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Un bon 
alcalde!

ELECCIONS MUNICIPALS 2011

1 > Carles 
Casanova i Martí
EDAT 50 anys

PROFESSIÓ Diplomat en magisteri

Ha fet de mestre a Riudellots, Blanes, 
Palamós, Calonge i després a Cassà de 
la Selva, on ha estat mestre d’anglès a 
primària i cap d’estudis del CEIP Puig 
d’Arques. A banda, també té una gran 
participació en la vida associativa: forma 
part de la junta dels Amics de la Sardana, 
participa a la colla sardanista Amics 
Dansaires i en el grup de geganters. 
És membre dels Marxants 
de Paraules i del 
Grup de Teatre 
la Guspira.
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CANDIDATS LLOCS DE L'1 AL 13

2 > Helga Nuell Turon 3 > David Vila Ligero 4 > Josep Hernàndez Batlle

EDAT 41 anys
PROFESSIÓ Geògrafa
HA IMPULSAT 
· La rehabilitació de Can Trinxeria
· La creació de l’oficina de
 promoció econòmica
· La participació ciutadana

EDAT 33 anys
PROFESSIÓ Ambientòleg
HA IMPULSAT 
· La millora de la neteja del poble
· L’arranjament de la carretera 
 de Caldes
· Les obres del carrer Major,
 roscada i plaça Dr. Botet

EDAT 59 anys
PROFESSIÓ Tècnic Executiu de Banca
HA IMPULSAT 
· L’auditoria financera
· L’oficina d’atenció al ciutadà
· La revisió cadastral

Benvolguts cassanencs i cassanenques,

Esquerra Republicana de Catalunya a Cassà us presenta 
el programa electoral elaborat per a les properes 
eleccions municipals que tindran lloc el diumenge 22 
de maig.

En primer lloc, us presentem l’equip de persones 
compromeses amb Cassà que formem part de la 
candidatura d’Esquerra. Som dones i homes d’àmbits 
diversos i d’edats diferents. És una llista compensada, 
de gent amb empenta, disposada a tirar endavant la 
tasca de gestionar el nostre poble amb dedicació, esforç, 
criteri i entusiasme. Tots els que hi som coneixem 
el nostre poble i col·laborem per millorar-lo. Estem 
capacitats per continuar al capdavant de l’Ajuntament 
per un projecte comú per anar fent poble. 

En segon lloc, us presentem també les línies generals 
del nostre programa. Aquestes línies, són la síntesi del 
treball realitzat entre els membres de la llista i altres 
persones i entitats del poble que hi han participat, i 
reflecteixen les conclusions de les propostes recollides 
en les diferents sessions de debat. Aquest és el nostre 
full de ruta per la propera legislatura.

Així doncs, davant la perspectiva d’unes noves 
eleccions, i amb l’experiència de govern de 
la darrera legislatura, vull manifestar el 

meu compromís de posar l’Ajuntament al servei de les 
persones i la voluntat de l’equip d’Esquerra de continuar 
gestionant un projecte que entronca amb l’acció de 
govern realitzada durant els darrers anys i que es 
concreta amb un projecte de poble, del nostre poble. 
Un projecte per Cassà.

Per consolidar un projecte ferm per Cassà.

Vota ERC Cassà 
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6 > Joan Cañigueral Casellas 7 > Norma Camarillas Teixidó

8 > Francesc Izquierda Canal 9 > Pau Presas Bertran 10 > Simona Croitoru

5 > Isabel Carbó Martí

11 > Alba González Vilahur 12 > Xavier Tarrés Abella 13 > Meritxell Rabionet Frigola

EDAT 49 anys

PROFESSIÓ Professor

M'AGRADA La construcció de la piscina coberta i 
del CEIP Aldric

EL MEU COMPROMÍS Habilitar un equipament per 
fer-hi teatre i altres representacions, en bones 
condicions

EDAT 21 anys

PROFESSIÓ Estudiant

M'AGRADA La millora que s’ha fet a la carretera 
de Caldes i que hi hagi un dinamitzador juvenil 
per promoure activitats

EL MEU COMPROMÍS Millorar la comunicació entre 
l’ajuntament i el ciutadà ja sigui per explicar les 
actuacions realitzades, actes d’agenda, etc.

