a fedetala Selva
FeinCassà
QUÈ HEM FET ESQUERRA CASSÀ AQUESTS 4 ANYS A L'AJUNTAMENT?
Cassà de la Selva és un poble viu, on totes i tots ens sentim orgullosos de ser-ne, de viure-hi, del seu entorn, i de totes les activitats i
iniciatives que entre tots hi fem. Fa quatre ens vam presentar amb un projecte de poble per desenvolupar, amb l'objectiu de reanimar el
nostre poble, recuperar l'orgull de ser Cassà, donar-lo a conèixer arreu i millorar els serveis als ciutadans. Per aquest motiu, en començar
la legislatura vam aprovar el Pla d'Actuació Municipal, on detallàvem les 150 principals accions del nostre programa de govern i l'any per
realitzar cada acció. Quatre anys després hem realitzat el 95,3% de les accions previstes i n'hi hem afegit moltes més.
I quin municipi que volem? Volem un Cassà que cuidi de totes les seves persones, especialment de les més vulnerables. Un poble
integrador, on tothom pugui sentir que en forma part participant de les seves entitats i projectes. Un poble que cuida el seu entorn, que
recupera i conserva la seva història, que sigui referent en l'àmbit cultural. Un municipi que promociona el comerç local, que dóna a
conèixer aquells espais i racons amb encant, que estima les Gavarres. Un poble educador, que entre tots, ens coresponsabilitzem per
educar els infants. Un poble per viure-hi amb capacitat per donar resposta a les necessitats de totes les persones a cada etapa de la seva
vida, amb oferta esportiva, educativa, sanitària, laboral, comercial... Un poble amb un Ajuntament ben gestionat, amb rigor, i al servei de
les persones. Aquest és el projecte que volem i que hem treballat per desenvolupar aquests 4 anys, una gestió basada en la transparència,
la participació, el rigor i control del pressupost i la gestió dels recursos públics, i planiﬁcant a llarg termini entre tots per donar resposta a
les necessitats de a qui ens devem: al poble de Cassà i tots els cassanencs.
Un Cassà amb projecte i molt futur.

