a l’espera de 
la resposta sobre aquest terreny.

• Participació a la jornada que va organitzar la Diputació 
de Girona amb l’objectiu de tirar endavant  itineraris 
saludables de SALUT, que, en el cas del nostre ajun-
tament, ja hem presentat a fi de rebre el suport eco-
nòmic des de la Diputació perquè sigui realitat entre 
aquest any i el proper 2010.

• S’ha encarregat un treball per a la prevenció de la 
Legionel·losi a les instal.lacions municipals. En la ma-
teixa línea, estem treballant  per erradicar de coloms i 
desparasitar l’Arxiu Municipal i el Museo Municipal. 

  àrea de serVeis sociaLs

• Nou Educador Social.
• Trasllat, en breu, a la Casa Zügel, on s’ubicarà la nova 

seu de Serveis Social.
• Inici, en breu, de la remodelació del pati del geriàtric 

i la millora de la il·luminació, amb la finalitat que els 
nostres avis puguin viure encara millor. La tasca de les 
persones que dediquen les seves hores al benestar 
dels usuaris del geriàtric de Tossa és molt valorada per 
l’ajuntament.

  àrea de turisme

• Durant els mesos de gener i febrer, l’Oficina de Turisme 
ha participat en quatre fires de turisme, dues a l’es-
tranger i dues en territori nacional.  Les dues primeres, 
la MATKA, celebrada a Hèlsinki, i a la qual Tossa hi ha 
assistit per primera vegada, i la VAKANTIEBEURS, ce-
lebrada a Utrecht, han estat tot un èxit de participació, 
amb un total de 85.669 i de 132.961 visitants respec-
tivament. De la primera és interessant remarcar que, 
pels finesos, Espanya ocupa la primera posició com a 
destinació de vacances. Coneixen encara molt poc la 
Costa Brava i pocs havien sentit a parlar de Tossa, raó 
per la qual la nostre presència a la fira va servir per 
presentar-nos en aquest mercat i donar-nos a conèi-
xer. La proximitat de Tossa a la ciutat de Barcelona 
va ser un punt al nostre favor, donat que els finesos 
coneixen bé aquesta ciutat i ja hi ha diversos vols que 
operen entre Barcelona i Hèlsinki, cosa que fa possible 
que ens considerin com a possible destinació per a les 
seves vacances. 

• Pel que fa a la fira VAKANTIEBEURS, Tossa ja és una 
presència veterana i la major part del públic ens coneix. 
A diferència del finès, que es desplaça majoritàriament 

en avió, l’holandès ho fa en cotxe, i nosaltres estem a 
una distància prou bona d’ells perquè s’hi desplacin 
sobretot a la cerca del bon temps, de la platja i de les 
activitats en família.

• En territori nacional, les perspectives no són tant op-
timistes ja que la fira FITUR va patir una davallada 
important, tant d’expositors, com de visitants profes-
sionals i d’afluència de públic en general. L’any 2008, 
el nombre de visitants (entre professionals i públic) 
va ser de 255.817, mentre que enguany ha estat 
d’uns 150.000.  La participació de Tossa va situar-se 
dins l’stand de Turisme de Catalunya, concretament a 
l’espai destinat a la presentació conjunta de la marca 
Costa Brava. 

• Pel que fa a la fira NAVARTUR, celebrada a Pamplo-
na, una fira de petites dimensions, de característiques 
molt diferents de FITUR, el resultat va ser més espe-
rançador. Les dades de visitants només van disminuir 
d’un 5,5% i les d’expositors, contràriament a la fira 
celebrada a Madrid, van augmentar d’un 13% respec-
te de l’anterior edició. La valoració de l’interès mostrat 
pel públic d’aquesta zona envers el nostre municipi 
és força positiva i, malgrat que es denota una certa 
necessitat d’ajustar el pressupost de les vacances, la 
percepció és de que la major part de la gent continua-
rà realitzant-les, especialment aquelles que reserva per 
fer en família i, en la major part dels casos, a la platja. 

• Al marge de la participació en fires de turisme, l’ofici-
na de turisme ha publicat el fulletó d’allotjaments de 
Tossa amb serveis i preus actualitzats pel 2009 i un 
nou plànol turístic del municipi amb dades i serveis 
actualitzats igualment a gener del 2009.  

