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Cassà de la Selva
Responsabilitat, rigor, transparència, participació i vocació de servei al nostre poble
Fa dos anys l'equip d'ERC Cassà vam prendre possessió a
l'Ajuntament de Cassà gràcies a la conﬁança que ens va
donar el nostre poble. Vàrem entrar al consistori amb una
il·lusió enorme per engegar tots els projectes que havíem
explicat i debatut conjuntament i una gran passió per tot
allò que es fa a Cassà. Des del primer moment hem tingut
clar com volem fer l'activitat des de l'Ajuntament.
RESPONSABILITAT. L'encàrrec de gestionar els recursos
del poble de Cassà és un honor que comporta estar a
l'alçada de les circumstàncies. Des del primer dia hem
treballat per a tothom, sigui qui sigui i vingui d'on vingui,
amb l'objectiu de buscar sempre la millor manera de donar
resposta a les necessitats de tots els cassanencs.
RIGOR. Si som curosos gestionant els recursos propis,
encara cal ser-ho més quan gestionem els recursos
de tots els ciutadans.
TRANSPARÈNCIA. Qualsevol informació referent
al consistori o a l'activitat del govern és a l'abast
dels ciutadans.
PARTICIPACIÓ. No governem sols. L'experiència,
les idees i les propostes de tots els cassanencs i
cassanenques són determinants per prendre
decisions.
VOCACIÓ DE SERVEI. La nostra tasca és treballar
conjuntament amb totes les persones que fan que
Cassà cada dia sigui un poble millor i que ens
ajuden a portar el nom de Cassà a tot arreu, potenciant-ne les singularitats amb l'objectiu que tots el
puguem gaudir cada dia més.

Quan passegem per Cassà de la Selva veiem gran part dels
projectes que hem tirat endavant aquests dos anys, que
se sumen a la feina feta per tots els ciutadans de Cassà des
de fa molts anys. No hi ha dia que passi sense afegir noves
idees, propostes i projectes per seguir millorant entre tots
el nostre municipi.
L'Alcalde, l'equip de govern i tota la gent d'Esquerra no
deixarem de treballar incansablement per seguir
millorant cada dia i en tots els àmbits el nostre municipi,
agraint la feina imprescindible que fa tot el poble i
animant a tota la ciutadania de Cassà a participar, cadascú
des del seu àmbit, en fer un poble millor.
Moltes gràcies a tots! Estiguem orgullosos del nostre
poble!

Saps tot el que hem fet?
 Un poble viu i amb coses per explicar. La Fira de Santa

 Els esdeveniments esportius ens permeten atreure nous

Tecla, el Càntut o la Fira del Tap: tres esdeveniments que
han contribuït a posar Cassà al mapa.

visitants. Des que som al govern s'han captat nous actes
com el MICBasketball, la cursa d'orientació de les Gavarres,
l'Edubàsquet o hem recuperat les 24 hores de tennis taula.

 Cassà ja té una programació cultural estable i amb nous

actes com les Nits de la Coma, el Vermut de Lletres, la
Llimonada de Lletres o el Correlletres.

 El 2016 vàrem inaugurar el camp de futbol amb la gespa

artificial nova i el nou parquet de la pista del pavelló
municipal.
 La piscina municipal, sanejada econòmicament i amb més

 El 2017 hem asfaltat 27 punts diferents de la via pública

amb la corresponent renovació de la senyalització
horitzontal i vertical.

usuaris, disposa d'un nou mòdul per fer-hi activitats
dirigides, té vestidors renovats, una piscina descoberta
petita nova, i compta amb servei de bar a l'estiu amb
gandules i para-sols.

 Hem habilitat el nou aparcament del carrer Ardenya i

properament ampliarem les places dels aparcaments del
carrer Migdia i del carrer Marina.
 Hem posat en marxa l'àrea d'autocaravanes a davant de la

piscina coberta, un espai que ens permetrà atreure més
visitants repercutint positivament en l'economia local.
 El Passeig Vilaret té un nou paviment que evita la pols i

 Can Trinxeria s'ha convertit des del 2016 en el centre de la

promoció econòmica del municipi. Presta serveis
d'orientació laboral com el club de la feina o la borsa de
treball, disposa d'una aula de formació amb 15 ordinadors
i programa nombrosos cursos formatius.

les basses. Amb aquesta actuació també hem reorganitzat
la ubicació dels marxants del mercat setmanal per fer-lo
més atractiu.

