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» Salutació de l'Alcaldessa
Benvolguts vilatans i vilatanes,
Malgrat sembli un malson, la Covid-19 ha estat i és
encara una realitat molt difícil de gestionar.
Francament, ha estat un any «excepcional» i molt difícil. Ara fa un any em dirigia a vosaltres amb motiu
de la passada Festa Major de Sant Vicenç i llavors,
poc podíem imaginar que aquella festa ja es veuria
seriosament accidentada pels efectes del temporal
Glòria; i tampoc, que un any després ens veuríem
plenament afectats pels efectes d’una terrible pandèmia, els primers efectes de la qual ja es deixaven
sentir en aquells moments en terres llunyanes, sense
que ni arribéssim a sospitar dels devastadors efectes
que tindria entre nosaltres. El virus anava i, malauradament, va encara molt accelerat.
Un any després del Glòria, desenes de milers de
persones han mort per la Covid, algunes sense haver
pogut rebre l’escalf d’una acomiadament digne. A
tots ells un record molt especial. Moltíssimes persones han patit o pateixen la malaltia, i molts encara no
saben el grau d´incapacitat que els pot deixar el maleït virus. I malgrat que a Tossa vam passar lleugers
durant la primera onada, darrerament no hem pogut
evitar quedar-ne al marge, i hem patit amb dolor les
primeres pèrdues. A totes les famílies que han vist
marxar algun ésser estimat les nostres més sentides
condolences.
A la crisi sanitària, cal afegir-hi la crisi econòmica i
social que en el cas d’un municipi turístic com el nostre, presenta una notable gravetat, ateses les característiques del nostre teixit productiu, durament casti-

gat. En som conscients, i sempre hem estat amatents
a facilitar el suport necessari per intentar resoldre les
mancances i necessitats de la població, especialment
dels més vulnerables. Els serveis socials i Càritas, en
particular, han prestat assistència a molts veïns i veïnes, alguns dels quals mai haurien imaginat haver
d’acudir a sol·licitar ajuts. No ha estat, ni és, gens fàcil
gestionar aquesta terrible situació. Intentem arribar a
resoldre tota mena de contingències, i a vegades no
arribem amb la celeritat que les necessitats requereixen. Des de l’equip de govern, intentem posar-hi
el millor de les nostres possibilitats, disponibilitats i
intencions. No és fàcil, però a fe que ho intentem amb
totes les nostres energies. Si algú no veu prou cobertes les seves necessitats, que no dubti a venir-nos a
trobar. Parlem-ne. Ara més que mai, parlar per resoldre qüestions, és molt més útil i eficaç. Sempre hem
estat i estem a punt per intentar donar resposta a les
necessitats. Ens trobareu en aquest camí de voluntat
de servei a tots els veïns i veïnes, pensin el que pensin, vinguin d’on vinguin, perquè en aquesta lluita,
tots estem del mateix bàndol. No hi ha altre enemic
que el virus. Mai hem estat d´esquenes al poble, contràriament al que alguns pensen o manifesten. Hem
treballat fort i de valent malgrat les conegudes i viscudes contrarietats, i ho seguirem fent perquè Tossa i
la seva gent s´ho mereixen.
En aquesta singular Festa Major de Sant Vicenç del
2021, voldria agrair el suport de moltes persones durant aquest mal tràngol. El seu cop de mà per intentar
superar tota mena de situacions, és un digne exemple de solidaritat que mereix el nostre reconeixement. Metges, infermeres, auxiliars a peu de taulell,
personal de neteja i manteniment, encarregats del

»
transport sanitari, auxiliars geriàtrics, cuidadors, animadors, rehabilitadors, subministradors de material,
cuiners i auxiliars de cuina, etc., i molt particularment
a tot l´equip del «taller de modistes» de tots els grups
de Carnaval que, organitzat de manera espontània i
solidària, durant les primeres setmanes d’incertesa i
mancances, van dedicar hores a fer material de protecció per a personal sanitari i sociosanitari, en moments de vergonyant necessitat. Gràcies, de tot cor,
a tots els grups de Carnaval per la seva valuosa generositat.
La nostra Festa Major d’enguany es presenta sens
dubte singular. No pot ser d’altra manera. Malgrat
tot, enguany ens proposem renovar l’acompliment
del Vot de Poble. L’origen de la secular prometença
tossenca fou un episodi devastador com l’actual. Feia
temps que l’acompliment del Vot no era tan necessari
com ara. Fem-lo possible amb renovada esperança.
Ens consta que el 1855 una forta nevada impedí el
Pelegrí d’arribar a Santa Coloma. Només es va poder arribar fins a Sant Benet. L’Ajuntament decidí fer
com el 1811, quan un acord municipal del 19 de gener d’aquell any acordà, ateses les dificultats de la
guerra (la del Francès), anar només fins a Sant Benet
i tornar. Aquestes dues dates i el trienni 1937-1939
marcat per la Guerra Civil, són els anys dels quals
ens consten alteracions respecte l’acompliment del
Vot. L’any passat els efectes del temporal Glòria van
portar a modificar els protocols de tornada, i una millora del temps en el darrer moment va permetre netejar a temps el carrer del Socors –colgat d’aigua de
mar aquella matinada-, i poder celebrar la tradicional
processó des de la capella del Socors fins a l’esglé-

