ROBERT
MUNDET ANGLADA
48 anys. Llicenciat en Filologia Catalana.
Tècnic comercial en impressió digital i arts
gràfiques.
Sóc una persona propera, dialogant i amb
àmplia experiència política municipal. Torno a encapçalar un nou projecte perquè
crec que una altra manera de fer política
és possible. Amb l’equip que hem format
i amb el vostre suport, els reptes que ens
hem marcat poden ser una realitat. Junts
farem poble i avançarem per aconseguir
uns serveis de qualitat que tots mereixem.

BENVOLGUTS VEÏNS I VEÏNES
Des de fa molts anys, he agafat el camí
de la participació com a part essencial
del meu dia a dia. M’entusiasma ser un
membre actiu de la vida social del poble
i no per afany de protagonisme, sinó per
convicció. M’estimo aquest poble i la seva
gent i com a veí vull que Cassà prosperi
en tots els aspectes.
La idea de Junts per Cassà, em va il·lusionar des del primer moment. Quina millor
manera de fer les coses que junts. Pretenem donar cabuda a diferents sensibilitats
polítiques per defensar els interessos i les
voluntats de la gent d’aquest país.
Em considero una persona propera disposada sempre a escoltar a tothom i a ajudar en el que faci falta. Crec que aquesta
manera d’actuar ha de ser la que s’espera
d’un alcalde. La voluntat de servei ha de
passar per sobre de titulars i propaganda.
És un autèntic plaer poder encapçalar
aquesta llista on la veu femenina hi té un
pes molt destacat. Crec que l’equip que
presento, és mirall de la realitat del poble:
per la seva diversitat d’edats, transversal
en idees, en experiència i en professionalitat. Gent compromesa, sense complexes,
que vol participar activament en la millora
del present i preparar els fonaments d’un
futur esperançador.

Hem començat per on creiem que hem de
començar, per demanar l’opinió de la gent
que viu a Cassà. Aquest ha estat l’embrió
del nostre programa que defensarem durant la campanya electoral i que portarem
a terme si se’ns dóna la confiança.
Haurem de fer polítiques de molta proximitat, dirigides al bé comú. I això es tradueix
en polítiques sensibles amb l’educació, la
joventut, els serveis socials, la qualitat de
benestar de la nostra gent gran, la promoció econòmica, etc. Hem de tocar de
peus a terra i prioritzar les persones abans
que les pedres.
Ens marquem reptes molt grans que planificarem amb seny. Sabem que no és
fàcil però ho farem sempre amb esperit constructiu, buscant el consens, amb
perspectiva i molt d’optimisme.
Quan ets sincer amb el que dius i sobretot
saps escoltar, el resultat mai pot ser negatiu. Al contrari, arribes molt més lluny. Ens
hem compromès a treballar pel poble i així
ho farem fins l’últim dia.
No hem de tenir por de res, sols hem de
tenir respecte pel que haurem d’assumir. I
quan parlo d’assumir, vull dir responsabilitat en el què es fa.
Estem tots a la vostra disposició.

Joan Casabó Fuguet · 38 anys. Psicòleg especialista en RRHH.
He nascut a Cassà, visc a Cassà i tinc la sort de treballar-hi. Aquest poble i la seva gent
formen part inseparable de la meva vida. Voler treballar per a ell i cuidar-lo és un acte de
retorn a tot el que m’ha donat.

Sílvia Martí Suñer · 44 anys. Llicenciada en Filologia Catalana i en Ciències de la
Religió. Professora de secundària.

Em motiven els reptes i estic molt il·lusionada de poder formar part d’un equip que vol fer
de Cassà un poble més nostre, amb un tracte més proper, i amb ganes de fer-lo créixer i
millorar per tal que tothom s’hi senti a gust.

Christian Cortés De la Fuente · 44 anys. Dr. Enginyer Industrial especialitzat en
R+D+I.

Sempre m’ha interessat l’aplicació de la recerca per millorar la qualitat de vida de les persones de forma sostenible. Per aquesta raó m’agrada participar en aquest projecte polític.
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Núria Salvans Pérez · 58 anys. Empresària del sector surer.
“Deixar el món millor de com l’he trobat”, aquest és el lema que m’ha acompanyat al llarg
de la vida i que ara m’ha empès a presentar-me a aquestes eleccions. Per començar, pel
lloc més proper, el meu ptoble.