• Pel que fa a publicitat, s’ha renovat i ampliat la con-
tractació de la campanya publicitària que des de fa 
alguns anys es realitza al sud de França, i que abas-
tarà el territori comprès entre Montpellier, Perpinyà i 
Toulouse.  La campanya, que s’iniciarà el 24 de març 
i finalitzarà el 9 d’octubre, consistirà en l’emissió de 
1140 falques publicitàries de Tossa de Mar a través 
de les emissores de ràdio Littoral FM Perpignan, Virgin 
FM Narbonne i Virgin FM Carcasonne. L’Ajuntament 
de Tossa continua apostant per fer una important 
inversió publicitària en aquest territori, donat que en 
aquests darrers anys ha estat un importantíssim emis-
sor de turistes i visitants pel nostre municipi.

• Entre les accions promocionals previstes pel pro-
per trimestre, destaquem la participació a la fira de 
Göteborg (Suècia) i a les de Bilbao, San Sebastián i 
Barcelona; la participació en dues accions promocio-
nals específiques de la província de Girona a Madrid 
i a Toulouse; i la contractació d’una nova campanya 
publicitària a Catalunya Ràdio, la ràdio amb més audi-
ència de Catalunya.
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L’alcaldessa 
censura totes les 
propostes del PSC
El PSC va presentar amb temps i forma 4 pro-
postes per ser incloses en el ple de març:

1 Aprovar definitivament l’informe perici-
al del Camí de ronda del Codolar fins els 
Cars resolent les dues al·legacions que es 
van presentar fa dos anys. L’objectiu és exe-
cutar el projecte aprovat i finançat per la 
Generalitat per connectar el camí de ronda 
al seu pas pel Camí de Marina que presenta 
un aspecte deplorable i que representa un 
perill pels usuaris. L’alcaldessa no ha volgut 
incloure aquest punt en l’ordre del dia del 
ple. Això suposa un perjudici pels interes-
sos culturals, turístics i mediambientals dels 
tossencs.

2 Prendre els acords necessaris per procedir a 
liquidar per ordre d’antiguitat les factures 
pendents de pagament des de fa dos anys 
a tots els empresaris, treballadors, proveï-
dors i professionals que en el seu moment 
van fer la feina encarregada per l’Ajunta-
ment. L’alcaldessa no ha inclòs aquest punt 
en l’ordre del dia del ple i això causa un 
greu perjudici a tots els que mereixen co-
brar la feina feta.

3 Donar compte de l’informe de l’auditoria 
firmada per l’interventor municipal i serveis 
jurídics en què es certifiquin oficialment 
les dades de l’estudi encarregat per CiU, ja 
que les manifestacions de l’actual equip de 
govern respecte dels resultats de l’auditoria 
dels anys del nostre govern  són rotunda-
ment falsejades, manipulades i contenen 
acusacions que entenem que només es po-
den depurar davant d’un jutge. L’alcaldessa 
no ha inclòs aquest punt en l’ordre del dia 
del ple i això va en detriment del dret dels 
tossencs a  conèixer tota la veritat  de la 
situació financera municipal.

4 Donar compte de les sentències judicials 
dels contenciosos de particulars contra 
l’ajuntament en què la justícia dóna la raó 
als acords presos en el nostre mandat. Tam-
poc s’ha inclòs en el ple. Això va en detri-
ment al dret a la informació dels tossencs.

Des del nostre grup volem manifestar el nos-
tre rebuig a que l’alcaldessa posi traves a que 
s’executi el camí de ronda; que no vulgui pa-
gar factures pendents que són legals; que no 
aconsegueixi que cap tècnic que s’hi juga la 
carrera certifiqui les seves acusacions falses 
sobre la situació financera municipal; i que  no 
vulgui que el poble conegui sentències judici-
als només perquè no li agrada el seu resultat. 
Des del PSC seguirem tots els procediments 
legals perquè les nostres propostes siguin ate-
ses com es mereixen. És la nostra responsabi-
litat. És la nostra obligació. yz

Crisi? Quina crisi?
Certament, el nostre país viu temps di-
fícils. Tothom parla de crisi. Sembla com 
si aquesta paraula s’hagués convertit en 
el motiu preferit de les nostres converses 
i que ja no som capaços de pensar en 
res més perquè la crisi és la mestressa i 
senyora de la nostra actualitat. 

