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A continuació us presentem les princi-
pals línies del projecte d'Esquerra per
Cassà de la Selva. Un projecte que té
com a prioritat la cura de totes les per-
sones i la millora del nostre poble. Pro-
postes concretes, que després de qua-
tre anys de govern i d'haver executat
més del 95% de propostes amb les que
ens van presentar, ens avalen per seguir
tirant endavant. Perquè tenim un poble
amb projecte i molt futur. Perquè volem
seguir fent de Cassà un poble viu!

CULTURA I ENTITATS:

La cultura ha de ser un element distin-

tiu del poble de Cassà, l'ajuntament ha

de seguir donant suport a les persones i

entitats que tiren endavant tota mena

d'iniciatives i projectes, col·laborant entre

tots perquè Cassà de la Selva sigui una

referència en l'àmbit cultural.

Com ho farem?

-Mantindrem i potenciarem activitats i

esdeveniments d'èxit que tenen la cultu-

ra com a eix principal i que donen a

conèixer el nostre municipi i atrauen

visitants: Festival Càntut, la MACCA, el

Solfejant, la Fira del Tap, la Fira de

Santa Tecla, Cassà es Vesteix de Músi-

ca, el Mercat de Nadal, Sant Jordi...

-Mantindrem la programació cultural

estable i de qualitat.

-Continuarem potenciant les activitats i

espectacles infantils i familiars.

-Millorarem la programació de la Festa

Major més participativa, fent-la , man-

tenint les iactivitats tradicionals

incloent per tal denoves propostes

seguir fent-la atractiva.

-Treballarem per incentivar la pràctica

d'instruments de música de cobla i de

música tradicional.

-Seguirem recuperant i mantenint el

patrimoni històric, artístic i cultural

que disposa Cassà donant-lo a conèixer i

garantint la seva conservació.

-Potenciarem els músics i artistes

locals, donant-los espai en les progra-

macions, cicles culturals i exposicions.

-Seguirem treballant per totes les

entitats del poble, promocionant tots

els actes que realitzen, donant el suport

que necessiten pel manteniment de la

seva activitat i afavorint la creació de

noves iniciatives i entitats.

-Donarem isuport a la Llar de Jubilats

totes les activitats que tirin endavant.

-Obrirem l'espai del casal de jubilats a

noves activitats per a jubilats i altres

actes culturals, educatius o de lleure.

- T r a n s f o r m a r e m l ' e s p a i d e

l'ajuntament vell a la Plaça de la Coma

com a un espai per a les entitats.

-Potenciarem l'ús de l'espai d'assaig per

grups musicals de la Bàscula del Trust

que recentment ha entrat en funciona-

ment.

-Treballarem per habil itar espais

d'exposició i conservació per tal de mos-

trar elements característics de la indús-

tria suro-tapera.

-Planificarem i buscarem el finançament

per l'ampliació dels serveis de la Sala

Galà , estudiant el possible trasllat

d'algun d'ells als espais de Can Frigola.

PROMOCIÓ ECONÒMICA:

La promoció econòmica és imprescindi-

ble per garantir el desenvolupament del

municipi. Donarem suport i promourem

tots el sectors econòmics, fomentarem

l'emprenedoria, proporcionarem el

suport necessari a les persones que

estan en situació d'atur, i buscarem

noves propostes que facin de Cassà un

poble atractiu per visitar.

Com ho farem?

Suport al comerç i la indústria:

-Potenciarem i mantindrem les ajudes

als comerços i els incentius fiscals per

la renovació i obertura de noves activi-

tats.

-Seguirem amb la campanya de promo-

ció del comerç local, que posi en relleu

els beneficis, el valor afegit i la qualitat de

la compra als comerços de Cassà.

- D e s e n v o l u p a r e m u n p l a

d ' e m b e l l i m e n t i d i n a m i t z a c i ó

d'aparadors buits, amb l'objectiu de

revitalitzar zones, com per exemple el

nucli històric, facilitant-ne la seva ade-

quació i l'obertura de noves activitats

econòmiques i comerços.

-Impulsarem la promoció del polígon

industrial amb el desenvolupament del

catàleg de sòl industrial i comercial dis-

ponible, com a eina per facilitar la

Les nostres propostes

Comptem amb tu!
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implementació de noves indústries i

comerços.

