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SANT HILARI SACALM

Tossa ja té prop de 6.000 habitants, dels
quals més d’un miler són immigrants

La cercavila i
el campionat de
botifarra local
centren els actes
de Festa Major

✓ El padró revela que la procedència més elevada és la del Marroc amb més
d’un centenar de veïns ✓ Hi ha tossencs originaris de llocs com les Seychelles
Jordi Meléndez, Tossa de Mar.

El fenomen de la globalització i
la igualtat de races, com és evident, també ha arribat a la comarca de la Selva. Una prova
d’aquest fet és el que està passant a la localitat de Tossa de
Mar. Després d’un temps en el
que la xifra d’habitants anava
augmentant de forma pausada,
en els últims anys aquesta xifra
s’ha disparat i, en aquests moments, la localitat ja té prop de
6.000 habitants, dels quals més
d’un miler són immigrants.
Concretament, amb dades del
padró municipal consultades
aquest estiu, Tossa disposava de
5.563 habitants. D’aquests
veïns, 4.527 són de nacionalitat
espanyola i 1.036 són tossencs
originaris d’altres països.
La nacionalitat amb més immigrants és la marroquí, amb
106 veïns. La segueix Gàmbia
amb 95 veïns i Alemanya (el primer país europeu) amb 90
veïns.
De totes maneres, entre els
nous tossencs hi ha persones
originàries de països tan diversos com les illes Maurici, les
Seychelles, Ghana, Bolívia,
Tailàndia, Corea, Suècia o
Moldàvia.
Segons el padró municipal, la
procedència dels veïns de Tossa és la següent: Àustria (5),
Bèlgica (2), Bulgària (6), Dinamarca (4), Espanya (4.527),
França (39), Hongria (7), Irlanda (1), Itàlia (61), Luxemburg
(4), Països Baixos (42), Polònia
(32), Por tugal (5), Gran Bretanya (74), Alemanya (90), Ro-
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TOSSA DE MAR. La població disposa d’un gran nombre de nacionalitats entre els seus habitants.

mania (10), Suècia (5), Suïssa
(23), Rússia (19), Iugoslàvia (1),
Ucraïna (23), Letònia (1),
Moldàvia (1), Estònia (1), República Txeca (2), Eslovàquia
(11), Rússia (8), Argèlia (2), Camerun (1), Egipte (3), Gàmbia
(95), Ghana (2), Guinea (1),
Mali (3), Marroc (106), illes
Maurici (1), Nigèria (2), SudÀfrica (2), Senegal (4), Seychelles (1), Estats Units d’Amèrica
(6), Costa Rica (1), Cuba (4), El
Salvador (1), Hondures (16),
Panamà (1), República Domini-

cana (7), Argentina (29), Bolívia
(1), Brasil (32), Colòmbia (41),
Xile (34), Equador (77), Perú
(12), Uruguai (38), Veneçuela
(11), la Xina (17), Filipines (2),
República de Corea (3) i Tailàndia (3).
Turisme Familiar

D’altra banda, i també vinculat a la població de Tossa de
Mar, l’Ajuntament ha fet saber
que la regidoria de Turisme ha
sol·licitat a la Generalitat la marca de Turisme Familiar. Aquest

segell, del que ja disposen altres
destinacions turístiques com Salou, Santa Susanna o Calella, reconeix municipis que disposen
de ser veis de qualitat adaptats
als nens i pensats per fer turisme de família. Turisme de Catalunya ja ha engegat el procés
de certificació de Tossa.
La regidora de Turisme de la
població, Valerie Rabineau
(PSC), ha manifestat que aquesta aposta suposarà un pas endavant per millorar el posicionament de la destinació.

FESTA MAJOR DE TORDERA

C.G, Sant Hilari Sacalm.

