
Entre tots,
fem un poble viu
“Reanimem Cassà”. Aquest era el lema amb el que ens

presentàvem a les eleccions municipals del 2015. Les enti-

tats i els cassanencs tiraven endavant moltes iniciatives

però consideràvem que des de l'Ajuntament es podia ser

més proactiu en la revitalització del poble i, sobretot, en

augmentar “l'autoestima cassanenca”.

La valoració d'aquest període de més de tres anys

d'intens treball és molt positiva. Moguts per la i lail·lusió

vocació de servei, tots junts hem aconseguit transfor-

mar el municipi i només podem dir: gràcies a tots els

que fan que Cassà sigui un poble viu! Des de

l'Ajuntament seguim treballant per fer realitat el pro-

jecte de poble que ens vàrem proposar esdevenir: un

municipi al costat de les persones que potencia les

seves singularitats que són la música, el suro i les

Gavarres i que treballa per seguir avançant de

forma sostenible i compromesa amb uns valors

educadors rigor en la gestió econòmica. El ha

comportat una dràst ica disminuc ió de

l'endeutament reduint-lo a més dedel consistori,

la meitat des de que vam començar a treballar.

Això, juntament amb la cerca activa de subven-

cions finançar molts nous, ha fet possible

projectes. Podem dir que l'Ajuntament està al

d i a : s a n e j a t e c o n ò m i c a m e n t , a m b

l'administració electrònica implantada, amb

ordre en la gestió econòmica i amb un nivell de

transparència del 100% reconegut per la

UAB.

El nostre candidat a l'alcaldia per a les elec-

cions municipals del 2019 és l’Alcalde, Martí

Vallès. Compromès amb les persones, la

vida associativa del poble i amb la ferma

voluntat de treballar per fer possible una

República Catalana al servei de tots els

ciutadans.

“Cassà, un poble viu”. Aquest és el lema

amb el que ens presentem a les eleccions

municipals del 2019 perquè creiem que

hem d'estar orgullosos del nostre

poble, de la seva gent enti-, les seves

tats comerços, els seus i de totes les

iniciatives que sorgeixen. Gràcies als

que ho feu possible!

www. cassaesquerra.cat/

@esquerracassa

A algú que no conegui Cassà de la Selva, com el seduiries perquè vingués?

Li mostraria l'encant del nucli històric i l'arquitectura vinculada al suro a través de la Ruta del Suro.

L'animaria a venir a algun dels esdeveniments únics de Cassà: la Nit dels Músics, la Fira del

Tap, el Càntut o la MACCA. No deixaria que es perdés l'entorn de les

Gavarres o qualsevol de les passejades pels nostres veïnats. També el

convidaria a descobrir totes les iniciatives dels ciutadans i les entitats

del poble.

Quin és el teu racó preferit del poble?

La plaça Petita pel seu especial encant, recentment embellida per la

millora del nucli històric. Ara tinc un nou racó preferit: el parc de l'U

d'Octubre. Ho és pel que simbolitza. Sempre estarem al costat de la

democràcia i la defensa dels drets humans.

A mig i llarg termini, com visualitzes el futur del municipi?

El veig amb tot el nucli històric embellit, amb un comerç dinàmic i potent,

amb una zona esportiva ordenada i amb una programació cultural referent.

Amb un Ajuntament modern que continuï estant al servei de les persones i les

entitats que donen vida al poble i que tingui especial cura dels seus infants i la

seva gent gran. Un poble que segueixi potenciant la indústria que aporta valor

afegit i creï llocs de treball per als seus habitants.

Quin aspecte creus que encara pot millorar Cassà? Com ho faries?

En via pública la feina és inacabable. Hem millorat molts carrers però encara es

poden millorar moltes zones, voreres, camins veïnals, jardins... tenim diversos

projectes planificats per anar actuant a tot el municipi. En els temes de mobilitat

també hi ha molt camí per fer a través del desplegament del pla de mobilitat.

Finalment cal seguir treballant per mantenir un poble net i aquí una part important

correspon als serveis de neteja de l'Ajuntament però també és responsabilitat de

tots els ciutadans. En el civisme hem d'actuar tots junts.

Què has après aquests anys com a Alcalde?

A prendre decisions importants per la ciutadania després d'escoltar-la, a prioritzar els

projectes en funció dels recursos existents i a valorar, especialment, la gran feina que

fan els treballadors de l'Ajuntament.

Quins valors consideres que són els més rellevants per un alcalde?

L'honestedat, la transparència, la fermesa en les decisions i l'empatia (saber posar-se a la

pell dels altres) amb els ciutadans.

