
Un bon lloc per viure, és un bon lloc per visitar.

Programa electoral



Som un equip de persones obert i transversal, que neix després d’una sèrie d’accions, 
reflexions i treballs al llarg dels anys, que un bon dia confluïren en un moviment purament 
de ciutadania civil.
Ara ha arribat el moment que, per poder fer efectives les nostres idees, cal fer el pas i con-
vertir-nos en formació política, només d’àmbit local, i amb un sol objectiu, treballar 
per Tossa, servir-la i poder incidir i participar en la presa de decisions del municipi.

Estem convençuts que l’Ajuntament ha de treballar i estar al servei del poble, no de grans 
formacions polítiques o grups financers. Aquesta premissa, ha fet que ens trobem i ens 
unim gent de diferents sensibilitats i tendències per donar una nova oportunitat a la nostra 
Vila abans d’arribar a un punt de no retorn .
Som gent de tarannà actiu i participatiu, disposada a col·laborar, entregar i impli-
car-se; actituds que hem trobat a faltar aquests darrers anys, i d’aquestes mancances Tossa 
se’n ressent.

Com no podia ser d’una altra manera, Tossa ha patit canvis. Molts d’ells necessaris i posi-
tius, però d’altres totalment innecessaris i perjudicials.
Creiem que som a temps per encarar els nous reptes des d’una mirada diferent.
Si hi apliquem serenor, bon fer, transparència i exigència, recuperarem lentament la 
nostra identitat integradora i acollidora, el nostre patrimoni cultural, el nostre entorn i els 
paisatges únics, per poder tornar a ubicar Tossa on es mereix.
Cal recuperar l’esperit Tossenc i aquell punt de personalitat que ens fa tan diferents de la 
resta de la costa i que tant ens ha caracteritzat fins fa uns anys.

Tossa ha de ser un referent i ha de desenvolupar-se, i pot fer-ho perfectament sense 
dependre de macroprojectes urbanístics. Oferint més oportunitats, tant pels habitants com 
pels visitants, i així podrem arribar a fer realitat el nostre objectiu:

“Un bon lloc per viure, és un bon lloc per visitar”.

Manifest



La transparència d’un ajuntament , la participació ciutadana i la sostenibilitat s’han d’entendre , no 
com un apartat en el programa, sinó com una actitud.
 
L’eina que apropa les institucions a la ciutadania és la transparència. Per tant, aplicarem una trans-
parència real, proactiva, que sigui més comprensible per les persones, que permeti un accés  més ampli 
i fàcil a les dades, promovent així la participació dels veïns en la gestió del municipi.
La transparència d’un Ajuntament és fàcilment quantificable, existeixen uns indicadors de transparèn-
cia, un d’aquests és l’Infoparticipa , què és una avaluació amb 52 indicadors que realitza la UAB a tots 
els ajuntaments. 
Actualment ens trobem a un 27 % de transparència, volem tenir un ajuntament amb una transparèn-
cia 100% i per això volem complir tots els indicadors. Aquest és un objectiu que es pot assolir fàcilment, 
com fan moltes poblacions veïnes.

Un cop aconseguida la transparència, activarem els programes de participació ciutadana.
En aquesta participació, els vilatans podrem participar de manera activa en tots els àmbits. Si un Ajun-
tament informa contínuament de la seva activitat, com a veïns podrem intervenir en tot moment, tant 
aportant propostes com donant solucions.
Crearem una Agenda per poder gestionar per prioritats els temes a debatre i propiciarem espais de tro-
bada entre veïns, entitats, agrupacions empresarials i Consistori Municipal per poder ordenar, definir, 
debatre i avaluar els temes a tractar.

Endavant Tossa té com a prioritat aplicar polítiques de sostenibilitat en tots els sectors, es tracta 
d’aconseguir l’equilibri entre els quatre pilars principals: l’econòmic, el social, l’ambiental i el polític.  
Igualment que preservem l’entorn perquè un altre dia puguin viure’l i gaudir-lo els nostres fills, també 
cal trobar l’equilibri entre despeses i ingressos, entre inversions, creixement i benestar. Per poder realit-
zar aquest camí, cal una planificació a llarg termini perquè sigui perdurable en el temps.

Aquesta serà la manera de treballar d’ Endavant Tossa en tots els àmbits, aquest és el 
nostre compromís.