MOLTES GRÀCIES!
Per començar creiem imprescindible donar les gràcies, començant per
tots els treballadors de l'Ajuntament, les empreses i professionals que
treballen amb l'Ajuntament de Cassà, tots els col·laboradors i voluntaris, i
totes les entitats que fan possible dia a dia que totes les iniciatives i projectes tirin endavant.
CULTURA I ENTITATS
Hem fet un gran canvi en la programació cultural i artística de Cassà de
Selva, fent de la programació cultural un element distintiu del nostre
poble:
-Més espectacles per a petits i grans, amb les nits de la Coma, la programació de la Sala del Centre Recreatiu, els Vermuts de Lletres, la Família
se'n va al Mercat, el Correlletres, les presentacions dels escriptors i artistes cassanencs.
-Nous festivals, ﬁres i festes: el Càntut, un nou impuls a la Fira de Santa
Tecla, la ﬁra de Sant Jordi a Cassà, i hem seguit potenciant Cassà es vesteix de música, el cicle de concerts Solfejant, el Mercat de Nadal, i la
MACCA.
-Hem treballat i donat suport a totes les entitats del poble, promocionant
tots els actes que realitzen i acompanyant-les la creació de noves iniciatives.
-Cassà és el primer municipi lector de Girona, que conjuntament amb la
biblioteca, les tres escoles i l'Institut, es promociona la lectura entre infants i
joves.
-Hem treballat per recuperar i mantenir la memòria històrica local: en
col·laboració amb el Grup de Recerca i Estudis Cassanencs i l'Arxiu Municial
amb la realització de diversos cicles de xerrades, l'exhumació de la tomba
del soldat desconegut , o la creació de l'itinerari 'Cassà sota les bombes'.
-La Sala Galà més viva que mai: oberta tota la setmana, mantenint i
ampliant els seus cursos i activitats.
-Cassà poble de músics, i per molts anys! Hem congelat els preus de
l'escola de música, ampliat el banc de cessió gratuïta d'instruments, i hem
reduït un 25% el preu per l'estudi d'instruments de cobla.
-Hem habilitat la Bàscula del Trust com a local d'assaig pels grups musicals cassanencs.
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MEDI AMBIENT, PARCS, JARDINS, SOSTENIBILITAT I RECICLATGE
Hem creat i renovat nous parcs i espais comuns per compartir el poble
entre tots:
-Hem creat 4 espais per a gossos.
-Nou parc infantil de la caputxeta vermella amb els dibuixos de Pilarín
Bayés a la plaça de la Font de Can Tolosà.
-Renovació del parc infantil de l'avinguda d'Antoni Gaudí, amb nous jocs i
amb molt bona acollida per part d'infants i famílies.
-Hem creat una nova plaça amb un parc infantil pels infants més petits de
0 a 3 anys, la Plaça de Ca la Marcela, al carrer de la Mel.
-Hem arranjat amb nou mobiliari i donat nom al Parc del Surolí davant del
cementiri.
-Amb els pressupostos participatius, s'ha instal·lat un Parc de Calistènia al
parc del carrer Ventallol, i s'ha instal·lat, a petició dels més menuts, una
tirolina al Parc dels Fruiters
Més inversió en jardineria i eliminació de les herbes dels carrers i escocells:
-Hem incrementat la inversió en manteniment de parcs i jardins i el control de les herbes la via pública de 40.000 a 70.000€.
-Hem replantat més de 200 arbres a diversos punts del municipi com la
plaça de la Coma, el carrer de la Via, la rambla Onze de Setembre, el passeig
del Ferrocarril, l'escola Puig d'Arques, l'escola Aldric, el carrer Perelada, la
plaça del Doctor Botet.
Un món més sostenible comença a Cassà:
-El 100% de l'electricitat subministrada a l'Ajuntament de Cassà prové de
fonts d'energia verda o renovables.
-El control permanent del consum energètic dels equipaments municipals ens permet estalviar més de 15.000€ anuals.
-Hem apostat per les energies renovables posant en funcionament les
plaques solars de la piscina coberta, iniciant la instal·lació de la caldera de
biomassa que donarà calor al pavelló triple i la piscina, i la instal·lació de
plaques solars a la llar d'infants. Hem encarregat els projectes per la instal·lació de plaques solars a la Residència Geriàtrica i una caldera de biomassa que doni servei al Puig d'Arques i la Residència.
-Hem potenciat l'ús de les energies renovables i el reciclatge aprovant
noves boniﬁcacions a l'IBI i la taxa d'escombraries.
-Hem incrementat el nombre d'àrees de recollida selectiva a Cassà, per
tal d'incrementar el nivell de reciclatge del municipi.
VIA PÚBLICA, MOBILITAT I SEGURETAT
Carrers, camins i espais públics:
-S'ha fet una gran campanya d'asfaltatge i senyalització de carrers, la
major dels darrers anys, actuant total o parcialment en més de 50 punts
de la via pública.
-Hem iniciat la rehabilitació del nucli històric, embellint i arranjant diversos espais del barri vell, deixant-los a un sol nivell i renovant la senyalització i il·luminació actuacions que seguiran arranjant paulatinament tots
els espais del nucli històric.
-Hem seguit l'arranjament de camins veïnals, amb àrids reciclats, asfaltatges superﬁcials o el manteniment dels camins existents.
-S'ha arranjat el camí peatonal que passa per darrera el supermercat des
del carrer del Castell, a la travessera d'Enric Coris, i s'ha creat un camí peatonal segur per accedir al Mascubell.
-Hem posat en marxa l'àrea d'autocaravanes davant la piscina coberta.
-El Passeig Vilaret té un nou paviment que evita la pols i les basses.