Ocupació, formació i emprenedoria:

-Seguirem amb la lluita contra l'atur

mantenint i ampliant els serveis de la

borsa de treball, el club de la feina, i el

servei d'intermediació laboral.

-Seguirem desenvolupant estratègies

per la formació i millora de l'ocupabilitat

de treballadors i persones en situació

d'atur.

-Donarem un nou impuls al coworking

dinamitzant l'espai i facilitant un lloc de

treball a persones emprenedores.

Turisme:

-Utilitzarem tot el potencial de Cassà -

les Gavarres, el suro, el barri vell, les cases

modernistes, la gastronomia, la música,

el comerç - com a elements distintius per

atraure visites turístiques.

-Treballarem conjuntament amb el Con-

sorci de les Gavarres per aconseguir el

finançament per l'adequació de Can

Vilallonga com a centre d'interpretació

de les Gavarres.

-Continuarem potenciant la celebració

de les diferents fires i esdeveniments

del poble com a element atractiu per

visitants (Santa Tecla, Fira del Tap, Nadal,

4 Rs)

-Buscarem el finançament necessari per

crear nous recorreguts de Vies Verdes

que permetin conèixer el nostre poble i

connectar amb els municipis veïns.

-Treballarem per la creació de noves

places d'allotjament turístic tant

públic com privat, i treballant per

desenvolupar a mig termini un alberg

municipal.

EDUCACIÓ:

Creiem fermament en el projecte Cassà

Poble Educador, on totes les persones

són corresponsables de l'educació en

valors, coneixedors que tothom té un

paper per educar la futura ciutadania

amb consciència, responsabilitat, i inte-

grats al teixit associatiu del municipi.

Com ho farem?

-Desenvoluparem les accions del Poble

Educador com una estratègia pensada

en l'adquisició i transmissió de valors,

potenciant accions que promoguin els

valors del civisme, la col·laboració, la

solidaritat i la cooperació.

-Seguirem potenciant el Consell Escolar

Municipal com espai de trobada i presa

de decisions de tots els agents relacio-

nats amb el món de l'educació a Cassà de

la Selva, potenciant també el Consell

Municipal d'infants.

-Treballarem al costat de les AMPES i

AFES dels centres escolars per mantenir

la gestió i capacitat de decisió dels

menjadors escolars de les escoles

públiques de Cassà.

-Treballarem amb els centres escolars

p e r q u è d e s d e l d e p a r t a m e n t

d'Ensenyament s'executin les millores

necessàries pel manteniment i millora

de tots els centres escolars.

-Continuarem el pla de manteniment

dels edificis escolars municipals.

-Ampliarem els camins escolars

segurs per mantenir i millorar la segure-

tat dels infants.

-Treballarem per poder habilitar un espai

de trobada obert per desenvolupar acti-

vitats del tipus ludoteca o espai de joc en

família obert.

-Seguirem treballant i ampliant les activi-

tats i propostes relacionades amb Cassà

municipi lector, com el Premis Literaris,

el Correlletres, i els Vermuts i les Llimo-

nades de Lletres.

-Mantindrem l'ampliació de places del

CREC centre diürni el com espais de

seguiment i acompanyament dels

infants i les famílies de Cassà.

-Mantindrem el projecte de socialitza-

ció de llibres adequant-lo a les necessi-

tats futures.

JOVENTUT:

Volem que tots els joves se sentin part

de Cassà de la Selva, donant-los les

eines necessàries per la seva emancipa-

ció i formació, però també integrant-los

en la vida i presa de decisions de

Cassà, creant i donant suport als espais

d e t r o b a d a i i n c e n t i v a n t

l'associacionisme juvenil.

Com ho farem?

-Mantindrem el idinamitzador juvenil

tota l 'act iv itat de l 'Espai jove

l'Escorxador i Cassà Jove.

-Donarem suport a la creació del consell

local de joventut, que sigui l'espai de

trobada i debat de les entitats juvenils i
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de les diverses activitats i iniciatives que

es desenvolupin.

-Fomentarem ,l'emancipació juvenil

dotant d'eines i informació als joves, i un

referent a l'Escorxador on poder-se

adreçar i consultar totes aquelles pro-

blemàtiques que es puguin trobar.

