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LA SELVA

Tossa de Mar signa la compra de Sant
Grau aproﬁtant la celebració de l’aplec
 A l’ermita s’hi podran tornar a celebrar casaments i l’Ajuntament ara estudia quin projecte hi desenvolupa

CARLES COLOMER

TOSSA DE MAR | MARTÍ SANTIAGO

Tossa ha crescut 104 hectàrees.
Des d’ahir, el municipi ja té la propietat del paratge de sant grau, que
consta de l’ermita, l’hostatgeria, el
bosc, el xalet de 130 m2, el dipòsit
d’aigua, la bassa de proveïment i les
pistes esportives. L’alcaldessa de
la població, imma colom (ciU),
aproﬁtant que ahir se celebrava
l’aplec de sant grau, va signar els
documentsnotarialsensortirdel’oﬁci solemne en honor del sant i va
fer entrega a l’administrador general d’ibercaja –expropietària de la
ﬁnca– d’un xec en efectiu per valor
de 36.060,63 euros com a primer
pagament.
Els ciutadans presents a la signatura van felicitar colom i, ﬁns i
tot, n’hi va haver que li van demanar que els ﬁrmés un autògraf al
tríptic sobre sant grau realitzat
per la casa de cultura pel que consideren una ﬁta històrica del municipi. Aquest caràcter històric el va
voler evidenciar l’alcaldessa quan
va aﬁrmar que amb aquesta adquisició també s’honra «la memòria dels pescadors de Tossa, que l’any 1510 van demanar un permís
per pescar els diumenges i pagar el
retaule de l’ermita».
Que Tossa sigui propietària del
paratge i disposi així de la clau de
l’ermita permetrà, entre altres coses, que la ciutadania pugui tornarse a casar al santuari. Fins ara,
aquesta tan sols s’obria cada 13
d’octubre per celebrar l’aplec i no
s’hi oﬁciaven altres cerimònies.
Amb el canvi de titularitat la situació canvia notablement i en funció
dels acords a que arribin el consistori i el mossèn de Tossa, Joan carreras, l’ermita podrà usar-se al llarg
de l’any. «Això pot ser visitable. Es
té el lloc, es té la cultura, es té la tradició i s’ha recuperat la clau», apunta el rector.
Més enllà de la satisfacció inicial
que va mostrar el govern (ciU) per
l’adquisició de la parcel·la caldrà
que el consistori estudiï les possibilitats de desenvolupar un projecte
encaminat a aproﬁtar l’espai i restaurar-lo. La regidora d’Urbanisme,
Assumpta Margenats (ciU) va explicar que disposa de diverses ofer-

LA XIFRA

961.619,38 €
Preu total de Sant Grau
Aquest és el preu final en què es va
valorar la compra de Sant Grau i que va
ser acordat entre Ibercaja i l’Ajuntament. Ahir, l’alcaldessa de la vila, Imma
Colom (CiU), va fer entrega d’un xec
per valor de 36.060,63 euros a l’administrador general de la caixa d’estalvis
com a primer pagament. La resta de
l’import a satisfer es fraccionarà en 14
quotes anuals de 66.111,339 euros
sense interessos. D’aquesta manera
Tossa adquireix una finca de 104 hectàrees a 13 km del nucli urbà.

L’alcaldessa signa la compra de Sant Grau en presència de la notària i l’administrador d’Ibercaja.

tes sobre la taula tot i que, de moment, no es planteja fer-les públiques. no obstant, l’Ajuntament ha
manifestat en diverses ocasions el
seu interès que Paradores de Turismo de España sA pugui integrar
sant grau dins la seva xarxa d’establiments.

Mentre tot això es produïa, ibercaja va rebre un seguit d’ofertes de
particulars que es mostraven interessats a poder adquirir la ﬁnca.
L’administrador general, santiago
gasanz, aﬁrma que només l’any
2007 hi havia «dos compradors
que tenien els diners» tot i que
«no van ser les úniques ofertes».
El fet que ﬁnalment la caixa d’estalvis hagi optat per tancar l’acord
de compra amb Tossa es deu «a la
funció social» de l’entitat creditícia
i al compromís que havia adquirit
ambelconsistori,talcommanifesta
gasanz.

Les negociacions de compra
Just començar l’actual mandat, el
govern ja va proposar comprar
sant grau, tal com s’havia intentat
fer l’any 2003. El problema estava en
que l’institut català de Finançes
(icF), que tutelava els comptes
municipals, no podia donar el vistiplau a l’operació ﬁns que s’haguessin sanejat les arques públiques,
motiupelqualelgovernvahaverde
prendre un seguit de mesures, entre les quals es demanava reduir la
despesa en personal i, per extensió,
l’acomiadament d’alguns treballadors.
Realitzats aquests ajustaments
econòmics l’icF va aprovar que el
consistori desemborsés gairebé un
milió d’euros per costejar l’operació.