sia parroquial, quan ja tots pensàvem que no podria
ésser. Enguany, amb les restriccions derivades de la
pandèmia intentarem fer com l’any passat a la tornada, de manera que el Pare Pelegrí amb quatre o cinc
acompanyants pugui sortir i tornar per tal de donar
compliment al Vot de Poble, com és tradicional.
Hem volgut dedicar aquest singular programa de
Festa Major a unes imatges d’una nevada, la del 14
de gener de 1987, evocant aquell vell record del
1855 que impedí el Pelegrí d’arribar a Santa Coloma
de Farners. Són imatges preses per Antonio Lo Vullo Baraldini, un vilatà del qual darrerament hem tingut ocasió de gaudir de les seves fotografies en una
publicació del Centre d’Estudis Tossencs. Es tracta
d’unes imatges de gran bellesa, que ens mostren la
Vila Vella i espais propers sota una singular capa de
neu. Una bonica estampa que ens permetrà recordar
es Racó i es Codolar plens de barques, i esbossar
una simpàtica imatge de Tossa en aquest temps tan
dolorós que ens ha tocat viure...
Davant d´aquesta mala anyada, com a Alcaldessa,
vull ser molt sincera i dir-vos que he patit i pateixo
encara, i espero una forta dosi d´esperança i serenor
perquè la convalescència serà molt llarga i dura. Espero i desitjo una propera represa de la normalitat,
que permeti que Sant Vicenç 2022 pugui ser molt millor per a tothom!
Una forta abraçada,
I molta SALUT!
Immaculada Colom Canal
Alcaldessa
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S’explica que un any d’una gran nevada i de molt mal temps, el Pelegrí era un
home de Tossa anomenat Donatiu, el qual va sortir acompanyat de sis persones
més. Van arribar a la capella de Sant Benet, on es van refugiar incapaços de tirar
endavant i on es van quedar resant com si fessin el camí, però ben enfredorits,
fins a l’endemà que varen tornar a Tossa i es va fer la processó amb els carrers
coberts de neu.
(Vicenç Esteban, Coses del Vot del Poble a Sant Sebastià, Turissa, núm. 28 (gener 1999), p. 30)
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Lo que ‘ns han deixat los tres reys.- Varen passar aquests bons senyors lo día sis del corrent, ab un día
hermos; mes l’endemá lo dilluns al dematí, comensá á nevar y durant tot lo día continuá lo mateix temps, de
manera que en lo día vuyt ens trovarem ab unes estoballas blancas de mes de mitj pam de gruix, teixidas
per lo taler de aquest hivern tan fret com l’anunciá un meteorologich de Berlin, fa pochs días.
Consequencia d’aquest temps es un intens fret que ha fet baixar lo mercuri á cuatre y cinch graus sota zero,
molts refredats, algo de catarros y companyía y lo mes sensible la mort d’algun d’nostres estimats vehins.
Lo peató que vá á buscar lo correu cada día, després de sortir dimars com los demés días en direcció á
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Blanes, á recullir son objecte se’n tingué d’entornar despues de ser la pujada, per haver trobat molta neu. Los
carros estigueren sense poder transitar y molt menos anar á Blanes, estant los pobres carreteres ab mes ansias
y mes cuidados, per no poder guanyar son jornal á causa dels mals camíns, que’l Govern en fernos la carretera
à pesar de havérnosla promesa y midat lo terreno mes vegadas no estigué refredantse la pell de la terra, si
be es vritat que estém resignats. Ja saben los nostres carreters que si’ls catalans’ns poguessim gobernar sols,
allavors ja fora altra cosa que no avuy essentho per los de Madrid, que tenen prou bons camíns.
La Costa de Llevant, núm. 2 (13 gener 1895), p. 35.
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Vent y fret.- Lo día 28 del mes passat nos trobarem pel matí ab una lleugera capa de neu
que, com de costum, nos refrescá’l temps d’una
manera brusca, puig que veniam gosant temperatura de primavera. Tota aquesta setmana
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ha fet molt fret durant la tramontana, com no
haviam vist aquest any, es á dir, com á freda. Lo
mercuri ha baixat alguns graus sota cero.
La Costa de Llevant, núm. 5 (2 febrer 1895), p. 80.