Però, de quina mena de crisi parlem 
quan parlem de crisi? 

Potser només de l’econòmica... o del que 
sents quan escoltes el que diuen alguns 
polítics per justificar les seves injustifica-
bles actuacions...

o quan veus que la voluntat d’un poble 
que expressa el que vol a les urnes es 
llença a la paperera un cop darrera l’al-
tre...

o quan flaires que tot el que passa darre-
rament al teu país no té cap més objectiu 
que voler seguir manant a tota costa...

o quan assaboreixes el gust amarg de 
veure com la nostra llengua és qüestio-
nada cop darrera cop i que el millor que 
ens pot passar és que sigui comparada a 
un virus que s’encomana...

o quan palpes, amb les teves pròpies 
mans, el desencís de la gent que ma-
nifesta que ja no creu en res del que li 
diuen i pensa que el nostre país està an-
quilosat en el present i les perspectives 
de futur com a país es desfan una mica 
més cada dia....

Cal una urgent reflexió i una immediata 
reacció. No podem quedar-nos aturats 
veient la realitat actual de Catalunya...
veient com lentament ens van difumi-
nant, desdibuixant...

Compte! es comença per canviar les fo-
tos d’una platja de la Costa Brava per 
una de les Bahames... i s’acaba esborrant 
el nostre país del mapa. yz

Sant Grau, 
comprar o no 
comprar
Els darrers dies s’ha tornar a parlar de 
Sant Grau. L’Ajuntament ha demanat aju-
da econòmica al FEDER (Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional). L’alcaldessa 
ha tornat a insistir en el seu compromís 
d’adquirir la finca, a qualsevol preu.

Tossa Unida sempre s’ha mostrat a favor 
d’adquirir patrimoni, i Sant Grau és un 
patrimoni molt estimat a Tossa. Però hem 
d’adquirir Sant Grau a qualsevol preu?

Creiem que no. L’Ajuntament no està en 
condicions de gastar un milió d’euros en 
patrimoni, especialment si no sabem què 
farem desprès. Pagarem els diners mit-
jançant un préstec sense interessos, ex-
pliquen, temptador.

I què faran amb Sant Grau?. Hem escoltat 
idees de tota mena: des de fer un hotel 
a fer un parador nacional, fer un centre 
d’interpretació de la natura o un centre 
cultural. Idees moltes, tots podem tenir 
idees, però fets concrets, pocs.

Què vol comprar l’alcaldessa? Un edifici 
pràcticament en ruïna (a l’any 2007 no 
es va poder celebrar Sant Grau a l’inte-
rior pel perill d’enderroc); una esglèsia 
amb la teulada totalment malmesa, uns 
terrenys amb carrers i enllumenat en un 
estat deplorable de conservació, i unes 
instal·lacions esportives totalment aban-
donades des de fa molts anys.

Comprar per comprar, el que es com-
prarien seria un tall de muntanya i uns 
edificis en fase d’enrunament. Comprem 
despeses.

Qui mantindrà la pavimentació dels car-
rers, l’enllumenat, el subministrament 
d’aigua, els edificis? L’ajuntament amb 
els diners de tots.

Tossa no té diners. L’Ajuntament no paga 
i no pot fer obres de manteniment, però 
podem gastar 166 milions de les antigues 
pessetes en adquirir una finca que només 
ens portarà més despeses. 

És una inversió necessària amb el que 
està caient? yz

La ½ Marató de Tossa es celebrarà el proper 
19 d’abril i, a banda de l’ajuntament, estarà 
organitzada per l’empresa R.P.M Racing, em-
presa especialitzada en l’organització d’esde-
veniments esportius de primer nivell, com les 
World Series by Renault, la Marató de Barce-
lona, les etapes espanyoles del Rally Dakar, la 
Volta Ciclista a Catalunya, el Supercross de 
Barcelona, el Trial Indoor de Barcelona, etc.
El preu d’inscripció és de 15 euros. Està ober-
ta a tothom i, en aquesta primera edició, 
l’àrea d’Esports espera arribar als 1.000 ins-
crits, fet que seria tot un èxit. El traçat, d’uns 
22 kms, recorrerà el nucli de Tossa i passarà 
per la carretera de Sant Feliu. 
El regidor d’Esports, Emili Oller, afirma que el 
principal objectiu de la ½ marató és “promo-
cionar turísticament la població en temporada 
baixa. Hi haurà gent que dormirà a Tossa, hi 
menjarà, vindrà amb amics, acompanyants... 
i tot això serà bo pels hotels, restaurants o 
comerços”. En aquest sentit, afegeix que és 