-Hem fet la primera fase d'urbanització dels accessos de la zona esportiva entre la piscina descoberta, el Passeig del Ferrcarril i la riera.
-S'ha urbanitzat i adequat l'aparcament del Pavelló Triple i la piscina
coberta.
-Es renovarà tota la il·luminació de la carretera Provincial, fent més visibles els passos de vianants i millorant l'eﬁciència energètica.
-Hem instal·lat una marquesina de bus al Mascubell, una reclamació dels
veïns de molt temps enrere.
-Hem instal·lat il·luminació al carrer Llagostera, i trams sense il·luminar
del Mascubell.
Aparcaments
-Hem creat més de 180 places d'aparcament els últims quatre anys:
-La cantonada del carrer d'Ardenya amb el carrer Xavier Carbó (10 places
noves)
-Al carrer d'Ardenya, darrera Can Frigola (13 places noves).
-Al carrer Poeta Machado i Folch i Torres (48 places noves).
-Ampliació de l'aparcament del carrer del Migdia (més de 70 places noves).
-Ampliació de l'aparcament del carrer Marina (40 places noves).
Manteniment i neteja viària:
-Hem incrementat la inversió en neteja i manteniment de la via pública.
-Hem incrementat el servei de neteja viària afegint un treballador més.
-S'ha realitzat una planiﬁcació de la neteja de tots els embornals i escocells
del municipi.
-Hem realitzat i accions dirigides a la lluita contra l'incivisme a la via pública: creant campanyes de sensibilització, i intensiﬁcant també el control i les
sancions.
-Seguiment i control exhaustiu a les empreses de recollida
d'escombraries i neteja viària.
-Campanyes de repintades de la senyalització horitzontal dels carrers.
Mobilitat
-Hem fet actuacions dirigides a millorar la seguretat dels vianants i el
trànsit com per exemple:
-5 panells informatius de la velocitat, als trams més perillosos.
-Hem creat els camins escolars segurs promovent la mobilitat a peu i amb
bicicleta a més d'oferir una via segura als infants per anar a l'escola. Zona de
Petó i Adéu .
-Nou semàfor a l'encreuament del carrer Provincial amb el Castellﬂorit.
-S'ha millorat la il·luminació dels passos de vianants de l'encreuament
entre la c. Provincial, c. Marina, c. Indústria i de la Bisbal.
Seguretat i civisme
-Hem mantingut els efectius policials del municipi, amb un índex d'actes
delictius inferior a la mitjana de Girona, sumant-hi la col·laboració dels
diversos agents cívics, amb els quals s'han realitzat diverses campanyes
de conscienciació per incrementar el reciclatge, evitar abocaments incontrolats a la via pública i la lluita contra l'incivisme.
-Així mateix, després de les corresponents campanyes informatives hem
intensiﬁcat les actuacions sancionadores contra els abocaments il·legals
fora de les àrees de recollida o fora dels contenidors corresponents, els
excrements de mascotes a la via pública i els actes incívics.

Esquerra Cassà de la Selva

Mocions presentades per ERC
ESPORTS
-Hem creat l'àrea d'esports de l'Ajuntament de Cassà, amb un responsable de l'àrea esportiva a disposició dels clubs i entitats esportives per acompanyar-los i donar-los suport.
-Hem creat la campanya “A Cassà joc net” per transmetre valors i actituds
positius als infants i les famílies.
-Hem creat la ﬁra de l'esport cassanenc amb la col·laboració de tots els
clubs esportius i hem recuperat la Gala de l'Esport Cassanenc.
-La piscina municipal té més usuaris que mai, és viable econòmicament i
s'hi han realitzat diverses millores amb l'ampliació del mòdul d'activitats
dirigides, l'ampliació de la sala de ﬁtnes, la renovació de totes les bicis i
de diverses màquines del gimnàs, millores als vestidors i l'oferta de nous
cursos i activitats per totes les franges d'edat.
-A la piscina descoberta també hi hem realitzat millores importants com la
renovació de la piscina petita, el canvi de tota la sala de màquines de la
piscina gran, els tendals per fer una zona d'ombra a la gespa , l'ampliació
de la zona de gespa de tota la piscina, l'adquisició de gandules i para-sols i
la posada en marxa d'un servei de bar.
-Per planiﬁcar com ha de seguir millorant al zona esportiva hem elaborat
un avantprojecte per determinar com ha de ser la zona esportiva a llarg
termini, projecte que s'executarà debatent conjuntament amb els clubs i
usuaris les necessitats.
-S'han realitzat un gran nombre d'inversions a la zona esportiva com: la
renovació de la gespa artiﬁcial del camp de futbol, les millores en el parquet dels pavellons, les millores en la climatització de l'aigua i totes les
mesures adoptades en prevenció de la legionel·la, el canvi de la sonorització del camp de futbol, que seguirà amb l'enderroc dels vestidors vells, el
proper canvi de la il·luminació del camp i la renovació de les banquetes. Al
llarg del 2019 també es canviarà la coberta del pavelló del Foment, per
solucionar els problemes de ﬁltracions d'aigua.
-Hem apostat per la celebració d'esdeveniments esportius que ens permeten atreure nous visitants com el MICBasketball, la cursa d'orientació de
les Gavarres, l'Edubàsquet, recuperant les 24 hores de tennis taula, i mantenint esdeveniments d'èxit com el MIC, el futbol 7 de l'estiu, o les 24 d'slot.