EDAT 18 anys

PROFESSIÓ Estudiant

M'AGRADA L’skatepark i que s’hagi adequat un 
local per als joves

EL MEU COMPROMÍS Disposar d’aules d’estudi 
amb horaris flexibles als joves, sobretot en 
períodes d’examen

EDAT 21 anys

PROFESSIÓ Estudiant

M'AGRADA La posada en marxa de Cassà Jove i 
la rehabilitació de l’escorxador per a local de 
joves

EL MEU COMPROMÍS Fer de Cassà un poble 
per viure-hi, duent a terme les iniciatives 
necessàries perquè no esdevingui una ciutat 
dormitori

EDAT 40 anys

PROFESSIÓ Auxiliar administrativa

M'AGRADA La proximitat, diàleg i atenció dels 
regidors i que s’hagin renovat i ampliat els 
parcs i les zones verdes

EL MEU COMPROMÍS Millorar les relacions entre les 
persones per construir una bona convivència 
basada en la solidaritat, responsabilitat, 
tolerància, diàleg i sobretot respecte mutu

EDAT 45 anys

PROFESSIÓ Comercial

M'AGRADA El nou pavelló i la instal·lació dels 
parcs de salut per a la pràctica de l’esport

EL MEU COMPROMÍS Afavorir la implantació del 
comerç al centre urbà i col·laborar amb els 
existents

EDAT 55 anys

PROFESSIÓ Formador ocupacional

M'AGRADA Que s’hagi obtingut una quantitat 
important de subvencions per tirar projectes 
endavant i el canvi d’imatge en la neteja del poble

EL MEU COMPROMÍS Promoure sòl industrial de 
titularitat municipal per facilitar la instal·lació de 
noves empreses al municipi

EDAT 44 anys

PROFESSIÓ Mestra

M'AGRADA El nou pavelló triple poliesportiu i la 
construcció del CEIP Aldric

EL MEU COMPROMÍS Millorar la coordinació entre 
els centres educatius i donar continuïtat al 
projecte Reciclatext

EDAT 49 anys

PROFESSIÓ Psicòloga

M'AGRADA Que s’hagi creat el projecte de 
reciclatge de llibres de text i la construcció de 
la piscina coberta

EL MEU COMPROMÍS Treballar per satisfer les 
necessitats de la gent gran 
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SUPLENTS LLOCS DEL 14 AL 23

14 > Eloi Madrià Roura 15 > Josep Vidal Nierga 16 > Xon Vilahur Godoy

17 > Martí Vallès Prats 18 > Dolors Esteba Dausà 19 > Maria Rosa Costa Vidal

20 > Emili Mató Palós 21 > Neus Bugallo
  Garcia

22 > Antoni Mas Bou 23 > Marc Pinsach
       Rubirola

EDAT 54 anys

PROFESSIÓ Bosquetà

M'AGRADA Que Cassà sigui subseu de l’Institut 
Català del Suro i que s’adeqüin uns horts 
urbans

EL MEU COMPROMÍS Fer de Can Vilallonga un 
punt de referència pel massís de les Gavarres

EDAT 54 anys

PROFESSIÓ Directiu banca

M'AGRADA Que s’hagi arreglat el carrer major i 
que hi hagi nous parcs i zones verdes

EL MEU COMPROMÍS Revitalitzar els actes festius 
i que hi hagi activitat cultural durant tot l’any

EDAT 51 anys

PROFESSIÓ Professora

M'AGRADA El treball que s’ha fet amb la taula 
de participació i diàleg i la conservació dels 
aqüeductes de Can Vilallonga

EL MEU COMPROMÍS Aconseguir més i millors 
espais per a les entitats del nostre municipi 

EDAT 51 anys

PROFESSIÓ Operària

M'AGRADA Que s’hagi promogut el reciclatge i el 
servei que s’ofereix al ciutadà
EL MEU COMPROMÍS Construir un nou tanatori

EDAT 43 anys

PROFESSIÓ Administrativa

M'AGRADA La transparència informativa amb 
què ha treballat l’equip de govern i la gestió 
econòmica rigorosa que s’ha dut a terme

EL MEU COMPROMÍS Agilitzar la tramitació de 
papers de l’Ajuntament

EDAT 60 anys

PROFESSIÓ Metge

M'AGRADA Com s’ha reconduït el pla general 
urbanístic i els nous equipaments esportius 
que s’han posat en servei

EL MEU COMPROMÍS Millorar les vies de 
comunicació entre el ciutadà i l’Ajuntament

EDAT 22 anys

PROFESSIÓ Estudiant i esportista

M'AGRADA Veure l’edifici de Can 
Nadal rehabilitat i que s’hagi 
construït la piscina coberta

EL MEU COMPROMÍS Donar suport a 
la renovada Comissió de Festes 
per tornar a engrescar el poble 
en actes lúdics i culturals