Ora pro nobis Beate Martyr Sebastiane
Ut a peste et omni contagiosmorbo liberemur

Tres encapçalaments als goigs de Sant Sebastià
cantats a Tossa:
Màrtir Sant Sebastiá
suplicam vostra potencia,
vullau á Jesús pregá
nos guarde de pestilencia.
Goigs s. XIX

Ja que el poble vos venera
de llunyana antiguedat,
Sou de Tossa la senyera
que la Glòria ha senyalat.
Goigs s. XX. Lletra de Miquel Duran (Inca, Mallorca)

Patró i màrtir sobirà
invoquem vostra clemència.
Màrtir Sant Sebastià
Pregueu per nosaltres, Màrtir Sant Sebastià
Perquè siguem lliures de pesta i de tot mal contagiós

guardeu-nos de pestilència.
Goigs de 1957
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» DIMECRES 20 DE GENER
SANT SEBASTIÀ

07.00 h. Església Parroquial
Missa en honor de Sant Sebastià “El Cantar”.
Aforament limitat a 100 persones.
Seguidament, acomiadament del Pare Pelegrí.
Enguany no és permès pujar a Terra Negra ni
acompanyar-lo fins a Santa Coloma de Farners.
(“El Cantar” serà retransmès en directe per
TVTossa i a través de Youtube).

» DIJOUS 21 DE GENER

18.45 h. Antic Hospital de Sant Miquel
(Casa de Cultura)
Arribada del Pare Pelegrí.
Enguany no hi haurà cobla, la música s’escoltarà
per megafonia.
En el que cas que finalment s’autoritzi la
celebració de la processó, aquesta només podrà
fer-se amb els assistents degudament acreditats
(una quinzena de persones) i sense públic.
(L’arribada i l’acte protocol·lari a la capella
del Socors seran retransmesos en directe per
TVTossa i a través de Youtube).

» DIVENDRES 22 DE GENER

SANT VICENÇ, PATRÓ DE LA VILA
12.00 h. Església Parroquial
Ofici solemne en honor a Sant Vicenç Màrtir.
Aforament limitat a 100 persones.
«Contes de Festa Major» amb Joan de Boer.
Activitat virtual organitzada per la Biblioteca
Municipal Manuel Vilà i Dalmau.
Els contes es podran visualitzar al canal de
Youtube de l’Ajuntament a partir del 22 de
gener, i a TVTossa el 23 i 24 de gener,
a les 14.30 h i a les 20.30 h.

» DISSABTE 23 DE GENER

SANT RAMON DE PENYAFORT,
COPATRÓ DE LA VILA
12.00 h. A la Creu de Sant Ramon de
Penyafort, a la Mar Menuda.
Ofici solemne en honor del sant.

*Nota: Degut a l’actual situació, el PROCICAT pot autoritzar o no la celebració de determinats actes.
Cada any la Festa Major d’Hivern va acompanyada d’un seguit d’activitats culturals i festives que enguany no podrem
realitzar. N’hem preparat algunes que, si no és ara, es portaran a terme quan la situació millori i ens ho permeti el PROCICAT.
Qualsevol tipus d’incidència al respecte serà comunicada puntualment a través de les xarxes socials i TVTossa.
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Temps.- Plujas, marejada, vents, fret, y per últim
una nevada la nit del 4 al 5 del actual. Tal ha sigut lo
temps aquestos días.
La Costa de Llevant, núm. 10 (9 març 1895), p. 148.
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Som al cor de l’hivern; y no es estrany que fagi un temps en estrém desapacible.
Desde las alturas de per aquí, se veu que Montseny y Canigó han provehit de
neu, de valent; y acompanyat de consecutivas plujas y vents que continuament
conservan la mar inflada, tením una tramontana que á tothom fa anar ratxós.
La Costa de Llevant, núm. 2 (10 gener 1904), p. 16.
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La festa.- Ja ha passat; los dias de bullici ja s’han esvait. Com succeix per consuetut, los
dias feyners de repós per uns, per altres de treball, son amos y senyors de nostra vila.
Cap cara forastera, sens presenta ja ‘l nostre devant, d’aquell nombre incalculable
que’n vingueren pera ésser testimonis de nostre fruhir.
Tot ha donat son fí; sols lo recort perdura.
Neu.- Molt fret hem tingut, no mancant borrallons de neu que han refrescat d’alló més
la temperatura.
La Costa de Llevant, núm. 5 (30 gener 1909), p. 12.

»

El temps.- Estém passant uns dies de negre hivern. El
senyor Febo viatjant d’incógnit y les plujes cotidianes
y fins la copiosa neu cayguda el propassat dimars,
ens van deixant quasi inmovibles.
Senyors quin temps!
La Costa de Llevant, núm. 6 (11 febrer 1917), p. 8.
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