 A Can Trinxeria també hi ha el Coworking Cassà on

 Disposem de tres espais per a gossos i estem treballant

 Volem que els locals comercials de Cassà tinguin més

per millorar-hi la il·luminació. A més, properament
tindrem el quart espai per a gossos al carrer Marina.
 A ﬁnals del 2017 començarà la rehabilitació de la primera

fase del nucli històric que també preveu la creació d'un
parc infantil on hi havia ca la Marcela, al carrer de la Mel.
 Amb els camins escolars segurs del carrer Xavier Carbó i

Germà Agustí, promovem la mobilitat a peu i amb
bicicleta, i oferim una via segura als infants per anar a
l'escola.

diversos emprenedors comparteixen espai de treball.
mitjans per renovar-se i per això les subvencions per
rehabilitar locals comercials han augmentat aquest any
de 7.500 a 15.000 €.
 Des que vàrem entrar al govern hem reduït el 50% de

l'import de la taxa d'inici d'activitats econòmiques per
incentivar la reactivació econòmica del municipi.
 Per promoure l'activitat comercial al nucli històric hem

ﬁxat una boniﬁcació del 95% de l'ICIO i del 60% de l'IBI per
als que iniciïn activitats comercials en aquesta part del
poble.
 El 2016 vàrem posar en marxa la ruta del suro a la vila de

 Estem treballant en la renovació de tots els contenidors

Cassà que ens permet donar a conèixer els atractius del
nucli urbà del municipi.

de recollida selectiva amb el sistema de càrrega lateral i
ampliant el nombre d'àrees de reciclatge.
 Les campanyes de sensibilització ciutadana i de promo-

ció del compostatge donen els seus fruits. El 2017 hem
incrementat un 11,4% el percentatge de fracció orgànica
reciclada.

 Des del 2015 hem aconseguit dues vegades consecutives

el 100% del segell Infoparticipa, un índex que avalua la
qualitat de la transparència dels ajuntaments.

 Junts fem un Cassà millor. Des del 2016 els ciutadans

 A partir d'aquest any, per primera vegada, disposem d'un

poden fer propostes d'inversions al municipi a través dels
pressupostos participatius. El 2016 vàrem decidir el destí
de 35.000 € i el 2017 ho estem fent amb 60.000 €.

coordinador d'educació que dóna servei a tots els centres
educatius i associacions de famílies d'alumnes.

 L'opinió de tots és important. Per això estem elaborant,

 El proper curs escolar disposarem d'un Centre de Dia amb

juntament amb tots els ciutadans interessats, un pla
estratègic per decidir entre tots el futur de Cassà.

col·laboració amb el Departament d'Infància que, juntament amb el CREC, donarà servei a alumes i famílies dels
centres educatius del municipi.

 Des de que estem al govern hem obert nous canals de

 Des del 2015 disposem d'una tècnica que dinamitza les

comunicació amb els ciutadans (visites el dimarts al matí
de l'alcalde, canal de whatsapp, programa Hola Alcalde a
Ràdio Cassà) i hem reforçat els existents.
 Hem creat la imatge promocional de Cassà a través del

lema Cassà destapa els sentits i una sèrie d'accions
associades com el plànol del municipi, expositors per anar
a ﬁres com la Fira de Girona o la Fira de Campllong, un web
de promoció turística, entre d'altres.
 Un poble agradable per viure-hi és responsabilitat de

tots. Per això aquest any hem engegat la campanya Un
Cassà de tothom que fomenta les accions cíviques i difon
tot allò que l'Ajuntament posa a disposició dels ciutadans.

polítiques d'habitatge a Cassà de la Selva.
 Els ciutadans es poden beneﬁciar de les ajudes de

rehabilitació d'habitatges. Enguany hem incrementat
aquesta partida de 15.000 a 30.000 €.