EDAT 65 anys

PROFESSIÓ Músic

M'AGRADA Que s’adapti un 
aparcament públic per promoure 
el comerç local i el suport que es 
dóna a les entitats del municipi

EL MEU COMPROMÍS Fomentar la 
pràctica de l’activitat física amb la 
senyalització d’itineraris i rutes a 
l’entorn de Cassà, ja sigui a peu o 
en bicicleta

EDAT 52 anys

PROFESSIÓ Operària

M'AGRADA La millora de la neteja 
del poble i l’asfaltat de camins 
veïnals

EL MEU COMPROMÍS Incrementar la 
vigilància als veïnats del nostre 
municipi

EDAT 47 anys

PROFESSIÓ Geòleg

M'AGRADA La recuperació de Can 
Trinxeria com a espai municipal i el 
model de creixement que proposa 
el nou pla general urbanístic

EL MEU COMPROMÍS Promoure que 
es continuï arranjant els carrers i 
places del centre històric
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ELECCIONS MUNICIPALS 2011 PROGRAMA

1. Ciutadania
1.1. Serveis Socials
4 Garantirem la proximitat dels 

serveis socials.

4 Reforçarem les polítiques 
d’ocupació mitjançant la 
formació de les persones en 
situació d’atur.

4 Potenciarem la borsa de 
treball municipal.

4 Fraccionarem els pagaments 
municipals a les persones en 
situació d’atur. 

4 Gestionarem la borsa 
d’habitatge per facilitar 
l’emancipació juvenil.

4 Reforçarem els projectes 
socials ja iniciats com el REI, 
el Taller Orquestra i el Projecte 
de Mediació Comunitària.

1.2. Gent gran
4 Millorarem els espais comuns 

i el menjador de la residència 
geriàtrica.

4 Garantirem l’assistència de la 
gent gran a la seva llar.

4 Realitzarem campanyes de 
foment de l’activitat física als 
parcs de salut.

4 Crearem un Consell Consultiu 
adreçat a la gent gran per 
recollir les seves propostes.

1.3. Immigració
4 Garantirem la igualtat 

d’oportunitats i de tracte entre 
els diferents col·lectius de 
cassanencs i cassanenques.

4 Estimularem la participació 
de la població nouvinguda 
en el teixit associatiu i a les 

activitats culturals i esportives 
com a element d’integració.

4 Realitzarem campanyes 
informatives sobre drets i 
deures: empadronament, 
targeta sanitària, drets i deures 
del alumnes en l’elecció de 
l’escola, etc.

1.4. Joventut
4 Potenciarem l’ús de 

l’Escorxador, com a eix 
vertebrador de l’activitat 
associativa juvenil del poble, 
mitjançant un dinamitzador 
juvenil.

4 Crearem d’un Consell Local 
de Joventut, que sigui 
l’interlocutor entre les entitats 
juvenils i l’Ajuntament.

4 Habilitarem espais i sales 
per a l’estudi pels estudiants 
en els moments de major 
demanda.

4 Promourem les pràctiques en 
empreses cassanenques pels 
estudiants de l’IES o de graus 
superiors.

1.5. Sanitat
4 Construirem un nou tanatori.

4 Mediarem amb els gestors del 
CAP per tal de millorar-ne el 
seu funcionament.

4 Donarem suport a les entitats 
i col·lectius de voluntaris que 
participen en l’àmbit de la 
salut.

1.6. Seguretat ciutadana
4 Implantarem un model de 

policia local basat en la 
proximitat.

4 Instaurarem patrulles policials 
a peu o en bicicleta.

4 Augmentarem la vigilància als 
veïnats.

4 Implantarem la figura dels 
agents cívics per tal que vetllin 
per la convivència i el civisme.

1.7. Participació ciutadana
4 Promourem sessions 

participatives prèvies a 
l’aprovació dels projectes 
més rellevants i crearem 
comissions de seguiment per 
cadascuna d’elles.

4 Aprofitarem els nous canals de 
comunicació i les possibilitats 
que ens ofereixen les eines 
2.0 de les xarxes socials per 
fomentar la participació.

4 Continuarem impulsant la 
taula de participació ciutadana.

1.8. Comunicació
4 Garantirem la transparència 

en la gestió econòmica de 
l’Ajuntament i en la concessió 
d’ajuts.

4 Crearem l’oficina d’atenció al 
ciutadà.

4 Potenciarem el paper de 
l’emissora de ràdio municipal.
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2.3. Educació
4 Impulsarem la formació 

ocupacional laboral 
subvencionada.

