


QUI SOM?

L’equip d’Esquerra s’ha renovat: incorporem nova gent, amb 

més empenta i més energia, noves idees, clares i innovadores, 

i comptem amb l’experiència tant d’haver governat com 

d’haver estat a l’oposició.

Tot aquest bagatge polític i professional, ens permet 

presentar-vos un programa per governar. Un programa basat 

en la participació, en la proximitat, en la transparència i 

en la claredat. Un programa que té en compte les persones 

i que busca un model de poble que aglutini totes les idees i 

tendències per fer un Cassà millor

 

Reanimem Cassà, comptem amb tu!

 

QUÈ VOLEM?

 

Volem un poble on les entitats estiguin a gust i participin 

més activament encara en les activitats del municipi, amb un 

suport clar de l’Ajuntament: facilitant mitjans i promocionant 

les seves iniciatives.

 

Volem que la cultura sigui un eix vertebrador del nostre 

municipi, amb programacions estables, de diversos àmbits, 

formats i públics, impulsades des de l’Ajuntament però també 

des de les entitats de Cassà.

 

Volem sentir-nos més orgullosos del nostre poble, i que el 

nom de Cassà es torni a ubicar al mapa. Això ho aconseguirem 

potenciant la marca CASSÀ basada en els nostres trets 

distintius: la Nit dels Músics, la MACCA, els Premis Literaris, 

les fires, les Gavarres, el suro, el ParcArt i tantes altres coses 

que ens distingeixen.
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Volem treballar perquè els cassanencs i cassanenques tinguin 

un poble acollidor, net, on puguin formar-se, treballar i viure 

amb una bona qualitat de vida. Treballarem per l’educació, 

donant suport als nostres centres educatius i a la Sala Galà, 

sense oblidar els nostres equipaments esportius: els pavellons, 

les piscines, el camp de futbol....

 

Volem que Cassà sigui un poble cohesionat, on ningú es 

senti sol, on la seguretat estigui garantida, i on els serveis 

d’assistència a les persones funcionin.

 

Volem que l’espai públic sigui un lloc de trobada per a la 

ciutadania, fent-lo agradable i accessible per a tothom.

 

Volem que els veïnats es sentin part del poble, i que puguin 

manifestar les seves necessitats.

Volem que l’Ajuntament de Cassà segueixi millorant la seva 

vocació de ser una institució al servei de la ciutadania, àgil, 

transparent, propera, directa i clara davant les demandes de la 

població.

 

Volem aprofitar la nostra situació geogràfica per promocionar 

la indústria obrint-nos a noves empreses que vulguin instal·lar-

se, sense oblidar-nos de les empreses que ens han portat 

fins al segle XXI i del comerç local que ens dóna un servei de 

proximitat i ens cohesiona com a poble, escoltant les seves 

necessitats.

 

Volem impulsar l’àrea de promoció econòmica  afavorint espais 

de treball compartit per què qui vulgui iniciar una activitat 

empresarial ho pugui fer des del nostre poble; treballant 

també per ajudar a complementar la formació necessària per 

aconseguir iniciar un projecte propi d’autoocupació.

 

Volem que la ciutadania participi de les decisions importants 

del poble en tots els àmbits i nivells, impulsant processos 

participatius que garanteixin la transparència de les actuacions.

 

Volem construir un nou país, més just i per a tothom. Donarem 

suport al Govern de la Generalitat de Catalunya i a tot allò que 

decidim els catalans per avançar en la creació d’un nou estat 

d’Europa.
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CULTURA i ENTITATS

- Volem un poble on les entitats es-
tiguin a gust i participin més acti-
vament encara en les activitats del 
municipi, amb un suport clar de 

l’Ajuntament: facilitant mitjans i pro-

mocionant les seves iniciatives.

- Volem que la cultura sigui un eix 
vertebrador del nostre municipi, amb 
programacions estables, de diversos 
àmbits, formats i públics, impulsades 

des de l’Ajuntament però també des 
de les entitats de Cassà.