TRANSPARÈNCIA, PARTICIPACIÓ i COMUNICACIÓ
-Hem aconseguit que l'Ajuntament de Cassà sigui 100% transparent, per
quart any consecutiu. Som dels pocs municipis de les comarques gironines
que té un 100% de compliment de tots els indicadors de transparència.
-Tenim un Alcalde proper que dóna resposta a les consultes dels ciutadans cada mes a la ràdio amb el programa 'Hola Alcalde' i rebent a tots els
ciutadans que ho desitgen cada dimarts al matí.
-Per primera vegada hem deixat clar les accions que volem dur a terme dins
els 4 anys de la legislatura a través del Pla d'Actuació Municipal 2015-2019,
disponible a www.cassa.cat/pam, del qual hem complert més del 95%
d'accions contemplades.
-Hem decidit entre tots com volem que sigui Cassà de la Selva a llarg termini
a través del procés participatiu del Pla Estratègic Cassà 2018-2025.
-Amb el Pla de Dinamització Comercial hem debatut conjuntament amb
tots els comerços de Cassà quina és la situació actual del comerç i quines
mesures cal prendre per potenciar-lo, accions que s'han començat a desenvolupar ja amb la campanya de promoció del comerç local.

-Hem engegat els pressupostos participatius amb els quals des de l'any
2016 s'han realitzat diverses actuacions a tot el municipi decidides entre
tots: com la millora dels patis dels 5 centres escolars de Cassà (2016), la
tirolina al Parc del Fruiters, el Parc de Calistènia, els fanals solars del
carrer Empordà (2017) o la renovació del sistema de so i aviat dels llums
del camp de futbol (2018).
-Hem obert canals de comunicació directa entre els ciutadans i
l'Ajuntament a través de les xarxes socials, el web, els canals de WhatsApp, i
Telegram.
-A partir del 2015 hem reactivat les xarxes socials de l'Ajuntament. Al Facebook de l'Ajuntament de Cassà hem passat de 700 seguidors el mes de
juny de 2015 a 2.700 l'any 2019.
-Hem aconseguit situar Cassà al mapa. Des del juny del 2015 hem augmentat substancialment impactes a la premsa i als mitjans de comunicació.
-Hem creat la imatge promocional de Cassà a través del lema “Cassà
destapa els sentits” i una sèrie d'accions associades com l'edició del plànol
del municipi, expositors per anar a ﬁres com la Fira de Girona, la Fira de
Campllong, o la Fira del Cava, i la posada en funcionalment del web de promoció turística.