-Seguirem treballant des de l'àrea de

joventut, l'educació emocional, sexual, i

lliure d'esterotips de gènere o orientació

sexual.

-Estudiarem el desplegament de la Bri-

gada Jove a l'estiu per tal de donar una

primer oportunitat laboral als més joves.

-Seguirem treballant conjuntament amb

l' accions dirigides aoficina d'habitatge

afavorir que els joves s'estableixin al

municipi, facilitant el lloguer, la compra o

la rehabilitació o obra nova.

-Seguirem treballant per la inclusió de les

persones de tots els orígens, ètnies, i

gèneres a la cavalcada de Reis.

-Treballarem i seguirem demanant a

l'ATM que es redueixi el preu del trans-

port públic, sobretot per aquelles perso-

nes que estudien, estan en situació

d'atur, o gent gran.

ESPORTS:

L'esport és un element cohesionador

de la societat. A Cassà, comptem amb

diferents equipaments que conformen

un i quecomplex esportiu privilegiat

tenen un gran nombre d'usuaris. Cal

tenir cura de tots aquests espais per

garantir tant la seva qualitat com la seva

conservació i millora, al mateix temps

que seguim desenvolupant totes aque-

lles iniciatives que fomenten el .joc net

Com ho farem?

-Mantindrem la recent creada àrea

d'esports, per tal de coordinar totes les

activitats esportives i seguir donant

suport a totes les entitats, clubs, i

esportistes.

-Seguirem amb la millora de la zona

esportiva, desenvolupant conjunta-

ment amb els clubs esportius i les neces-

sitats dels usuaris els diversos projectes

de millora:

- queRenovarem la piscina descoberta

ja té més de 50 anys.

-Estudiarem l'adequació d'un espai de

reunió i formació per les entitats esporti-

ves.

-Planificarem l'adequació de les entra-

des i accessos a la zona esportiva,

d'acord amb l'avantprojecte de millora de

la zona esportiva.

-Començarem a treballar el projecte i

finançament per l'adequació d'un nou

camp de futbol 7 de gespa artificial, i una

nova pista pública oberta per la pràctica

del futbol i bàsquet per tota la ciutadania

siguin o no membres d'algun club.

-Instal·larem zones d'aparcament de

bicicletes segures a tots els equipa-

ments municipals.

-Consolidarem i farem créixer la festa i

gala de l'esport cassanenc, com a espai

de trobada i reconeixement de totes i

tots els esportistes cassanencs.

-Reforçarem la part social de l'àrea

d'esport amb especial interès per esta-

blir accions i polítiques per afavorir la

integració i inclusió de totes les perso-

nes i col·lectius.

-Buscarem i potenciarem iniciatives que

promoguin l'esport no competitiu i de

manteniment:

-Difondrem i senyalitzarem rutes per

les Gavarres i llocs emblemàtics de

Cassà a través del web, fulletons, marcat-

ges, plafons...

-Mantenint les activitats esportives

per la gent gran.

-Facilitarem l'accés als equipaments a les

persones que realitzen activitats esporti-

ves i no estan federades o associades.

-Seguirem promocionant l'organització

d'esdeveniments esportius d'àmbit

català i internacional als nostres equi-

paments esportius com el MIC, les 24

hores de tenis taula, campionats de

Patinatge o l'Edubàsquet.

-Desenvoluparem accions dirigides a la

difusió de bones pràctiques en l'àmbit de

l'esport i el joc net, tant pels esportistes

com pels espectadors amb la campanya

a .“A Cassà, joc net!”

CONVIVÈNCIA I CIUTADANIA:

La convivència i la ciutadania són ele-

ments claus per a construir el nostre

municipi de manera col·lectiva. Totes les

actuacions que impulsem des d'aquest

àmbit tenen com a objectiu fomentar la

corresponsabilitat i el compromís

actiu del veïnatge i del teixit associa-

tiu polítiques que. Desenvolupant

tinguin com a prioritat respondre a les
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necessitats de la gent gran cura de, la

les persones més vulnerables, la conci-

liació familiar, el dret a l'educació, l'accés

a activitats extraescolars per tothom, i

treballar per garantir el dret a un habi-

tatge digne.

Com ho farem?