l’empresa R.P.M Racing qui s’està encarre-
gant de “vendre el producte” i un exemple 
molt clar s’ha produït en un dels darrers es-
deveniments que han organitzat –la Marató 
de Barcelona-, ja que van donar a conèixer la 
cursa de Tossa als 10.000 participants que hi 
van haver.
D’altra banda, els dies 24, 25 i 26 d’abril, la 
Costa Brava serà escenari de la primera cur-
sa atlètica Costa Brava Xtrem Running, que 
transcorrerà pels camins de ronda que resse-
gueixen el perfil del litoral de Girona de Bla-
nes a Portbou. Tossa hi participarà amb l’ob-
jectiu de potenciar la destinació a través de 
l’esport i els atractius naturals. Segons l’àrea 
d’Esports, iniciatives com aquesta contribu-
eixen a projectar la imatge de la població i 
permeten la combinació de productes turís-
tics i esportius mentre es fa una descoberta 
del territori. Per Tossa hi passarà la primera 
jornada, el dia 24 d’abril, en un format més 
popular que transcorrerà pels 20 quilòmetres 

de la Selva marítima. Es començarà a Blanes 
i s’acabarà a Tossa, coincidint amb la primera 
etapa dels recorreguts Xtrem i Challenge. Hi 
haurà un límit de 5 hores per fer el recorre-
gut. El preu és de 30 euros.
La Costa Brava Xtrem Running puntuarà i 
serà inclosa a la llista de curses classificatòries 
per l’ultra trail del Mont Blanc, la cursa mes 
important del món en aquest sector.
D’altra banda, pel que fa a altres activitats 
properes coordinades per l’àrea d’Esports, el 
17 de maig es farà la XII Cursa Popular i el 25 
de juny, la XI Travessia Badia de Tossa. yz

“Farem un esforç per representar Tossa el millor possible” 

EnTrEVISTA

Hereu, pubiLLa i dames d’Honor 2009

Durant la passada festa major de Sant Vicenç, es van escollir 
els nous joves que representaran Tossa per tota Catalunya. La 
pubilla és la Georgina Blanc, estudia 1r de batxillerat i vol ser 
biòloga; l’hereu és en Marc Àngel Jiménez, estudia 2n de batxi-
llerat i vol ser físic o informàtic; i les dues dames d’honor són la 
Nora Marcilla, que estudia 1r de batxillerat i vol ser professora 
d’educació física, i la Carme Tàpia, que també estudia 1r de bat-
xillerat i vol ser professora de música. Abans, però, assumiran la 
responsabilitat de ser els representants de Tossa per tot el país. 
En aquesta entrevista, portada a terme per la companya de TV 
Tossa, Martina Vila, els coneixerem una mica millor.

- Com es va produir la vostre elecció?
Estàvem en una festa a la discoteca Tu Rai i ens van venir a proposar 
si volíem ser nosaltres els escollits. Vam acceptar de seguida perquè 

tenim moltes ganes de representar el poble i ens fa molta il·lusió.
- En anys anteriors, eren les entitats del poble qui presentaven 

els seus candidats. Per què ara ja no es fa així?
Pensem que és perquè, lamentablement, la tradició s’està perdent. 
S’hauria d’intentar continuar aquesta tradició catalana. Per això 
estem aquí!

- Què els hi diríeu als altres joves perquè també s’hi presen-
tessin?
Que ho facin perquè l’experiència val la pena.

- Quin és el moment més bonic durant la nit de l’elecció?
(Georgina): Quan em van posar la banda i em van donar el ram de 
flors. Des de llavors, tothom em saluda i em felicita pel carrer.
(Marc Àngel): Jo crec que és mentre balles el vals després de l’elec-
ció. Va ser divertit perquè no n’havia ballat mai cap i vaig riure 
molt.