COM HO FAREM?

-Creant un Consell Municipal d’Enti-

tats Culturals, que serveixi d’espai de 

trobada i treball comú entre les enti-
tats, per tal de coordinar activitats, 
crear sinergies, i proposar o demanar 
a l’Ajuntament aquelles iniciatives o 
recursos que calguin.

-Col·laborant amb les entitats, posant 
mitjans a la seva disposició i promo-

cionant totes les activitats que es du-
guin a terme al poble.

-Donant el suport legal necessari a 
les entitats per tal que puguin complir 
amb les noves obligacions fiscals im-
posades.

-Desplegant una intranet per la ges-

tió d’espais i equipaments municipals, 
de manera que, d’acord amb les con-
dicions i reglament de cada espai, les 
entitats en puguin veure la seva dis-
ponibilitat i sol·licitar-ne l’ús.

-Potenciant l’activitat cultural al po-
ble, fent una programació estable 
aprofitant tots els espais i instal·la-
cions actuals.

-Programant de manera periòdica es-
pectacles i activitats infantils, apro-
pant la cultura als infants de Cassà.

-Establint criteris públics i equitatius 

per a totes les entitats pel que fa a 
convenis i subvencions.

-Potenciant la nostra Festa Major en 
col·laboració amb la Comissió de Fes-
tes i les entitats

-Potenciant esdeveniments com la fira 
de Santa Tecla, l’ornamentació de ca-
rrers per la Festa Major, la fira de Na-
dal, la cavalcada de reis, els cicles de 
música i cinema de l’estiu...

-Fent un procés participatiu per defi-
nir els usos de Can Trinxeria: espai de 
trobada per les entitats, espai museís-
tic, coworking...  

 -Afavorint l’establiment de la Funda-
ció Lloveras al poble de Cassà.

-Impulsant la llengua catalana com a 
llengua vehicular entre tots els ciuta-
dans i àmbits de Cassà de la Selva.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

- Volem aprofitar la nostra situació 

geogràfica per promocionar la in-
dústria, obrint-nos a noves empreses 
que vulguin instal·lar-se, sense obli-

dar-nos de les empreses que ens han 

portat fins al segle XXI i del comerç 
local que ens dóna un servei de proxi-
mitat i ens cohesiona com a poble, es-

coltant les seves necessitats.

- Volem impulsar l’àrea de promoció 
econòmica afavorint espais de tre- 

ball compartit per què qui vulgui ini-
ciar una activitat empresarial ho pu-
gui fer des del nostre poble; treballant 
també per ajudar a complementar la 
formació necessària per aconseguir 
iniciar un projecte propi d’autoocupa-
ció.

- Volem sentir-nos més orgullosos del 
nostre poble, i que el nom de Cassà es 
torni a ubicar al mapa. Això ho acon-
seguirem potenciant la marca CASSÀ 
basada en els nostres trets distintius: 
la Nit dels Músics, la MACCA, els Pre-
mis Literaris, les fires, les Gavarres, el 
suro, el ParcArt i tantes altres coses 
que ens distingeixen.

 COM HO FAREM?

-Recuperant l’àrea de promoció 

econòmica.

-Desplegant de nou la borsa de tre-

ball, que a més de rebre les deman-

des de les persones en situació d’atur, 
s’encarregui d’estar en contacte cons-
tant amb les empreses del municipi i  
sigui el primer recurs on recorrin.

-Promocionant i donant publicitat 
als esdeveniments amb potencialitat 
turística, industrial, comercial i cultu-
ral que es duguin a terme a Cassà.

-Promocionant l’emprenedoria i l’au-



toocupació.

-Treballant pel creixement del polí-

gon industrial apostant pel valor afe-
git dels serveis que s’hi poden oferir.