Bon govern: Transparència, Participació i Sostenibilitat



El nostre projecte està principalment destinat a crear un bon lloc per viure, a millorar la qualitat de vida 
de les persones oferint-los millors serveis.
 
      Promourem l’ampliació del geriàtric per tal de dotar-lo de més places públiques.         
      Complementarem aquestes places amb habitatges tutelats.

      Constituirem el  Patronat d’Habitatge Municipal, que gestioni una borsa de lloguer i que  
      treballi per aconseguir habitatge social.

      Crearem una borsa de treball amb oferta de qualitat, lligada a la oferta de formació   
      de personal en temporada baixa.

      Exigirem al Dept. de Salut la millora de serveis pel CAP de Tossa i el servei de guàrdia,   
      adequant-se a l’augment de població en temporada alta.

      Establirem un sistema de beques i/o subvencions per a serveis públics com activitats escolars o  
      llar d’infants.

      Adequarem el tanatori a les noves necessitats, amb sala de vetlles, sala d’actes i serveis vinculats,  
      amb una entrada més intima per als seus usuaris.

      Impulsarem activitats que treballin per la inclusió social (tallers de cuines del món,    
      parelles lingüístiques, jornades interculturals,…).

Serveis socials i salut



Necessitem joves i petits participatius. 
Per fer poble calen espais socials que permetin crear teixit associatiu i sentit de pertinença dels joves 
amb la Vila. Espais d’oci constructiu i mitjançant la dinamització social aconseguir un “apoderament” 
actiu, crític i lliure.
L’educació ha d’esdevenir una prioritat de qualsevol administració. És l’eina principal per esdevenir 
bons ciutadans, persones informades i amb criteri, respectuoses amb els seus i amb el seu entorn.

 
      Crearem l’Ateneu Popular, punt de trobada de totes les edats , entitats i agrupacions,   
      on el jovent sigui el gestor amb coordinació amb l’Ajuntament.

      Articularem un Punt d’Informació Juvenil (PIJ) per tal de difondre, informar, orientar i   
      assessorar en tots els temes d’interès dels joves.

      Fomentarem i potenciarem el Casal de Joves com un equipament social innovador, on enfortir  
      els lligams socials, i educar dins els valors del lleure.

      Promourem  el casal municipal d’estiu, amb preus públics garantits.

      A l’ Escola, ampliarem i millorarem l’espai destinat a menjador, per tal d’aconseguir cuina  
      pròpia i el·laborarem un pla d’inversions de manteniment, consensuant les prioritats amb el   
      Consell Escolar.

      Reordenarem la zona escolar, estudiant incloure-hi tots els equipaments, millorant els accessos 
      per peatons i bicicletes.

      Crearem un “Ajuntament dels nens”, un òrgan consultiu, que ensenyi, ja de ben petits a      
      participar en la política local.

      Activarem Plans Singulars vinculats a estudiants de l’Institut. (Estudiants d’ESO que faran         
     pràctiques a llocs de treball locals).

      Impulsarem Treballs de Síntesi a la Vila, perquè sigui un poble referent.

     Dinamitzarem l’espai Francesc Colomer com a aula de cuina, com a punt de trobada de tots  
     els camps relacionats amb la gastronomia.

     Crearem itineraris escolars segurs pels més petits.

Joventut i educació



Cal esbrinar les inquietuds dels nostres turistes i visitants per poder millorar la gestió de les seves dades. 
Aquesta informació optimitzada ens permetrà poder fer arribar promocions pròpies, efectives i sense 
intermediaris a l’usuari final. Un projecte de col·laboració entre el sector públic i privat serà l’inici per 
activar l’economia i arribar ordenadament a la desestacionalització, a informar dels criteris de preser-
vació del nostre entorn i de les oportunitats que aquest ofereix durant tot l’any
 
      Crearem, desde l’oficina de turisme, un centre de coordinació, entre el sector públic, el privat  
      i els visitants. Aquesta acció, serà l’estímul econòmic per revifar l’activitat fora de temporada      
      pel comerç, restauració, hostaleria i serveis.

      La mateixa base que gestionarà l’oficina de turisme i les seves accions, seran l’estímul econòmic  
      per revifar l’activitat fora de temporada pel comerç, restauració, hostaleria i serveis.