Un llibre:

Una cançó:

Una pel·lícula:

Un personatge històric:

Un lloc per anar de vacances:

Nou homenatge de Catalunya

de Vicens Partal

“Amor particular” de Lluís Llach.

“In time”

l'Alcalde Josep Dalmàs

qualsevol racó de la Costa Brava

Ras i Curt

Martí Vallès



La il·lusió i la vocació de servei ens manté actius amb molts

projectes que estem convençuts que milloren Cassà. Recollim

algunes de les iniciatives més destacades que estem duent a

terme a dia d'avui.

Reducció de l'endeutament i cerca de subvencions per

finançar els projectes. El rigor en la gestió econòmica dels

diners de tots els cassanencs ens ha permès afrontar inver-

sions importants al mateix temps que reduir l'endeutament

municipal. Això també ha estat possible gràcies a les gestions

per aconseguir subvencions o patrocinis i al control exhaustiu

de totes les despeses.

Segona fase d'obres al nucli històric. Completada la primera

fase d'obres, actualment estem rehabilitant el carrer d'Avall, la

plaça de Sant Pere i el carrer del Reverend J. Bosch. Estem

posant tot el nucli històric a un sol nivell per fer-lo més acces-

sible i agradable.

Avantprojecte d'ordenació de la zona esportiva. Estem tre-

ballant amb l'avantprojecte que planifica els accessos a la

zona esportiva i uneix els diferents equipaments. Serà un dels

reptes destacats de la següent legislatura.

Més aparcaments. Disposem d'onze aparcaments gratuïts a

Cassà. S'han ampliat les places d'aparcament del carrer Mari-

na (de 75 a 115 espais) i del carrer Migdia (126 places). També

s'ha creat l'aparcament a la cruïlla entre el carrer

d'Ardenya i Xavier Carbó. Propera-

ment es crearan

12 places d'aparcament al pati de Can Frigola i estem treba-

llant per habilitar nous espais a diverses zones del poble.

Renovació de la il·luminació del carrer Provincial. Amb

l'objectiu de fer més visibles els passos de vianants i millorar

l'eficiència energètica.

Promoció del comerç local. Amb el lema “Cassà, de tot i a

prop” hem iniciat una campanya per promocionar el comerç

local juntament amb la Unió de Botiguers. Els comerços del

poble són una eina de cohesió social. Per això expliquem tots

els productes que tenen i els promocionem perquè segueixin

donant vida a Cassà.

Més bonificacions socials que mai. El nombre de contri-

buents que s'acull a bonificacions ha anat en augment des-

prés d'incorporar noves bonificacions socials l'any 2015. El

2018, 622 contribuents s'acullen a bonificacions de la taxa

d'escombraries; 20, a bonificacions a la quota de la Llar

d'Infants; 740, a bonificacions de l'IBI; 72, a bonificacions del

clavegueram; i 889, a bonificacions de l'impost de vehicles.

Des del primer dia ens vàrem comprometre a treballar

conjuntament amb el Govern de la Generalitat per fer

possible la República Catalana. Aquests tres anys han

estat intensos però seguint el mandat democràtic que

ens van atorgar els veïns de Cassà hem complert amb la

nostra paraula.

Des d'un primer moment, tots els regidors d'ERC ens

vàrem adherir a l'Assemblea d'Electes de Catalunya

promoguda per l'Associació de Municipis per la Inde-

pendència amb l'objectiu de ser una eina democràtica

per a la defensa de les institucions catalanes. Durant

aquests anys hem aprovat desenes de mocions de

suport a les institucions catalanes, als polítics perse-

guits judicialment i de defensa del procés sobiranista.

Compromesos amb la democràcia i els drets humans,

l'1 d'octubre vàrem ser al costat del poble de Cassà per

junts fer realitat aquest dia. L'Alcalde, els regidors i la

secció local d'ERC vàrem treballar incansablement per

fer possible el referèndum a Cassà. Les convocatòries

de la mesa varen arribar a les cases, les urnes hi varen

ser, els locals electorals es van obrir i tots els que van

voler votar ho van poder fer. Tot això va implicar esfor-

ços i ho vàrem fer amb molta il·lusió, convençuts que el

resultat de l'1 d'octubre ens portarà, al final, a la

República Catalana.

La repressió dels cossos de seguretat de l'Estat

Espanyol i la por que es va viure a molts municipis de

Catalunya no pot ser oblidada. Hi ha un abans i un

després a la història del nostre país. Per això, hem

aprovat la denominació de “Parc de l'U d'Octubre” a

l'esplanada de fires, un espai per no oblidar mai la

vulneració de drets humans de l'1 d'octubre de 2017 i en

solidaritat a tots els que van viure, i malauradament

encara viuen, una repressió totalment inacceptable en

una democràcia.