-Habilitant un espai de treball com-

partit (coworking) a Can Trinxeria, 
equipat amb connexió de fibra òpti-

ca i el mobiliari corresponent per tal 

d’ajudar aquells emprenedors que ho 

desitgin.

-Treballant per aconseguir recursos 

per la construcció d’un alberg al mu-

nicipi.

-Estudiant la possibilitat d’habilitar un 

pàrquing per a caravanes, al costat 

de la piscina, aprofitant la mateixa es-

tructura per serveis i punt d’informa-

ció del poble.

-Promocionant l’espai de les Gavarres 

com espai d’interès natural proper al 

nostre poble, així com tots aquells àm-

bits relacionats amb la indústria del 

suro.

-Plantejant, en un procés de partici-

pació ciutadana, l’interès de recuperar 

alguns esdeveniments com les fires 

de la caça i la pesca, les energies re-

novables, les 24 hores de tennis taula,  

així com la creació d’altres fires, expo-

sicions o esdeveniments.

-Donant suport a les iniciatives co-

mercials que potenciïn el comerç de 

proximitat a la nostra vila.

-Seguint, com hem fet sempre, amb 

la cerca activa i captació de subven-

cions i recursos per a la realització de 

projectes i activitats al nostre poble.

 ENSENYAMENT I ESPORTS

- Volem treballar per tal que  els cas-

sanencs i cassanenques tinguin un 

poble acollidor, net, on puguin for-

mar-se, treballar i viure amb una 

bona qualitat de vida. Treballarem per 

l’educació, donant suport a les nos-

tres escoles, a l’institut i a la Sala Galà, 

sense oblidar els nostres equipaments 

esportius: els pavellons, les piscines, el 

camp de futbol...

 COM HO FAREM?

-Vetllant per la dinàmica del Centre 

Cultural Sala Galà. Que sigui espai de 

referència i motor de l’activitat cultu-

ral al poble.

-Estudiant ampliar l’horari d’obertura 

de la biblioteca, caps de setmana i de-

terminats matins.

-Reforçant el paper del Consell Esco-

lar Municipal, com a lloc de coordina-

ció dels centres educatius, dotant de 

més contingut les seves actuacions.

-Creant un catàleg de recursos peda-

gògics a disposició del Consell Escolar 

Municipal i dels centres educatius per 

millorar el coneixement sobre el nos-

tre poble: les Gavarres, el Prats de Dall 

d’Esclet, el Parc de Bombers, la pela 

del suro...

-Recuperant el REI (Reforç escolar in-

fantil), i la seva vessant d’assessora-

ment familiar.

-Mantenint el programa de socialitza-

ció de llibres RECICLATEXT.

-Millorant el manteniment dels cen-

tres educatius de propietat municipal.

-Definint un projecte educatiu de po-

ble amb tots els estaments educatius, 

que promogui també recursos profes-

sionalitzadors com escoles taller, FP 

bàsica, Cicles Formatius, Plans Ocupa-

cionals, Programes d’Inserció Juvenil 

o Cases d’Oficis.

-Aprofundint en l’estudi d’experièn-

cies d’èxit de “Poble Educador” re-

forçant actituds cíviques i educatives.

-Procurant per la promoció de l’es-

port de base i la pràctica esportiva 

en general, ajudant a les entitats de 

l’àmbit esportiu a dur a terme la seva 

tasca.

-Mantenint i millorant les instal·la-

cions esportives municipals.

-Impulsant l’adaptació d’espais per a 

la pràctica d’esports no federada.

-Promovent hàbits de pràctica espor-

tiva saludable adequats a cada franja 

d’edat.

-Mantenint i millorant la piscina co-

berta i les seves instal·lacions, un cop 

demostrada la viabilitat econòmica de 

la instal·lació.



CIUTADANIA

- Volem que Cassà sigui un poble cohesionat, on ningú es senti sol, on la 

seguretat estigui garantida, i on els serveis d’assistència a les persones 

funcionin.