-Adequarem el 2n pis de Can Trinxeria,

concentrant en un sol equipament tots

els serveis d'atenció a les persones: els

serveis socials, el jutjat de pau, l'oficina

d'habitatge, ciutadania, acollida, media-

ció comunitària, la borsa de treball, el

club de la feina, el coworking i tota la

oferta formativa.

-Treballarem per l'ampliació dels ser-

veis i l'edifici del CAP de la mà del

departament de Salut, continuant oferint

un servei 24 hores, 7 dies la setmana, i

ampliant les hores de metge de família o

pediatres.

-Seguirem treballant conjuntament amb

els serveis socials perquè no es pro-

dueixi cap tall de llum, aigua o gas, a

aquelles persones que per motius de

renda no poden fer-hi front.

-Seguirem donant suport a la tasca

imprescindible que fan Càritas i el Banc

dels Aliments per la lluita contra la

pobresa i l'exclusió social.

Residència geriàtrica:

Volem que la Residència Geriàtrica

segueixi sent referent per la seva quali-

tat i bon servei cap als seus usuaris ade-

quant-se i millorant constantment per

donar resposta a les noves necessitats

de la societat.

-Avançarem en la implementació de

mesures basades en els models

d'atenció centrada en la persona i de

promoció de l'autonomia personal.

-Seguirem amb les inversions previs-

tes: ascensors nous, nova sala per resi-

dents amb necessitats especials, imple-

mentació de les mesures contra incendis,

ampliació de la galeria de la residència

geriàtrica, creant un nou espai més ampli

i còmode pels usuaris i treballadors, i

s'adequarà l'actual sala de rehabilitació

per facilitar-ne l'accés als usuaris del

centre.

Gent gran:

Cal preveure les necessitats futures

d'un nombre important de la població del

nostre municipi, planificant l'atenció a

la gent gran de manera integral, cen-

trada en la persona i promovent

l'autonomia personal:

-Impulsarem el Consell Municipal de la

Gent Gran.

-Estudiarem les necessitats futures

d'una població envellida creixent i les

seves necessitat, resolent i buscant solu-

cions en àmbits com el transport adap-

tat l'atenció domiciliaria, o el desplega-

ment de nous sistemes de centre de dia

complementaris els serveis de la residè-

ncia geriàtrica.

Habitatge:

Seguirem treballant per garantir el dret

a l'habitatge, pressionant perquè els

bancs i grans tenidors amb habitatges

buits els cedeixen en lloguer social:

-Seguirem treballant per disposar de

pisos i habitatges buits de bancs i

grans tenidors per destinar-los a llo-

guer social, i facilitant els tràmits als

propietaris privats.

-Mantindrem els incentius fiscals al

lloguer social per fer-lo més atractiu als

propietaris.

Convivència i igualtat:

-Seguirem amb el desplegament de les

mesures del pla d'igualtat de Cassà de

la Selva aprovat l'any 2018.

-Seguirem donant suport a totes les

iniciatives dirigides a la conscienciació i

lluita contra el masclisme, el racisme, la

violència de gènere o la discriminació per

motius d'orientació sexual o ètnia.

-Mantindrem el servei de mediació

comunitària com a eina d'integració i

resolució de conflictes veïnals i lluita

contra l'incivisme.

-Dinamitzarem la taula de participació

d'entitats i col·lectius socials com espai

de debat d'iniciatives, detecció de neces-

s i tats i generador de pol í t iques

d'integració a través del teixit associatiu i

les entitats de Cassà.

-Seguirem amb el desplegament del

pla de voluntariat per incentivar de

col·laboració de la ciutadania en les

diverses entitats de voluntaris que treba-

llen a Cassà.

-Dissenyarem i executarem el Pla Direc-

tor de Cooperació i Solidaritat, per

ajudar a potenciar les diverses iniciatives

solidàries que apareixen entre els diver-

sos col·lectius del poble.
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-Desenvoluparem accions que tinguin

en compte la inclusió de persones amb

diversitat funcional.

MEDI AMBIENT:

Seguirem abordant les inversions

necessàries per seguir fent un poble

més agradable, net, i accessible ,

desenvolupant els equipaments neces-

saris per donar resposta a les necessi-

tats del nostre poble. Al mateix temps

que seguim avançant per un model de

consum sostenible, i compromès amb

el reciclatge cura del medi ambienti la .