      Totes les empreses turístiques i de restauració que decideixin participar en aquest projecte de      
      desestacionalització, gaudiran d’avantatges en els impostos municipals.

      Les instal·lacions esportives, durant l’hivern hauran de ser un element més per potenciar l’oferta  
      turistica de la vila.

      Per recolzar el comerç, activarem una targeta electrònica (E-comerç), que els visitans mostraran  
      a qualsevol establiment de la vila. Això ens permetrà la fidelització del visitant,  l’avaluació de les  
      dades obtingudes i aplicació de les millores corresponents. 

      Activarem normatives municipals sobre el comerç, per protegir el comerç local de les grans multi 
      nacionals. 

      Els sectors de comerç, restauració i hostaleria podran fer ús de la nova proposta de gestió de   
      parking municipal, destinarem espais a preus molt assequibles. 

      Tots aquest punts, un cop implementats ens donaran la base per crear noves rutes   
      gastronòmiques, culturals, senderisme, etc.. 

      Impulsarem el turisme de negocis com opció per a desestacionalitzar. Espais de coworking,          
      per combinar viatge d’oci amb la feina.

      Les experiències transformadores, interacció entre els qui ens visiten i la població local,           
      aprofitant l’entorn, una connexió amb la natura, espais 0% wifi.

      Destinarem espais de consulta, de formació i d’assessorament, tant per als treballadors,  
      els empresaris i als emprenedors.

Turisme, comerç i promoció econòmica



Som una comunitat petita i molt diversa. És aquesta varietat d’orígens, idiomes i cultures que ens fa 
més rics. Hem de visibilitzar-les totes. Crearem espais i programes on totes les persones i cultures es 
puguin expressar.

      Crearem l’oficina d’informació al vilatà i al migrant.

      Crearem espais de trobada per dones, per compartir experiències, vivències i coneixement.

      Setmana de la cuina internacional: espais públics i privats on gaudir de plats d’arreu del món  
      fets pels propis tossencs d’aquests orígens o per professionals guiats per ells.

      Literatura internacional: dotar la biblioteca amb llibres en altres llengües a demanda dels usuaris.

Persones, diversitat i cultures



L’equip

1. Ramon Gascons Tarres
Cap de llista.

Nascut el 1968, és un empresari 
d’automoció.

“La transparència d’un ajuntament, 
la participació ciutadana i la sostenibilitat 
s’han d’entendre, no com un apartat en el 
programa, sinó com una actitud de  
Bon Govern.”

2. Anna Prieto Rodríguez

Nascuda el 1973, és professora de química.

“Acondicionarem el Museu Municipal 
de Tossa perquè recuperi la categoria de 
museu.”

3. Andrea Nadal Casabó

Nascuda el 1984, és arquitecta.

“Crearem la zona verda d’aparcament, 
exclusiva pels residents”

7. Anna Gata Campillo

Nascuda el 1976, és biòloga i auxiliar 
farmacèutica.

“A l’Escola, ampliarem i millorarem l’espai 
destinat a menjador, per tal d’aconseguir 
cuina pròpia.”

13. Manel Almendros 
González 
Nascut el 1979, és lampista.

“Apostarem per energies renovables i 
eficiència energètica a tots els equipa-
ments i edificis municipals.”

9. Teresa Coris Veray

Nascuda el 1974, és empresaria hotelera

“La mateixa base que gestionarà l’oficina 
de turisme i les seves accions, seran l’estímul 
econòmic per revifar l’activitat fora de 
temporada pel comerç, restauració, 
hoteleria i serveis.”

15. Josep Manel Duran 
Pujolar
Nascut el 1947, és economicsta jubilat.

“Estudiarem ampliar el geriàtric per tal de 
dotar-lo de més places públiques.  Comple-
mentarem aquestes places amb habitatges 
tutelats.”

8. Jordi Cuatrecasas Estevez

Nascut el 1994, està finalitzant el grau en 
geografia, ordenació del territori i gestió del 
medi-ambient i cursant grau en història.

“Crearem una Comissió per Cultura, 
Festes i Tradicions formada per persones 
de diferents àmbits culturals i un repre-
sentant de l’Ajuntament, amb un canal de 
comunicació obert a tothom.”

14. Kathrin Schuetz
Nascuda el 1969, és empresària.

“Per recolzar el comerç, activarem una 
targeta electrònica (E-comerç), que els 
visitans mostraran a qualsevol establiment de 
la vila.Això ens permetrà la fidelització del 
visitant,  l’avaluació de les dades obtingudes i 
aplicació de les millores corresponents.”