 

COM HO FAREM?

-Dinamitzant la taula de participació, espai de trobada de les entitats 

relacionades amb els problemes socials, establint objectius clars i resolent 

les situacions que s’hi plantegin.

-Acostant els serveis socials, fent-los propers i accessibles, a la població.

-Donant suport i potenciant les associacions que tenen objectius socials i 

de suport a les persones.

-Mantenint, i ampliant si cal, els serveis per la gent gran de la Residència 

Geriàtrica.

-Activant la taula d’habitatge.

-Incentivant la rehabilitació d’habitatges, especialment al nucli antic.

-Millorant la detecció de pisos buits i incentivant-ne el lloguer a través 

d’una borsa de lloguer social.

-Fent de la policia local punt de referència per a la ciutadania per canalitzar 

les qüestions relacionades amb el civisme, convivència, i via pública, 

reforçant la seva vessant informativa i d’atenció al ciutadà.

-Estimulant la participació de la gent nouvinguda al teixit associatiu i a les 

activitats culturals i esportives com a element d’integració.

-Duent a terme les accions necessàries per lluitar contra el racisme i la 

xenofòbia i afavorint el coneixement mutu i el respecte entre totes les 

cultures.

-Defensant el manteniment de tots els serveis del CAP, inclosa l’atenció 

continuada.

ESPAI PUBLIC I VEÏNATS

- Volem que l’espai públic sigui un lloc de trobada per a la ciutadania, fent-

lo net, agradable, atractiu i accessible per a tothom.

 

- Volem que els veïnats es sentin part del poble, i que puguin manifestar les 

seves necessitats.

COM HO FAREM?

-Eliminant les barreres arquitectòniques per facilitar la mobilitat dels 

ciutadans i ciutadanes, especialment la gent gran.

-Vetllant per la neteja i imatge del poble de Cassà, mantenint-lo agradable 

pels nostres veïns i atractiu pels visitants.

-Aprofitant els recorreguts de la policia per comprovar el bon estat de 

llums, escombraries, voreres, llambordes, mobiliari urbà, compliment de les 

ordenances d’animals de companyia, reciclatge…

-Buscant recursos que permetin l’embelliment de les entrades del poble, 

així com del nucli antic.

-Implantant tecnologia LED a l’enllumenat municipal per promoure l’estalvi 

energètic. REANIMEM CASSÀ



-Creant itineraris d’interès natural, i itineraris urbans d’interès.

-Habilitant rètols informatius de la flora i la fauna en el recorregut del carril 

bici i els itineraris urbans i de natura.

-Gestionant les rieres del municipi, en coordinació amb l’ACA, vetllant pel bon 

funcionament dels col·lectors, evitant vessaments i controlant-ne la vegetació 

i cabals.

-Fent seguiment i atenent els veïnats del poble, dotant de contingut el 

Consell d’Alcaldes de veïnat, i recollint les seves propostes.

-Promovent la mobilitat sostenible: a peu, en bicicleta, i transport públic.

PARTICIPACIÓ i TRANSPARÈNCIA

- Volem que la ciutadania participi de les decisions importants del poble en 

tots els àmbits i nivells, impulsant processos participatius que garanteixin la 

transparència de les actuacions.

- Volem que l’Ajuntament de Cassà segueixi millorant la seva vocació de ser 

una institució al servei de la ciutadania, àgil, transparent, propera, directa i 

clara davant les demandes de la població.

 

COM HO FAREM?
-Fent processos participatius, prenent com a referència els barris i veïnats, 

on els ciutadans i ciutadanes puguin opinar sobre quines són les necessitats 

del barri que cal prioritzar.

-Completant la web institucional, creant un pla específic de comunicació per 

la ràdio municipal i dinamitzant les xarxes socials dels perfils institucionals.