 Des que estem al govern hem reduït més de 20 punts

percentuals l'endeutament de l'Ajuntament de Cassà.
 A partir del 2016, gràcies a la bona gestió econòmica, es va

rebaixar un 33% el pagament d'interessos dels préstecs
de l'Ajuntament amb un estalvi de 30.000 €.
 Des que som al govern hem introduït més de 15 bonifica-

 Impuls a les polítiques de joventut. Hem incorporat un

dinamitzador juvenil que reforça totes les activitats de
Cassà Jove i promou iniciatives com el Carnet Cassà Jove,
el Punt d'Informació juvenil o la dinamització d'activitats a
l'Escorxador.

cions a les ordenances fiscals d'acord amb criteris socials,
mediambientals i foment de l'ocupació i l'activitat econòmica, sempre mantenint estables la resta d'impostos i
taxes.
 Hem rebaixat els valors cadastrals un 13% l'any 2017 i un

5% el proper any 2018.

 Lluita contra l'atur juvenil. Hem apostat per tots els

programes relacionats amb la Garantia Juvenil des de
l'àmbit formatiu ﬁns al laboral. Cada setmana disposem
d'un assessor que atén als joves de forma personalitzada.
 Hem renovat la pista de skate i molts joves poden gaudir

d'aquesta pràctica al nostre poble.
 Apostem perquè els joves es quedin a viure a Cassà. Des

del 2017 els ciutadans de menys de 35 anys poden gaudir
d'una boniﬁcació del 50% de la taxa d'obres per reformes,
rehabilitacions o nova construcció.

 L'Escola Puig d'Arques tindrà una nova coberta a una

part de l'escola gràcies a la col·laboració amb el
Departament d'Ensenyament.
 El curs 2016-2017 la Llar d'Infants Taps va oferir per

primera vegada una aula de P0 per donar servei a les
famílies amb infants menors d'un any.

 Des del primer dia hem fet pública la planificació de les

actuacions que farà el nostre govern al llarg de la legislatura, la qual revisem anualment. Es pot consultar l'estat del
seu compliment a www.cassa.cat/pam.
 Planifiquem a llarg termini com ha de ser el Cassà del

futur, no improvisem. Ciutadans, tècnics i professionals
analitzem el present i decidim conjuntament les accions a
dur a terme. Per aquest motiu hem elaborat i estem
elaborant diversos plans d'actuació: pla estratègic, pla
d'actuació municipal, planiﬁcació d'actuacions al nucli
històric, pla de mobilitat, pla d'entorn educatiu, pla de
dinamització comercial, avantprojecte d'integració de la
zona esportiva, valoració de llocs de treball de
l'Ajuntament, implantació de l'administració electrònica,
estudi hidrològic per fer nous pous d'aigua...

Perquè des de 1957 ja s’han realitzat més de 70
referèndums d’autodeterminació al món i
nosaltres hi tenim el mateix dret (Ja, Oui, Da,
Yes… Sí).
Perquè el nou estat podrà revertir en els
ciutadans tot l’esforç que aquests realitzen i ara
no reben.
Perquè les pensions estaran més garantides en
una República catalana, tenint en compte que es
paguen amb les cotitzacions i a Catalunya són
més altes.
Perquè volem lluitar contra la pobresa
energètica, l’emergència social, posar impostos
a la banca o als habitatges buits, i tot allò que
ajudi als nostres conciutadans sense que un
estat ens ho impedeixi.

Perquè volem construir un nou estat on la
corrupció no hi tingui lloc per fer un país més
net, més just i més transparent.
Perquè creiem en Europa i hi volem formar part
amb veu pròpia.
Perquè volem un estat on puguem acollir les
persones refugiades sense demanar permís.
Perquè volem un estat on l’objectiu sigui sumar
drets, mai restar-ne.
Per la memòria de tots aquells que ens han
precedit i per garantir el futur de les
generacions que vindran.

Perquè serem les dones i els homes,
conjuntament, qui posarem les bases de la nova
República, garantint-ne la igualtat efectiva des
de l’inici.
Perquè la millor manera de defensar les
llengües pròpies de Catalunya és tenir un estat
propi.

Oriol Junqueras

L’únic canvi possible. Fem-ho!