4 Ampliarem l’oferta casals 
d’estiu.

4 Millorarem l’oferta de cursos 
per la formació d’adults.

4 Seguirem amb el projecte 
Reciclatext.

4 Estudiarem la construcció 
d’una segona llar d’infants 
que pugui donar resposta a la 
demanda de P-0.

4 Fomentarem l’intercanvi de 
«Bones Pràctiques Educatives» 
entre els centres educatius del 
poble.

2.1. Cultura i Entitats
4 Habilitarem Can Trinxeria com 

a hotel d’entitats i Museu de la 
Cobla.

4 Donarem suport logístic a les 
entitats en les seves activitats.

4 Impulsarem una programació 
cultural estable (grups de 
teatre, de música, coral, etc).

4 Construirem el Centre d’Arts 
Escèniques, si es disposa del 
suport econòmic suficient.

4 Donarem suport a totes les 
iniciatives que pretenguin 
impulsar de nou la festa major 
i d’altres activitats, com és la 
nova Comissió de Festes.

4 Donarem a conèixer el 
patrimoni municipal amb 
l’edició de nous llibres.

2.2. Esports
4 Crearem un Patronat 

Municipal d’Esports gestionat 
per un tècnic d’esports amb 
la funció de coordinar les 
activitats esportives i cercar 
recursos econòmics.

4 Impulsarem la creació d’una 
escola multi-esportiva.

4 Promocionarem la pràctica 
generalitzada de l’esport 
posant en funcionament la 
campanya Cassà Mou-te.

4 Promocionarem els esports 
menys coneguts però 
estructurats a la nostra vila 
com la petanca, els escacs, les 
bitlles catalanes, etc.

4 Garantirem la distribució 
homogènia d’espais de pràctica 
esportiva de lliure accés.

ELECCIONS MUNICIPALS 2011 PROGRAMA

2. Entitats, educació,
 cultura i esports
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3.1. Entorn Urbà
4 Millorarem l’espai urbà amb 

més parcs infantils i noves 
zones verdes.

4 Fomentarem les polítiques 
de pacificació del trànsit per 
afavorir la peatonalització del 
nucli històric.

4 Incrementarem l’espai 
d’aparcament en àrees 
properes al centre urbà.

4 Continuarem amb la 
conservació, millora i 
embelliment dels espais 
públics i zones verdes.

4 Millorarem el paviment del 
Passeig Vilaret perquè no es 
creïn bassals quan plou.

4 Vetllarem perquè el municipi 
continuï estant net com en els 
darrers mesos.

3.2. Veïnats
4 Continuarem amb la millora i 

manteniment dels camins.

4 Completarem les àrees de 
recollida d’escombraries a 
tots els veïnats.

4 Millorarem la seguretat a la 
xarxa de camins augmentant 
la senyalització i la visibilitat.

4 Actualitzarem la retolació dels 
noms dels veïnats i les cases 
de pagès.

4 Vetllarem per la neteja de les 
rieres i boscos propers als 
camins. 

3. Urbanisme, entorn
 natural i promoció local

3.3. Medi Ambient
4 Seguirem impulsant les 

campanyes de foment del 
reciclatge.

4 Promourem l’ús del transport 
públic, millorant la coordinació 
d’horaris i les freqüències.

4 Elaborarem un programa 
d’estalvi i eficiència 
energètica.

4 Renovarem les llumeneres 
pendents de substituir per 
reduir la contaminació 
lumínica.

4 Eliminarem els abocaments 
incontrolats a les rieres i en 
garantirem el manteniment.

3.4. Promoció econòmica
4 Generarem polítiques que 

afavoreixin l’ocupació.

4 Potenciarem la creació 
d’indústries i donarem suport 
al comerç local.

4 Reforçarem les polítiques 
generadores de nova ocupació i 
impulsarem l’emprenedoria.

4 Facilitarem l’accés a la borsa 
de treball mitjançant la pagina 
web.

4 Impulsarem amb força el 
nou espai museístic de Can 
Trinxeria, com a museu de la 
Cobla i com a punt d’atracció 
de visitants.

4 Crearem un consorci de 
promoció industrial, per tal 
de potenciar la implantació 

d’indústries als polígons 
industrials de Cassà de la 
Selva.

4 Dinamitzarem el comerç local 
col·laborant amb el pla local 
existent.

4 Construirem un alberg juvenil i 
familiar.

4 Editarem plànols d’informació 
dels punts d’interès de Cassà i 
de l’oferta comercial.

4 Implantació d’un mercat 
artesanal un cop al mes, 
reforçat amb activitats 
lúdiques a la plaça de la Coma.



cassadelaselva@esquerra.org
www.esquerra.cat/cassa
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