-Implementant un aplicatiu en línia obert a tots els ciutadans, registre únic 

d’incidències, mitjançant el qual puguin notificar incidències o desperfectes: 

enllumenat, asfaltatge, mobiliari públic, jardins... donant resposta a les 

incidències exposades i garantint-ne el seu seguiment.

-Desenvolupant un sistema online de participació ciutadana que permeti 

des d’adreçar  preguntes fins a poder realitzar consultes ciutadanes en línia.

-Revisant tots els contractes municipals i  publicant de manera periòdica i 

detallada l’execució dels comptes municipals.

-Aplicant les recomanacions de transparència de les administracions locals 

existents.

-Revisant i actualitzant periòdicament les ordenances i reglaments municipals 

per tal de fer-les el màxim de clares i adequades a la realitat.

 

CONSTRUÏM UN NOU PAÍS

      

- Volem construir un nou país, més just i per a tothom. Donarem suport al 

Govern de la Generalitat de Catalunya i a tot allò que decidim els catalans per 

a avançar en la creació d’un nou estat d’Europa.

 

COM HO FAREM?

-Adherint els nostres regidors a l’Assemblea de Càrrecs electes de l’ANC.

-Essent presents a l’Associació de Municipis per la Independència.

-Donant suport al poble català i la Generalitat de Catalunya en tot el procés 

d’independència del nostre país.
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CANDIDATURA 2015

1  Martí Vallès Prats
    1950, doctor i professor     
    de la Facultat de  
    Medicina de la UdG.

2  Josep Ferrer Serra
    1964, professor d’anglès.

3  Eva Sáez Revuelta
    1969, funcionària  
    d’ensenyament i 
    fisioterapeuta.

10  Xon Vilahur Godoy
      1959, catedràtica de 
      biologia d’ensenyament  
      secundari.

11  Helga Nuell Turon
     1969, tècnica en 
     desenvolupament local i 
     innovació.

12  Sílvia Simon 
      Rabasseda
      1969, professora del 
      Departament de 
      Química a la UdG.

4  Pau Presas Bertran
    1989, economista  
    assessor en relacions  
    laborals.

5  Meritxell Rabionet 
    Frigola
    1990, graduada en 
    publicitat i relacions  
    públiques, estudiant de     
    turisme i entrenadora.

6  Emili Mató Palós
    1963, magíster en 
    geologia, assessor de 
    mobilitat sostenible i  
    cicloturisme.

13  Joaquim Bosch Codolà
      1954, catedràtic de 
      matemàtiques ara  
      jubilat.

14  Eduard Cienfuegos 
      Bou (MES)
      1976, especialista   
      universitari en logística,    
      producció i qualitat 
      aplicada.

15  Eloi Tarrés i Torrent
      1989, tècnic del sector 
      dels recursos humans.

7  Joan Cañigueral 
    Casellas
    1955, carnisser i formador 
    ocupacional.

8  Eloi Madrià Roure
    1956, bosquetà.

9  Simona Croitoru
    1970, treballadora per 
    compte propi.

16  Alba Gonzalez Vilahur
      1992,  graduada en 
      traducció i interpretació   
      d’anglès i xinès i 
      professora.

17  Sílvia Soliguer 
      Fernández
      1967, advocada i             
      mediadora civil i familiar.

18  Josep Vidal Nierga
      1956, empleat de banca 
      prejubilat.

19  Josep Hernàndez 
      Batlle
      1952, executiu de banca 
      jubilat.

20  M. Rosa Costa Vidal
       1960, tècnica.

21   David Vila Ligero
       1978, tècnic de medi 
       ambient.

CASSÀ DE LA SELVA

22   Isabel Carbó Martí
       1966, mestra i cap d’estudis.

23   Carles Casanova  Martí
       1960, mestre de primària.

facebook.com/esquerra.cassa

facebook.com/marti.valles @MVallesPrats

@esquerracassa
esquerra.cat/cassa
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