- Heu parlat amb altres pubilles i hereus d’altres pobles?
Sí, i ens diuen que és una gran experiència. Coneixes molta gent i 
s’ha d’aprofitar. Ja tenim ganes de començar. Veurem molts pobles 
de Catalunya que mai hem vist, coneixerem millor el nostre país. 
Farem un esforç per representar Tossa el millor possible.

- I amb els representants de Tossa de l’any passat, hi heu par-
lat? Han fet una bona tasca?
Sí, ens han dit que gaudirem molt. Ells han fet una gran tasca. L’an-
terior pubilla, la Nora, tenia tota la banda plena de pins i això vol dir 
que ha anat a molts llocs i s’ho ha “currat” molt.

-Moltes gràcies. Ara us toca aprendre a ballar sardanes!
Ho farem! yz 

Tossa es promociona en temporada baixa organitzant una ½ 
marató i participant en la primera cursa de muntanya arran de 
mar: l’Xtrem Running



Divendres, 17 d’abril
20.00 h, a la Capella de Sant Miquel, 
 audició dels participants en 
 el Curs de Cant 2009 
 de l’Escola Municipal de 
 Música de Tossa

Dissabte, 18 d’abril
Concurs de rams de flors  
De les 16.00 a les 18.00 h,
 a la Casa de Cultura, 
 recollida de rams
19.00 h, a la Sala d’Actes de la Casa 
 de Cultura, lliurament dels 
 premis. Els rams han de ser 
 elaborats amb flors naturals. 
 Hi haurà dues categories: 
 flors de bosc i flors de jardí, 
 sense poder barrejar-se els 
 dos tipus. Hi haurà tres 
 premis per a cada categoria i 
 obsequi de participació per a 
 tothom. L’exposició 
 romandrà oberta fins 
 al 21 d’abril.
19.30 h, a l’edifici La Nau, presentació 
 del videoclip de la Coral 
 Tossenca

Dilluns, 20 d’abril
19.00 h, a la Sala d’Actes de la Casa 
 de Cultura, presentació del 
 llibre Els Ametllers. Oci i 
 negoci al camp romà, de 
 Josep M. Nolla, Lluís Palahí i 
 Rosa M. Sureda. Presentació 
 a càrrec de Mario Zucchitello

Dimarts, 21 d’abril
18.00 h, a la Biblioteca Municipal, 
 “Va d’òpera”. Una narradora 
 i una cantant d’òpera ens 
 expliquen el conte Sofia, la 
 vaca que estimava la música 

Dimecres, 22 d’abril
19.00 h, a la Sala d’Actes de la Casa 
 de Cultura, inauguració de 
 l’exposició APOCALÍPTICA: 
 els rastres de la mort a 
 través de la història 
 (s. XVI-XVIII) 
 Exposició fins al 7 de maig
 Organitza:
 Arxiu Municipal

Dimarts 28 d’abril 
18.00 h, a la Sala d’Actes de la Casa 
 de Cultura, entrega dels 
 Premis de Recerca als 
 alumnes de l’IES Tossa de Mar

Dijous, 30 d’abril
17.00 h, a la Biblioteca Municipal, 
 elecció del guanyador del 
 Concurs de punt de llibres. 
 Activitat realitzada en 
 col·laboració amb el CEIP 
 Ignasi Melé i Farré
19.00 h, a la Sala d’Actes de la Casa 
 de Cultura, conferència 
 sobre consum responsable, a 
 càrrec de Jordi de Cambra, 
 director de la Càtedra 
 UNESCO de Desenvolupament 
 Humà Sostenible UDG, i 
 Gemma Valeri, coordinadora 
 d’ONGs solidàries de la 
 província de Girona. 
 Organitza: Amics de Tossa – 
 Club UNESCO, Càtedra 
 UNESCO i Coordinadora 
 d’ONGs. 
 Col·labora: 
 Ajuntament de Tossa
Del 30 d’abril al 8 de maig
 Exposició Consum 
 responsable per a una 
 societat sostenible
20.00 h, a la Biblioteca Municipal, 
 trobada amb l’escriptor 
 Josep M. Fonalleras per 
 comentar el llibre Sis homes