Treballem amb el mandat de l'1 d'octubre. No ens

cansarem mai de demanar la llibertat de tots els pre-

sos i preses polítiques i el retorn de totes les persones

exiliades. El camí per assolir el nostre objectiu ja està

pres i no anem enrere. Hem de ser molts i per això des de

Cassà treballem i seguirem treballant cada dia per fer

la República Catalana.

Visca Cassà de la Selva i visca la República Catalana!

Fem la República
Catalana des dels
municipis

Què hem fet?
Per Cassà de la Selva

Un Ajuntament econòmicament sanejat. Hem reduït a més de la meitat

l'endeutament del consistori. A inicis de l'any 2015 era del 61.7% i quan acabi el

2018 serà de menys del 30%. El sanejament econòmic, el control de les despe-

ses i la cerca activa de subvencions, ens permet tirar endavant nous projectes.

Més inversió en la via pública i la neteja viària. Millorar els carrers no es pot fer

només cada quatre anys. El 2017 vàrem millorar l'asfaltatge a més de 25 carrers

i el 2018 actuarem a una vintena de carrers més. També s'han dut a terme altres

inversions importants com la rehabilitació del nucli històric o la urbanització

dels accessos i l'aparcament de la zona esportiva. Disposem de més parcs

infantils i d'un nou peó que reforça la neteja viària.

Creix la inversió en serveis socials, educació, joventut i les bonificacions

socials. Hem incrementat els recursos de la Residència Geriàtrica, la Llar

d'Infants, Cassà Jove, els serveis socials i l'educació. S'han duplicat les places

del servei de reforç escolar (fins a 80 infants), s'ha posat en marxa el centre

diürn (atenent a 16 infants), s'ha creat el P0 a la Llar d'Infants, comptem amb un

dinamitzador juvenil a l'Espai Jove. Hem aplicat noves bonificacions socials i

augmentat els descomptes en les diverses taxes i impostos municipals per a

famílies nombroses, monoparentals o jubilats.

La cultura al lloc que li correspon. Cassà té una mitjana de dos actes culturals

a la setmana gràcies a una programació estable (www.cassacultura.cat).

Hem obert l'Oficina de Promoció Econòmica a Can Trinxeria. L'espai per als

que busquen feina o volen formar-se a través de la borsa de treball, el club de la

feina o els serveis d'alfabetització. Des del 2016 també hi ha el coworking.

Potenciem el comerç local. Hem establert una línia d'ajudes de 15.000 euros

per rehabilitar locals comercials, així com bonificacions per a la rehabilitació o

la posada en marxa de nous negocis. Conjuntament amb la Unió de Botiguers,

hem iniciat una campanya per promocionar la varietat i la qualitat del comerç

de Cassà.

El suro: un dels nostres trets distintius. Hem creat esdeveniments d'èxit com

la Fira del Tap, itineraris com la Ruta del Suro i s'ha rehabilitat el Tren Petit.

Una zona esportiva amb esport de nivell. Estem orgullosos dels esportistes

de Cassà. Hem invertit en la millora dels equipaments esportius com la renova-

ció de la gespa del camp de futbol i el parquet del Pavelló del Foment, la nova

piscina descoberta petita o l'avantprojecte d'ordenació de la zona esportiva

que ens marca com haurà de ser en un futur.

Comunicació, transparència i participació: la nostra manera de fer política.

Comuniquem el que fem a l'Ajuntament per ser transparents i incentivar la

participació. Hem obert tots els canals de comunicació per tal que els cassa-

nencs ens puguin fer arribar les propostes i treballar conjuntament per un

Cassà millor. Alguns exemples són els pressupostos participatius o l'elaboració

del Pla Estratègic 2025. Des del 2016 la UAB ha reconegut anualment

l'Ajuntament de Cassà amb el 100% de transparència.

Autor: Joan Carles Codolà

El carrer Nou, un dels que s'ha reformat del

nucli històric.

El fantàstic ambient del 'Càntut al bar' del

dissabte a la nit.

El 'xic-xec' de la Fira del Tap s'ha convertit en

un nou acte on fem poble.

Una sessió participativa dels pressupostos

participatius al nou Espai Jove l'Escorxador.

El nou espai urbanitzat del passeig del Ferrocarril,

davant de la piscina coberta.