La capella s’inicia el 1408
La història de l’ermita de sant grau
esremuntaal1408,quanelbisbede
girona va donar la llicència als
parroquians de Tossa per reconstruiralamuntanyaaquestediﬁcireligiós. Però la ﬁnca va passar a
mans privades després que el 1798
una Reial cèdula decretés la desamortització dels béns eclesiàstics i l’heretat de sant grau es vengués en subhasta el 1806. La propietat va anar canviant de titularitatﬁnsquel’any1959Domingogotarra Blanqué la va comprar per ferhi un hotel de luxe. Els deutes contretspergotarravancomportarque
el 1968 la caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón
y Rioja (ibercaja) es quedés amb la
propietat, ﬁns ahir.

Ibercaja va rebre un seguit
d’ofertes de particulars que
estaven interessats a
comprar la propietat

ES VA CASAR A SANT GRAU

EL RECTOR

MARgARiTA cAsELLAs

Mossèn JoAn cARRERAs

Què representa per a vostè,
1 com a veïna de Tossa,
aquesta adquisició ?
No podia ser d’una altra maneR: ra. És un lloc molt estimat per
tots i amb una estreta relació amb
Tossa. Aquí s’hi ha casat molta gent,
fins i tot, jo mateixa.

Comenta vostè que Sant
Grau té molta història...
És veritat. Ja Maria de MontpeR: ller, la mare del rei Jaume I el
Conqueridor, va decidir, al segle XIII
portar les relíquies del Sant en
aquesta ermita. I, per exemple, els
goigs que aquí es canten per l’aplec
daten del 1617.

1

Vostè va arribar a casar-se
aquí?
Fa 44 anys que m’hi vaig caR: sar. De Tossa em sembla recordar que van hi va haver set o vuit
parelles que també es van casar a
Sant Grau. El primer va ser el meu
germà, Eduardo Casellas Gandol. Jo
em vaig casar més tard, amb un xicot
italià de Venècia.

Existeix, doncs, una llarga
tradició vinculada a l’ermita?
I tant. L’aplec de Sant Grau ha
R: passat per moment baixos i
ara s’està recuperant la tradició, això
és important. Tothom que estima
Tossa hauria d’estar content per la
compra i el vincle amb les arrels que
això suposa.

Com recorda Sant Grau
abans?
Això era un hotel de luxe que
R: havia comprat la família Gotarra. Recordo que, per exemple, el meu
casament va arribar a durar tres dies
sencers.

Es podrà tornar a casar la
ciutania a l’ermita?
Jo crec que sí. Ara que tenim la
R: clau no crec que hi hagi problema per celebrar-hi sagraments.
Alguna vegada ja ens havien demanat de poder casar-se aquí.

BLANES

SUCCESSOS

RIELLS I VIABREA

Detinguts per comprar
amb targetes falses

Actuació contra el tràfic
de drogues a Blanes

Riells celebra la Festa
del Bolet amb un mercat

LLORET DE MAR | DdG

BLANES | E.P.R

BLANES | E.P.R

RIELLS I VIABREA | DdG

Ahir es va presentar en societat,
l'associació de senegalesos de Lloret de Mar, anomenada Jappo,
mot que signiﬁca «units». Aquesta és una entitat que es va crear
l'any passat i la formen un centenar de membres, entre homes i dones i es troben cada dues setmanes
en diumenge, per fomentar el coneixement mutu i per ajudar-se
entre si i difondre la seva cultura
entre els habitants de Lloret.

La policia local de Blanes va detenir divendres dos homes de nacionalitat letona que van intentar
pagar 260 euros en perfums a un
establiment de Blanes i amb targetes falses. El personal es va malﬁar en veure les targetes denegades i va avisar la policia, que els va
enxampar amb 20 targetes Visa i
American Expres falses i cartes
d’identitat que els atribuïen nacionalitat ﬁnlandesa.

Detingut per segon cop en un
any un presumpte traﬁcant de
droga que opera per les terrasses
dels bars del barri de la Plantera,
a Blanes. La policia local el va enxampar dijous passat a instàncies
de les queixes dels locals. En veure la policia, l’home va intentar
desfer-se de nou embolcalls de
cocaïna. La darrera vegada se’l va
detenir en companyia d’una dona
que s’amagava la droga a les calces.

El proper 25 d’octubre Riells i
Viabrea acollirà la Festa del Bolet
i el Mercat Artesà. La festa s’iniciarà
amb una caça de bolets mentre
que el mercat tindrà 30 parades
que vendran els seus productes.
També hi haurà una mostra d’oﬁcis artesans com els de vidrier,
ceramista, cistellaire i talla de fusta, artesans que faran participar la
mainada perquè descobreixin com
es treballa l’artesania tradicional.

LLORET DE MAR

Neix una associació de
senegalesos a Lloret

Breus
TORDERA

Tordera ha instal·lat
panells informatius a
tot el municipi
TORDERA | DdG

Tordera ha instal·lat panells informatius en diferents indrets per
uniﬁcar tota la cartelleria que es genera per donar més bona imatge.
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