HISENDA
-Hem aconseguit un Ajuntament econòmicament sanejat.
-Hem sortit del pla de proveïdors i vam cancel·lar deﬁnitivament el seu
préstec.
-Hem reduït l'endeutament del 61,7% l'any 2015 al 21,36% a ﬁnals del
2018, menys de la meitat d'endeutament que quan vam començar, un total
de 3.552.299,90€ menys d'endeutament que suposa una reducció del 65%
del nivell d'endeutament municipal.
-Hem congelat la majoria d'impostos i taxes municipals, i en molts d'ells
hem aprovat rebaixes i noves boniﬁcacions.
-Tenim tres vegades menys d'endeutament. A ﬁnals de l'any 2014
l'endeutament de l'Ajuntament de Cassà era de 6.357.344,20€, a ﬁnals del
2018 és de 2.805.044,30€, menys de la meitat. Un total de 3.552.299,90€
menys d'endeutament que suposa una reducció del 65% del nivell
d'endeutament municipal.
-Hem reduït el pagament d'amortitzacions i interessos als bancs en un
70% des del 2015.
-Es paguen totes les factures als proveïdors i conjuntament amb XALOC
hem aconseguit disminuir el nombre d'impagats, que tothom qui hagi de
pagar pagui és també just, al mateix temps que hem reduït pràcticament a
zero els deutes de més de 800.000€ que la Generalitat i el Consell Comarcal tenien amb l'Ajuntament de Cassà.
-Hem gestionat el pressupost municipal i els recursos de tots els cassanencs amb rigor, intentant controlar ﬁns l'últim cèntim dels recursos
públic, i comprovant totes les factures i conceptes de despesa per tal de
fer que els recursos de tots siguin el màxim d'eﬁcients possible.
-Hem aconseguit més subvencions que mai. Hem fet un esforç molt
important per aconseguir totes les subvencions possibles, per ﬁnançar
tots els projectes que hem anat desenvolupant, que conjuntament amb el
rigor en la gestió pressupostària, el control de la despesa i la planiﬁcació
ens ha permés abordar inversions importants al mateix temps que reduïm
l'endeutament municipal.
-Des del juny del 2015 l'Ajuntament de Cassà ha rebut més de
2.000.000€ en subvencions.
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-Més boniﬁcacions a les taxes i impostos que mai: més de 1400 contribuents es van acollir l'any 2018 a algun tipus de boniﬁcació o descompte
en els impostos municipals.
-S'acaba l'increment del 10% anual del rebut de l'IBI: Gràcies a les rebaixes
del valor cadastral aprovades pel govern d'ERC el rebut de l'IBI deixarà
d'augmentar el 10% que des del 2011 havia augmentat cada any de mitjana.
-Des del 2015 hem rebaixat la plusvàlua més d'un 23%, amb la rebaixa d'un
18% dels valors cadastrals i la disminució d'un 5% de l'impost.
-Rebaixa de l'impost de construccions, obres i instal·lacions: l'hem rebaixat un 5%, a més de totes les noves boniﬁcacions incorporades.
-Ajudes per el pagament de l'IBI per persones jubilades amb ingressos
baixos: per primera vegada aquest any 2019 les persones jubilades que no
arribin a la pensió mínima podran sol·licitar un ajut pel pagament de la contribució d'IBI.
-Ajudes per el pagament de la Residència Geriàtrica: a partir del segon
semestre del 2019 es podrà sol·licitar també la nova línia d'ajudes per persones amb baixos ingressos per el pagament de les quotes de la residència
geriàtrica.
-Hem augmentat les boniﬁcacions per a famílies nombroses, monoparentals i jubilats: com per exemple les boniﬁcacions en el rebut de l'IBI, el
preu de la llar d'infants, la taxa d'escombraries, o la tarifa d'aigua.
-Hem congelat les tarifes d'aigua, i hem establert una nova tarifa social, i
creat un fons assumit per l'empresa per pagar les factures d'aquelles persones que no puguin pagar.
BENESTAR SOCIAL, CIUTADANIA I HABITATGE
-Més inversió en serveis socials: amb un total de 600.000€ des del 2015 la
inversió en serveis socials ha crescut més d'un 46%.
-Més recursos a la Residència Geriàtrica: L'aportació de l'Ajuntament de
Cassà de la Residència s'ha més que duplicat respecte l'any 2015, passant
dels 75.000€ arribant als 160.000€ actuals.
-Una Residència Geriàtrica en millora constant: hem dedicat molts esforços perquè conjuntament amb la direcció del centre i els treballadors mantenir i millorar la qualitat del centre. Des del 2015 s'han anat equiparant les
condicions laborals del personal de la residència amb el de l'ajuntament, al
mateix temps que s'han creat 6 nous llocs de treball. Així mateix s'han realitzat diverses millores en la residència geriàtrica, algunes d'elles gràcies a
l'herència que va llegar la Sra. Torres.
-Hem seguit donant suport a Càritas, el Banc d'Aliments i la seva tasca
imprescindible, ampliant el local i adequant nous espais per poder atendre més gent.
-Hem mantingut i ampliat diversos serveis de l'àrea de serveis socials i
ciutadania com el servei el servei d'acollida, el de mediació comunitària, el
servei d'intermediació laboral, per tal de seguir atenent les necessitats
d'aquelles persones i famílies que més ho necessiten.
-Hem creat l'oﬁcina d'habitatge, que està a disposició de totes aquelles
persones i famílies amb necessitats d'habitatge, i al servei dels propietaris
per tal de facilitar la cessió de pisos en lloguer social, al mateix temps que
hem elaborat un cens de tots aquells pisos buits en mans de bancs i grans
tenidors.
-Hem treballat per aconseguir pisos de bancs per posar-los en lloguer
social.
-Hem iniciat diversos programes d'atenció a joves sense feina per tal
d'introduir-los al món laboral amb programes com el Reactiva't o la Porta
d'Accés.