El nou espai urbanitzat del passeig del Ferrocarril,

davant de la piscina coberta.
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d'intens treball és molt positiva. Moguts per la i lail·lusió

vocació de servei, tots junts hem aconseguit transfor-

mar el municipi i només podem dir: gràcies a tots els

que fan que Cassà sigui un poble viu! Des de

l'Ajuntament seguim treballant per fer realitat el pro-

jecte de poble que ens vàrem proposar esdevenir: un

municipi al costat de les persones que potencia les

seves singularitats que són la música, el suro i les

Gavarres i que treballa per seguir avançant de

forma sostenible i compromesa amb uns valors

educadors rigor en la gestió econòmica. El ha

comportat una dràst ica disminuc ió de

l'endeutament reduint-lo a més dedel consistori,

la meitat des de que vam començar a treballar.

Això, juntament amb la cerca activa de subven-

cions finançar molts nous, ha fet possible

projectes. Podem dir que l'Ajuntament està al

d i a : s a n e j a t e c o n ò m i c a m e n t , a m b

l'administració electrònica implantada, amb

ordre en la gestió econòmica i amb un nivell de

transparència del 100% reconegut per la

UAB.

El nostre candidat a l'alcaldia per a les elec-

cions municipals del 2019 és l’Alcalde, Martí

Vallès. Compromès amb les persones, la

vida associativa del poble i amb la ferma

voluntat de treballar per fer possible una

República Catalana al servei de tots els

ciutadans.

“Cassà, un poble viu”. Aquest és el lema

amb el que ens presentem a les eleccions

municipals del 2019 perquè creiem que

hem d'estar orgullosos del nostre

poble, de la seva gent enti-, les seves

tats comerços, els seus i de totes les

iniciatives que sorgeixen. Gràcies als

que ho feu possible!

www. cassaesquerra.cat/

@esquerracassa

A algú que no conegui Cassà de la Selva, com el seduiries perquè vingués?

Li mostraria l'encant del nucli històric i l'arquitectura vinculada al suro a través de la Ruta del Suro.

L'animaria a venir a algun dels esdeveniments únics de Cassà: la Nit dels Músics, la Fira del

Tap, el Càntut o la MACCA. No deixaria que es perdés l'entorn de les

Gavarres o qualsevol de les passejades pels nostres veïnats. També el

convidaria a descobrir totes les iniciatives dels ciutadans i les entitats

del poble.

Quin és el teu racó preferit del poble?

La plaça Petita pel seu especial encant, recentment embellida per la

millora del nucli històric. Ara tinc un nou racó preferit: el parc de l'U

d'Octubre. Ho és pel que simbolitza. Sempre estarem al costat de la

democràcia i la defensa dels drets humans.

A mig i llarg termini, com visualitzes el futur del municipi?

El veig amb tot el nucli històric embellit, amb un comerç dinàmic i potent,

amb una zona esportiva ordenada i amb una programació cultural referent.

Amb un Ajuntament modern que continuï estant al servei de les persones i les

entitats que donen vida al poble i que tingui especial cura dels seus infants i la

seva gent gran. Un poble que segueixi potenciant la indústria que aporta valor

afegit i creï llocs de treball per als seus habitants.

Quin aspecte creus que encara pot millorar Cassà? Com ho faries?

En via pública la feina és inacabable. Hem millorat molts carrers però encara es

poden millorar moltes zones, voreres, camins veïnals, jardins... tenim diversos

projectes planificats per anar actuant a tot el municipi. En els temes de mobilitat

també hi ha molt camí per fer a través del desplegament del pla de mobilitat.

Finalment cal seguir treballant per mantenir un poble net i aquí una part important

correspon als serveis de neteja de l'Ajuntament però també és responsabilitat de

tots els ciutadans. En el civisme hem d'actuar tots junts.

Què has après aquests anys com a Alcalde?

A prendre decisions importants per la ciutadania després d'escoltar-la, a prioritzar els

projectes en funció dels recursos existents i a valorar, especialment, la gran feina que

fan els treballadors de l'Ajuntament.

Quins valors consideres que són els més rellevants per un alcalde?

L'honestedat, la transparència, la fermesa en les decisions i l'empatia (saber posar-se a la

pell dels altres) amb els ciutadans.

Un llibre:

Una cançó:

Una pel·lícula:

Un personatge històric:

Un lloc per anar de vacances:

Nou homenatge de Catalunya

de Vicens Partal

“Amor particular” de Lluís Llach.

“In time”

l'Alcalde Josep Dalmàs

qualsevol racó de la Costa Brava

Ras i Curt

Martí Vallès