La lectura del pregó de la Festa Major de Sant Hilari Sacalm
feta ahir va obrir oficialment
els actes de commemoració.
El pregó, llegit pel gastrònom
Pere Tàpies, va ser seguit pels
assistents amb l’entusiasme
típic de celebració d’aquest tipus de festes.
Per avui, els petits seran els
protagonistes del matí ja que
se celebrarà una cercavila
pels carrers del poble i un espectacle infantil. La tarda serà
també molt completa, amb la
celebració del campionat de
botifarra local, el concert de
l’orquestra Montgrins i les
sardanes. Els joves també es
veuran retratats amb la celebració de la Rua Jove, amb la
Banda del Zurdo i el V sopar
de colla de joves. I més a la nit,
la Carpa Jove acollirà la Disco
Mòbil, amb l’orquestra Mitjanit. D’altres actes de la jornada de nit seran el ball de Festa Major de la cobla Gironina
i l’orquestra Montgrins.
Pel que fa als actes de
demà, la cercavila serà el que
centrarà el matí i, a la tarda, la
tradicional baixada de carretons serà el més destacat.
Igualment, les sardanes també tindran el seu espai i l’Espectacle Musical serà l’acte
de la nit. En aquest espectacle
hi haurà ball amb l’orquestra
Bellissima i hi serà el showman Jordi L.P. Pels joves, música del seu estil a la carpa
Jove, amb Macro Festa Mòbil.
Per a l’últim dia, els focs d’artifici tancaran els actes de Festa Major d’enguany.

CULTURA

Sils acull la IV
Mostra
Internacional de
Dansa Tradicional
Jordi Meléndez, Sils.
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BOTIFARRADA. Es va portar a terme a primera hora del matí.

CAMPIONAT. El torneig de bitlles catalanes va ser molt seguit.

Un esmorzar popular protagonitza la jornada
Els campionats de bitlles catalanes i de castells de sorra van oferir el toc esportiu
C.González, Tordera.

Els actes de la Festa Major de
Tordera d’ahir van començar
ben d’hora al matí i es van prolongar fins a la matinada. Els
matiners par ticipants del torneig de bitlles catalanes van
gaudir abans del campionat de
l’esmorzar que es va donar a dos
quarts de nou al parc de la Sardana. Un altre concurs es va celebrar durant el matí, el de cas-

tells de sorra, en el mateix indret. Ja a la tarda la música va
amenitzar la jornada amb el concert que va celebrar la Blanes
Orquestra a la pista de l’Amistat. Tot seguit es va donar pas a
les sardanes, i a les set de la tarda es va fer la cloenda del curset d’aquesta modalitat a la
plaça de l’Església i que va ser
seguit per l’actuació de la colla
sardanista Antaviana.

Els amants del cinema de terror van poder gaudir de les
pel·lícules L’atac dels tomàquets
assassins, de John De Bello i,
més tard, del film The Rocky horror picture show, de Jim Sharman, i que es van projectar al teatre Clavé de Tordera. Ambdues pel·lícules són dels anys
70. Cal dir que entre les projeccions hi va haver ball de sardanes. També a aquesta hora, i a

la pista de l’Amistat, la Blanes
Orquestra va oferir el ball de nit
i el ball de rams.
Pel que fa a la jornada d’avui,
els més petits seran els protagonistes del matí, ja que se celebra una cercavila infantil a càrrec del grup Xarop de Canya i
un espectacle pels més petits a
càrrec del mateix grup. A dos
quarts de sis es farà el concert
de Festa Major.

La població de Sils celebra
aquesta nit la Mostra Internacional de Dansa Tradicional, que enguany arriba a la
seva quarta edició. En aquesta ocasió, la mostra comptarà
amb un car tell d’excepció
amb la participació del Ballet
Folklòrico de Temuco de Xile
i el Ballet Folklórico de Koeti, de l’Uruguay. Pel que fa a
la primera actuació, es farà un
recorregut per la misteriosa
illa de Pasqua, on fa 1.500
anys una migració procedent
de la Polinèsia s’hi va establir
creant una de les cultures
més enigmàtiques: Rapa Nui,
amb els sorprenents Moais
com a elements de culte.
També es viatjarà a altres zones per conèixer la gent d’aquell espectacular territori.
L’actuació, organitzada pel
consistori silenc i l’esbar t
dansaire El Cabirol, es farà al
pavelló poliesportiu de la població silenca a partir de les
deu de la nit i l’entrada serà
gratuïta.