Divendres, 1 de maig
FESTA DE LA SANTA 
CREU
12.00 h, a l’Església Parroquial, ofici 
 solemne amb acompanyament 
 d’orquestra.    
 Seguidament, processó i 
 benedicció del terme
13.30 h, a la plaça d’Armes de Vila 
 Vella, sardanes
17.00 h, a la Sala d’Actes de 
 l’Ajuntament, lliurament dels 
 premis del Concurs de
 Creus de Flors
18.00 h, a la Plaça d’Armes de Vila 
 Vella, audició de sardanes
 Els actes del dia són a càrrec 
 de la cobla LA GENISENCA

Dijous, 23 d’abril
SANT JORDI
Des de les 10.00 h,
 a la plaça d’Espanya, fira de 
 llibres i roses
19.00 h, a la Capella de Sant Miquel, 
 missa en honor de Sant Jordi
19.45 h, a la Sala d’Actes de la Casa 
 de Cultura. Lliurament del 
 Premi Ginesta atorgat pels 
 Amics de Tossa – Club 
 UNESCO al Sr. Fidel Aromir 
 i a la Coral Tossenca en el 
 seu XXV aniversari

Divendres, 24 d’abril
19.00 h, a l’Església Parroquial de Sant 
 Vicenç, concert de l’Escola 
 de Música de Crézancy 
 (França)

Dissabte, 25 d’abril
Des de les 10.00 h,
 a la Sala d’Actes de la Casa 
 de Cultura, II Trobada de 
 Centres d’Estudis Locals de 
 la comarca de la Selva i 
 presentació de la “II Beca La 
 Selva 2008: El suro a la 
 comarca de La Selva”

17.30 h a la Sala d’Actes de la Casa 
 de Cultura. Acte 
 d’homenatge a Josep 
 Moreno Pallí (1909-2001).  
 En el transcurs de l’acte hi 
 haurà la conferència “Josep 
 Moreno Pallí, un mestre de la 
 República a Tossa. Primera 
 aproximació als anys 30 i a la 
 Guerra Civil”, a càrrec de 
 Marta Planellas, periodista

19.00 h, a l’Església Parroquial de Sant 
 Vicenç, concert de Sant Jordi 
 per la CORAL TOSSENCA. 
 Concert XXV aniversari

Diumenge, 26 d’abril
Al passeig Mn. Cinto Verdaguer,
XIV Concurs de Pintura Infantil
De les 09.30 a les 10.30 h,
 inscripcions
De les 10.30 a les 11.30 h,
 temps lliure per pintar 
 i dibuixar
A partir de les 12.00 h,
 entrega de premis i diplomes 
 als participants. 
 Un premi per curs
 Organitza: AMPA del 
 CEIP Ignasi Melé i Farré
18.00 h, a la Sala d’Actes de la Casa 
 de Cultura, presentació de 
 l’audiovisual La sardana, 
 dansa nacional de Catalunya 
 de Xavier Colon. Organitza: 
 Agrupació Sardanista 
 Tossenca

Dissabte, 2 de maig
18.00 h, a l’edifici La Nau, inauguració 
 de l’exposició commemorativa 
 del centenari de la Costa 
 Brava. Organitza: Àrees de 
 Turisme, Comerç i Cultura

Diumenge, 3 de maig
APLEC DE LA MARE 
DE DÉU DE GRÀCIA
09.00 h, sortint de la Terminal, marxa 
 a peu a la Mare de Déu de 
 Gràcia
 Organitza:
 Centre Excursionista Tossenc
13.00 h, a la Capella de la Mare de 
 Déu de Gràcia, missa
14.00 h, Arrossada popular. Cal 
 portar plat, got i coberts
 Per participar a l’arrossada, 
 cal apuntar-se prèviament i 
 recollir el tiquet a l’Aula de 
 cuina Sant Josep de dilluns a 
 divendres, de 4 a 7 de la 
 tarda. Data límit: dijous 30 
 d’abril. Preu del tiquet: 6 €
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Institució de
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amb la col·laboració de

Tossa de Mar - Sant Jordi 2009

AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR
Regidoria de Cultura i Educació
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