Increment de la despesa en serveis socials
i ciutadania 2015-2019

-Volem Acollir! Des del primer moment vam crear la Xarxa de Voluntaris
amb l'objectiu de coordinar accions i donar suport a totes les persones
refugiades.
-Mesures contra la pobresa energètica: Hem aturat els talls en el subministrament de l'electricitat o gas a famílies en risc d'exclusió social.
-Hem potenciat el lloguer social aprovant una boniﬁcació del 30% de l'IBI
pels propietaris que cedeixin els habitatges a la borsa de lloguer social i
s'ocupin.
EDUCACIÓ
-Hem realitzat un Pla d'Entorn Educatiu conjuntament amb tots els
agents de la comunitat educativa, i hem començat a treballar amb les
diverses accions que desenvoluparan el Projecte Educatiu de Poble .
-Hem creat l'àrea d'educació municipal reactivant el Consell Escolar
Municipal com espai de trobada de tota la comunitat educativa, i òrgan de
debat i decisió.
-Hem duplicat la capacitat del servei de reforç escolar del CREC, arribant
a atendre ﬁns a 80 infants i les seves famílies.
-Hem posat en marxa del centre diürn, per acompanyar i donar suport a
les famílies i als nens i nenes de Cassà amb necessitats socioeducatives.
-S'ha posat en marxa el servei de P0 a la Llar d'Infants Taps.
-Hem mantingut i aprovat un nou reglament del programa de socialització
de llibres RECICLATEXT.
-Hem estat al costat de les AMPES, AFES i els centres escolars defensant
el manteniment de la gestió dels menjadors escolars i la seva capacitat
de decisió.
-Conjuntament amb els centres escolars públics, hem treballat i aconseguit que el departament d'Ensenyament realitzi les corresponents millores als centres, i seguim treballant perquè realitzi els manteniments i
inversions necessàries per disposar d'uns equipaments adequats.
-S'han realitzat diverses millores a tots els centres educatius, com la millora dels patis i les seves instal·lacions, la renovació de la coberta de l'escola
Puig d'Arques, les millores en la climatització o l'adequació d'un pas elevat
al carrer Pelagrí per millorar l'accés a la Llar d'Infants Taps.
JOVENTUT:
-Hem incorporat un dinamitzador juvenil que obre i dinamitza cada tarda
l'Espai Jove l'Escorxador.
-Hem renovat l'Espai Jove l'Escorxador, per fer-lo més atractiu i funcional
pels joves i les activitats de l'àrea de joventut.
-Hem aprovat el nou Pla Local de Joventut, que recull les principals accions
a desenvolupar, per acompanyar els joves en la seva formació i desenvolupament de la vida.
-Hem renovat l'Skate Park del Parc de l'U d'octubre, i molts joves poden
gaudir de nou d'aquest equipament.
-Volem que els joves es quedin a viure a Cassà. Hem creat una nova boniﬁcació del 50% de la taxa d'obres per reformes o noves construccions amb
residència habitual per menors de 35 anys.
PROMOCIÓ ECONÒMICA, el motor per reanimar Cassà!
-Hem creat l'àrea de promoció econòmica, que des del 2016 concentra tots
els seus serveis a Can Trinxeria, obrint aquest ediﬁci al centre del poble.
-Hem posat Cassà al mapa. Hem promocionat el nostre poble, els seus
trets distintius, els seus llocs amb encant, i l'hem començat a donar a conèixer arreu:
-Hem creat la Fira del Tap, que promociona i destaca tres elements distintius del nostre municipi, el suro, les Gavarres i la gastronomia.