4. Juan Rodríguez Pueyo

Nascut el 1985, és ambientòleg.

“Per a la preservació dels nostres ecosistemes 
i paisatges, proposarem conjuntament amb 
les poblacions veïnes, la creació del parc na-
tural de ‘La Roja-Massís de Cadiretes’”

6. Núria Sallés Milà

Nascuda el 1995, és dissenyadora gràfica i 
estudiant d’audiovisuals.

“Crearem l’Ateneu Popular, punt de 
trobada de totes les edats, entitats i agrupa-
cions, on el jovent sigui el gestor coordinat 
amb l’Ajuntament.”

10. Oscar Díaz Luque

Nascut el 1995, és estudiant d’educació
social.

“Fomentarem i potenciarem el Casal de
 Joves com un equipament social i innova-
dor, on enfortir els lligams socials, i educar 
dins els valors del lleure.”

16. Josep Casadesús 
Garriga
Nascut el 1941, és empresari jubilat.

“Crearem un Pla de Millora de Barris i 
Urbanitzacions, alhora que una comissió 
de veïns per sectors.”

11. Lídia Guilera Sardà

Nascuda el 1971, és veterinària.

“Potenciarem els espais de coneixement 
mutu i d’intercanvi cultural (expo-
sicions, gastronomia multiètnica, locals 
d’assaig i música al carrer).”

12. Gonzalo Carvacho 
Wilke 

Nascut el 1966, és empresari informàtic.

“Unificarem la pàgina web, fent-la  
transparent i accessible a tothom, 
informant i formant a tothom que vulgui 
fer servir.”

5. Joan Carles Fernández 
Nualart

Nascut el 1963, és empresari hoteler.

“Revifarem el casc antic, apostant pels 
Programes d’ajuda a la Rehabilitació 
d’edificis antics incentivant l’obertura de 
comerços en el centre de la vila.”



El patrimoni cultural no és només l’herència del passat, és la millor eina per fer poble  en el present  i 
un gran recurs per al futur. L’Ajuntament ha de vetllar per la seva investigació, divulgació, promoció 
i creixement. La cultura és l’ànima d’un poble, necessitem que sigui un nexe d’unió entre tots els 
veïns  de Tossa.               
                                                                                 
     Crearem una Comissió de Cultura, Festes i Tradicions formada per persones de diferents    
     àmbits culturals i un representant de l’Ajuntament, amb un canal de comunicació obert a tothom.

     Actualitzarem i potenciarem un Catàleg/Inventari  del Patrimoni Cultural Tossenc   
     material i immaterial.

     Acondicionarem el Museu Municipal de Tossa perquè recuperi la categoria de museu.

     Revaloritzarem el nostre Patrimoni Material (Vila Vella, el Far, la Torre dels Moros, Vila Romana,  
     Can Ganga…). 

     Recuperarem Ca l’Acerbi (construcció d’estil Bauhaus) i la convertirem en Centre Cultural.

     Promourem excavacions arqueològiques (Mas Carbotí , Ses alzines…)

     Formarem Guies Turístics i crearem Recursos (Guies, Blogs, APPS) per explicar la verdadera 
     historia de Tossa. 

     Divulgarem el nostre Patrimoni a les xarxes socials, mitjans de comunicació locals i Centres 
     Educatius.

     Farem jornades interculturals. Setmana de la música i dansa internacional, prioritzant la  
     participació dels tossencs dels diferents orígens.

     Lectura de contes internacionals per petits i grans: protagonitzada per lectors nadius.

     Omplirem Vila Vella de Cultura, facilitarem espais per l’Art i per gaudir de la natura.

     Crearem i promocionarem Experiències Turístiques relacionades amb el nostre patrimoni        
     (Pandora , Chagall, …) 

     Potenciarem els espais d’intercanvi cultural (exposicions, gastronomia, locals d’assaig).

     Impulsarem un canal de comunicació amb els artistes vinculats a Tossa. 

     Facilitarem la Música en Viu als carrers i als Locals, amb volums adequats. 

     Invertirem en el Concurs de Pintura Ràpida amb un jurat de renom per recuperar el prestigi perdut.