Com ho farem?

Vii pública i neteja:

-Seguirem revaloritzant el nucli hist-

òric, embellint-lo i fent-lo més accessi-

ble, rehabilitant el carrer de la Indústria, i

començant a estudiar la rehabilitació del

carrer Ample, plaça Jacint Verdaguer i

plaça de la Coma mantenint els incen-

tius fiscals per l'establiment de nous

habitatges, comerços i activitats de

restauració.

-Segu i rem ampl iant e ls espais

d'aparcament que es sumaran a les

més de 225 places creades els últims

quatre anys.

- S e g u i r e m a m b l a c a m p a n y a

d'asfaltatge i millora dels carrers que

encara no s'han millorat, aixecant embor-

nals, millorant la senyalització vertical i

horitzontal.

-Desplegarem accions per la millora de

la seguretat, il·luminació i senyalitza-

ció dels passos de vianants més conco-

rreguts.

-Continuarem la urbanització dels

accessos de la zona esportiva, habili-

tant i donant conti-més aparcaments

nuïtat al carril bici.

-Seguirem amb l'ampliació del servei

neteja viària, amb especial cura a

l'eliminació d'herbes als carrers, esco-

cells i la neteja d'embornals.

-Seguirem fent un seguiment estricte

del servei de neteja, per mantenir un

poble el més net possible, conjunta-

ment amb totes les accions dirigides a la

lluita contra l'incivisme.

-Impulsarem noves accions de conscien-

ciació per als propietaris de gossos que

actuen de manera incívica i embruten

l'espai públic, al mateix temps que segui-

rem millorant els espais recreatius per

gossos que hem habilitat.

-Continuarem amb la millora i conser-

vació del cementiri municipal.

Veïnats:

-Continuarem treballant per la millora i

manteniment dels camins veïnals.

-Seguirem gestionant les rieres del muni-

cipi tenint cura de la seva neteja i el man-

teniment de passallisos i ponts.

-Treballarem per evitar els abocaments

de residus a les Gavarres i veïnats, i en

cas de que es produeixin seguir amb els

procediments sancionadors i posterior

neteja de les àrees afectades.

-Desplegarem el pla de mesures contra

incendis a les Gavarres i la seva preven-

ció treballant conjuntament amb l'ADF,

bombers i propietaris.

Medi ambient, reciclatge i gestió de

residus:

-Implementarem canvis en el sistema de

gestió dels residus, estudiant la viabilitat

tècnica i econòmica del sistema de reco-

llida porta a porta per tal de seguir incre-

mentant el percentatge de reciclatge

per sobre del 50%.

-Seguirem treballant per millorar

l'eficiència energètica i la lluita contra

el canvi climàtic, amb la instal·lació de

calderes de biomassa i plaques fotovol-

taiques als edificis municipals, i la pro-

gressiva substitució de l'enllumenat

públic per LED.

-Garantirem que el 100% de l'energia

elèctrica subministrada a l'Ajuntament

provingui de fonts renovables.

Mobilitat i accessibilitat:

-Seguirem el procés participatiu per

decidir conjuntament el Pla de Mobilitat i

implementar les accions que es decidei-

xin entre els tècnics i la ciutadania per

millorar la seguretat i el trànsit a Cassà de

la Selva.

-Treballarem per aplicar les reformes

necessàries per garantir l'accessibilitat

dels edificis municipals, al mateix

temps que també es millorin voreres i

espais públics.

Seguretat i civisme:

- ,Seguirem lluitant contra l'incivisme

mitjançant la conscienciació, pedagogia,

control i imposició de sancions a aquelles

persones que tinguin actituds incíviques,
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que malmetin o embrutin l'espai públic, o

no reciclin correctament.

-Mantindrem la figura dels agents

cívics, per seguir desenvolupant tasques

de promoció del civisme entre la ciutada-

nia.

-Ampliarem les rutes de la policia a peu,

per tal facilitar la proximitat amb el

ciutadà i que puguin detectar de pri-

mera mà els problemes de la via públi-

ca.

-Seguirem amb el desplegament de les

càmeres de seguretat a totes les entra-

des del municipi que permetin controlar

la circulació de vehicles sospitosos al

municipi.

PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I
COMUNICACIÓ:

La participació i la transparència són les

eines que permeten millorar la relació

entre l'ajuntament i la ciutadania. Durant

aquests 4 anys de govern, hem imple-

mentat eines que permeten que la ciuta-

dania pugui formar part de les decisions

que es prenen a l'ajuntament. Continua-

rem en aquesta línia, buscant la implica-

ció ciutadana en la presa de decisions.

Com ho farem?

-Mantindrem l'àrea de comunicació de

l'Ajuntament de Cassà, amb tots els

canals de comunicació oberts amb la

ciutadania i comunicant tot el que

passa a Cassà.

-Seguirem treballant per ser un Ajunta-

ment el més transparent possible.

-Mantindrem els pressupostos partici-

patius com a mecanisme de decisió

col·lectiva per millorar cada any entre

tots el nostre poble.

-Seguirem treballant per millorar la

capacitat de resposta a la ciutadania i

millorar els canals de comunicació entra

la ciutadania i l'ajuntament.

-Treballarem realitzar periòdicamentper

enquestes de coneixement i satisfacció.

H I S E N D A I O R G A N I T Z A C I Ó
MUNICIPAL:

El rigor i control de la despesa ens per-

meten maximitzar la utilitat de tots els

recursos públics. Cal seguir treballant

per aconseguir subvencions i recursos

de fora de l'Ajuntament que ens perme-

tin abordar noves inversions i serveis

que necessita Cassà garantint el sane-

jament econòmic de l'Ajuntament.

Com ho farem?

-Seguirem treballant per l'alleujament

fiscal, contenint o rebaixant els impostos

municipals, i ajudant més aquelles famí-

lies i persones que per motius socials i de

renda ho necessitin.

-Mantindrem totes les bonificacions i

subvencions socials, als impostos i

taxes municipals, i seguirem informant-

ne a totes les persones i col·lectius.

-Vetllarem per l' ,equilibri pressupostari

controlant la despesa, per tal de poder

contenir i disminuir també les taxes i

impostos municipals.

-Treballarem intensament per seguir

aconseguint el màxim nombre de sub-

vencions que ens ajudin a finançar totes

les inversions i serveis pel poble de

Cassà.

-Completarem l'administració electròni-

ca de l'Ajuntament per facilitar la comu-

nicació amb el ciutadà.

COMPROMÍS AMB CATALUNYA, LA
SEVA GENT I ELS SEUS DRETS:

-Seguirem al costat del Parlament i el

Govern de la Generalitat de Catalunya,

que emana de la decisió de la ciutadania,

per exercir el dret del poble català a

l'autodeterminació.

-Seguirem reclamant la fi de la repres-

sió absolució, l' de tots els encausats per

defensar la democràcia i el dret a decidir,

la llibertat de tots els presos i preses

polítics i fer possible el retorn de totes

les persones exiliades.

-Treballarem per aconseguir la Repúbli-

ca Catalana, que tingui com a prioritat el

benestar dels seus ciutadans, amb una

societat integradora, basada en els prin-

cipis, de la llibertat, la igualtat, i la fraterni-

tat, sense cap mena de

discriminació per raó

d'origen, classe social,

gènere o orientació

sexual.



L’equip d’Esquerra Cassà:

1. Martí Vallès i Prats 3. Pau Presas i Bertran

5. Josep Ferrer i Serra 7. Joan Cañigueral i Casellas

9. Àlex Capdevila i Fontanals 11.  Àlex Font i Rico

13. Eloi Madrià i Roura 15. Joaquim Bosch i Codolà

17. Eduard Fusté i Bosch 19. Eloi Tarrés i Torrent

21. Eduard Cienfuegos i Bou 23. Emili Mató i Palós

4. Meritxell Rabionet i Frigola

8. Helga Nuell i Turon

12. Isabel Carbó i Martí

16. Simona Croitoru

20. Xon Vilahur i Godoy

24. Alba Abulí i Fexas

25. Xavier Carrera i Bosch

2. Sílvia Soliguer i Fernàndez

6. Sílvia Simon i Rabasseda

10.  Esther del Moral i Rigau

14. Núria Mitjavila i Gútiérrez

18. Eva Valentí i Vilamitjana

22. Dolors Rubirola i Sitjas

26. Maria Rosa Costa i Vidal 27. Carles Casanova i Martí