Esquerra Cassà de la Selva

Mocions presentades per ERC
-Hem creat la ruta urbana del suro, que recupera i dona a conèixer molts
dels espais i ediﬁcis importants per la història del nostre poble, com
l'arranjament del Tren Petit al carrer Marçal de Trinxeria, l'antiga Fàbrica
de Gas, o algunes de les cases modernistes de Cassà.
-Hem creat l'àrea d'autocaravanes un nou equipament per atraure nous
visitants i pernoctacions al nostre poble, l'any 2018 va acollir més de 410
autocaravanistes.
-Hem realitzat els projectes per desplegar diversos nous trams de via
verda a Cassà per donar a conèixer els veïnats i les Gavarres.

Potenciem el comerç i la indústria local
-Hem creat la partida de 15.000 € d'ajudes per a la rehabilitació de locals
comercials.
-Hem ampliat de 1.000 a 30.000 € la partida d'ajudes per a la
rehabilitació d'habitatges per fomentar la millora de la imatge del poble.
-Hem rebaixat un 50% la taxa d'inici d'activitats econòmiques per
reactivar l'economia local.
-Hem creat incentius per revitalitzar el nucli històric. Boniﬁcant del 60%
de l'IBI per 4 anys als immobles del barri vell on es comenci una activitat
econòmica, comercial o cultural. Rebaixant del 95% de l'impost de
construccions per començar una activitat o rehabilitar un ediﬁci.
-Hem fomentat l'ocupació i la contractació estable boniﬁcant del 2,5% de
l'Impost d'Activitats Econòmiques per cada nou contracte indeﬁnit de les
empreses del poble.
-Hem treballat amb la Unió de Botiguers mesures i accions dirigides a la
promoció del comerç local amb la campanya “A Cassà de tot i a prop” que
vol promocionar la diversitat i qualitat dels productes i serveis que pots
trobar a Cassà.
-Hem creat un cens del sòl i locals industrials i comercials disponibles i en
funcionament per tal de saber tots aquells espais susceptibles per
desenvolupar-hi noves activitats econòmiques.
-Hem afavorit l'arribada de la ﬁbra òptica al poble i al polígon industrial.

Fomentem l'ocupació, la cerca de feina, la formació i l'emprenedoria

AL COSTAT DE CATALUNYA, l'1 d'OCTUBRE,
ELS DRETS HUMANS i LA LLIBERTAT:

-L'atur ha disminuït un 25% a Cassà de la Selva, entre el juny del 2015 i el
desembre del 2018.

Conjuntament amb tot el poble de Cassà vam fer
possible l'1 d'octubre

-Hem creat els serveis de la borsa de treball, el club de la feina, el servei
d'alfabetització digital i de català, amb els que només l'any 2018 més de
60 persones han trobat feina a través d'algun dels serveis d'ocupació.

Des del moment de la constitució de l'Ajuntament
tots els regidors d'Esquerra ens vam posar al costat del Parlament de Catalunya, el seu Govern, i la
voluntat democràtica del poble de Catalunya,
adherint-nos a l'AMI, i a l'Assemblea de Càrrecs
Electes de Catalunya (AECAT).

-Hem desplegat diversos cursos formatius i habilitat una aula de formació
a Can Trinxeria.
-Hem obert l'espai de Coworking de Can Trinxeria un espai per acollir
aquells emprenedors i emprenedores, i que treballem per dinamitzar i oferir
més serveis per ajudar i acompanyar als autònoms, emprenedors i
microempreses.

Esquerra Cassà de la Selva
www.esquerra.cat/cassa
@esquerracassa

Des de la vergonyosa detenció dels representants
polítics i socials del poble de Catalunya, hem estat
cada dilluns al costat de l'ANC reclamant la seva
absolució i posada en llibertat immediata.
Ens hem posicionat repetidament, a través de
mocions, declaracions i actes, sempre en contra la
repressió i la violència, els drets humans, la
democràcia, el dret a l'autodeterminació, la
llibertat i la necessitat de trobar una sortida
política i no judicial per resoldre l'actual situació
del nostre país, Catalunya.