Patrimoni, cultura, tradicions i festes



Comunicacions i noves tecnologies

     Potenciarem les festes tradicionals perdudes ( Festa de Sant Grau, Sant Benet,       
     Balls de Festa Major…)

     Mantindrem les festes  que tenen èxit entre els tossencs.

     Crearem Jornades Artístiques (Literàries, Jazz, Música Clàssica a Vila Vella, cinema a la fresca…) 

     Buscarem tendències artístiques actuals: Land Art, Graffiti...

Les noves tecnologies són el present, i com a tal, hem d’adaptar el nostre poble per no quedar endarrerits. 
Cal introduir-les per facilitar la vida a tots els usuaris.

      Unificarem la pàgina web, fent-la transparent i accessible a tothom.

      Generarem millores als espais comunicatius/informatius com Ràdio Tossa i TV Tossa.

      Potenciarem la connectivitat, posant wifi a zones estratègiques, i garantint la fibra òptica a tot  
      el municipi.

      Crearem una aplicació que servirà per informar a l’instant de tots els desperfectes   
      del poble, fent una foto, penjant-la al programa.



Els pobles envelleixen amb el pas dels anys, per aquest motiu hem de tenir cura del seu manteniment 
(espais, edificis públics, infraestructures...) cal adaptar-los a les necessitats actuals. Apostem per la reno-
vació urbana.
Així mateix, l’obra nova molt necessària, ha d’anar destinada a un creixement racional i ordenat a la 
Vila, explotant els possibles projectes urbanístics vigents en el planejament municipal.
 
      Crearem un Pla de Millora de Barris i Urbanitzacions, alhora que una comissió de veïns  
      per sectors. Per exemple:

        Barri: Reformarem els lavabos públics del parc del Mas Font.

        Urbanització: Facilitarem la tramitació de les subvencions per a la finalització de les              
        urbanitzacions.
 
      Revifarem el casc antic:

        Apostarem pels Programes d’ajuda a la Rehabilitació d’edificis antics.

        Incentivarem l’obertura de comerços en el centre la vila.

        Adequarem i reutilitzarem l’edifici antic de l’Ajuntament, convertint-lo en l’Ateneu del poble, 
        que serà el motor del barri.
 
      Farem un nou estudi de mobilitat participatiu:

        Crearem la zona verda d’aparcament, exclusiva pels residents.

        Els aparcaments per a visitants es situaran, sobretot, a prop de les entrades a la Vila,   
        estaran ben senyalitzats i seran d’un cost assequible.

        Gestionarem, des de l’Ajuntament, les zones d’estacionaments municipals i crearem un  
        sistema que informi en tot moment del nombre de places lliures.

        Farem un estudi per a la construcció d’un aparcament a l’entrada del poble   
        i al corresponent sistema de connexió amb el centre de la vila.

        Adaptarem les vies perquè siguin el màxim d’accessibles, suprimint les barreres    
        arquitectòniques i incentivarem als negocis que ho duguin a terme.

        Iniciarem una ruta amb bus turístic, Tossa de Mar - Sant Feliu de Guíxols, parant a totes les 
        cales, urbanitzacions i equipaments.

        Estudiarem la vialitat de les vies principals d’entrada al poble, pel confort dels veïns.

        Treballarem per obtenir millores en el transport públic, com per exemple, tenir més  
        freqüència d’horaris i avantatges en el servei per a estudiants.

Urbanisme



Tossa i el seu entorn és primordial. Volem recordar la singularitat del Massís de Cadiretes, que envolta 
el nostre municipi. Som de les poques poblacions del litoral envoltades per un gran cinturó verd. Som 
l’única població del litoral català catalogada com a vila de muntanya. En poques desenes de metres, 
passem de la muntanya al mar. Precisament per això, Tossa ha sabut conservar el seu encant fins als 
nostres dies. Per això, és imprescindible l’aposta per la preservació de l’entorn natural, per arribar a un 
equilibri amb l’entorn urbà, per ser el màxim de sostenible i respectuós amb el Medi Ambient.
 
      Per a la preservació dels nostres ecosistemes i paisatges, proposarem la creació del    
      parc natural de “La Roja-Massís de Cadiretes”.

      Instal·larem el primer abalisament ecològic de la costa brava, no només protegint el  
      fons marí del nostre litoral, sinó que potenciant la biodiversitat marina.

      Proposarem la creació del parc fluvial de la riera de Tossa, per una una millora ecològica 
      i també En potenciarem l’ús públic en algunes zones.

      Els camins de ronda, i de bosc no només han de ser un lloc per caminar. Recuperarem els   
      vestigis històrics amagats al bosc. Senyalitzarem els diferents camins i llocs d’interès amb  
      punts de geolocalització. aquests punts estaran perfectament explicats amb un sistema           
      senzill i didàctic.

      El poble ha de saber interpretar la natura que ens envolta, les singularitats del nostre poble.  
      I no només això, sinó que els primers que ho han de saber, son els mateixos educadors.   
      Per això crearem una Escola de Natura, lligada amb les activitats dels centres educatius.

      Accelerarem els tràmits per adequar la depuradora municipal al segle XXI, ampliant   
      la capacitat i fent-la més eficient .

      Apostarem clarament per l’aigua regenerada. La nostra proposta va més enllà de seguir           
      ampliant la xarxa d’aigua regenerada. Farem acccessible el recurs a tothom.

Medi Ambient, animals domèstics, urbans i ferals

Pel que fa als animals, creiem que tant els que viuen amb nosaltres, com veritables membres de la 
família, com els ferals i urbans amb qui compartim territori, tenen els seus drets i s’han de respectar.
Volem ser Vila Amiga dels Animals ( Animal Friendly Town ):
 
      Actualitzarem les Ordenances Municipals i Cens, incentivant que els propietaris siguem més   
      responsables.
 
      Farem servir els mitjans de comunicació locals ( TV i Ràdio Tossa) per:
        Fomentar adopció i voluntariat a l’ APAP ( Associació Protectora d’Animals i Plantes ) i al 
        CAAS (Centre d’Acollida d’Animals de la Selva)
        Nous programes de conscienciació ciutadana.

      Proposarem zones d’esbarjo i bany a la platja amb horaris per gossos.



Creiem i apostem per l’esport com a una eina bàsica per a una societat activa i participativa. L’esport 
ens aporta molts beneficis per a la salut, al mateix temps és el millor canal per crear vincles, compromís, 
motivació, respecte, treball en equip i col.laboració entre persones de totes les edats.
 
       Apostarem per energies renovables i eficiència energètica a tots els equipaments i         
       edificis municipals.

       Eliminarem els plàstics d’un sol ús i altres residus a espais municipals i a esdeveniments  
       organitzats. Des de l’administració som els primers que hem de donar exemple a la ciutadania.

      Crearem un connector entre edificis de la zona esportiva, aprofitant la caldera de biomassa de la  
      piscina, seguint amb el model d’estalvi energètic i energies renovables.

      Reordenarem la mobilitat en la zona esportiva, zona que concentra gran quantitat de   
      vehicles i vianants durant la setmana, sobretot nens.

      La formació a nivell esportiu i de lleure, creiem que és un pilar bàsic, sobretot pel jovent.  
      Donarem eines i cursos de formació en el camp de l’esport i del lleure per a tothom, tals com            
      cursos, xerrades, ponències...

      Potenciarem una taula de treball entre totes les entitats esportives de Tossa. 

      Recuperar la ADET (Associació d’Esport Tossenc), amb totes les entitats esportives per un  
      repartiment equitatiu dels recursos, per tenir una agenda compartida i evitar greuges entre             
      unes i altres.

      Impulsarem un projecte de via ferrada, que donarà valor afegit a l’oferta esportiva del   
      poble apro fitant l’entorn natural que tenim.

      Els esports de mar i platja, no només han d’estar concentrats als mesos d’estiu i per turistes. 
      Incentivarem una oferta més variada d’esports (futbol, voleibol, vela, rais, snorkel, busseig)   
      fora de temporada i per esportistes locals. 

      Tal i com acrediten diversos articles especialitzats, la carretera de Sant Feliu és de les millors 
      del país, sinó la millor per practicar-hi ciclisme. Potenciarem al màxim aquest actiu.

      Treballarem per activar i ajudar en la organització d’esdeveniments esportius organitzats   
      per diferents clubs i entitats durant tot l’any i en potenciarem els que ja s’hi realitzen. 
      Creiem que la col.laboracio entre les entitats esportives i l’ajuntament a l’hora d’organitzar   
      aquestes proves és essencial.

Esports i equipaments