Lourdes Martin Toro · 44 anys. Tècnica Especialista Administrativa. Secretària a
una escola del poble.

El motiu d’estar amb Junts per Cassà és perquè vull que els cassanencs i cassanenques
puguin dir que Cassà és un poble on no hi manca res, un poble per gaudir-ne, per viure-hi.
Això és el que m’agradaria.

Joan Ignasi Gispert Lloveras · 46 anys. Llicenciat en Administració i Direcció
d’Empreses. Empresari surer durant molts anys. Professor de secundària.

He acceptat la proposta d’anar amb Junts per Cassà per col·laborar amb el poble, aprendre i participar de la gestió municipal.

Carla Matilla Rubirola · 24 anys. Turisme i Hostaleria. Gerent de la JNC.
Em presento per Junts per Cassà perquè units som més forts. També perquè vull un Cassà
on tots els joves tinguem el nostre espai per viure i sentir-nos representats.

Josep Esgleyes Banal · 56 anys. Diplomat en Magisteri. Gestor comercial i d’empresa.

M’uneixo a Junts per Cassà per fer la millor aportació possible a la feina d’un alcalde proper
i compromès amb el poble.

Coral Parés Boix · 46 anys. Diplomada en RRPP i Màrqueting. Titulada en quiromassatge i teràpies alternatives.

M’integro en aquest projecte de Junts per Cassà perquè m’agradaria que aquest poble fos
com el d’anys enrere, on ser cassanenca era un orgull. Vull que Cassà torni a ser un bon
poble on viure, segur i ple de vida.

Alícia Bertran Julià · 25 anys. Administrativa.
Em presento per donar suport a aquesta candidatura per intentar fer de Cassà un poble
més plural on la opinió dels joves sigui escoltada.
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Miquel Casanovas Busquets · 50 anys. Diplomat en Ciències Empresarials i Màster en direcció tècnica d’empreses industrials i de serveis. Director de I+D i de
Producció d’una empresa del poble.

Em presento en la llista transversal de Junts per Cassà, per aportar el meu gra de sorra per
tenir un poble millor: perquè el poble només depèn de l’esforç i l’aportació de cadascú de
nosaltres. Junts, només podem sumar en positiu!

Mireia Egea Clotet · 41 anys. Professora de secundària. Llicenciada en Filologia
Catalana i Diplomatura de Postgrau en Comunicació i Estratègia Política.

Cassà de la Selva és el poble que hem triat per criar els nostres fills, per això vull col·laborar
a fer-lo millor.

Xavier Casabó Rabassedas · 26 anys. Graduat en Dret i Màster d’Advocacia.
Em sumo a aquest projecte perquè crec en la gent que l’encapçala. Sé que podran solucionar els problemes reals de la gent, escoltant-los i valorant les seves opinions.

Mercè Casadevall Molas · 50 anys. Administrativa.
Vull que Cassà millori en tots els aspectes i sé que les persones que encapçalen aquesta
llista ho faran possible.

Eduard Mestres Rodà · 67 anys. Artesà del suro.
Em presento perquè considero que és molt necessari fer reviure el sector surer de Cassà,
i que des de l’Administració podem ajudar molt més a promocionar els nostres productors
i productes.

Gemma Juncà Ripoll · 43 anys. Mestra de primària i pedagoga.
M’he volgut sumar a aquest projecte de Junts per Cassà perquè hem d’ajudar a la gent
que es trobi a gust, des del més jove al més gran, vetllant per les seves necessitats. I sobretot, apostar per facilitar les coses als que més ho necessiten i a activar el sector econòmic
per tal que les empreses no marxin del poble.

Jordi Besalú Asturiol · 25 anys. Enginyer Mecànic i estudiant d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.

L’objectiu pel qual em presento és per tractar amb preferència tots aquells temes que necessiten una millora i que es tingui en compte l’opinió dels veïns.

Gemma Teixidor Tarrés · 49 anys. Treballadora en el sector bancari.
Estic al costat d’en Robert i de la gent que forma aquesta llista ja que hi crec. Confio en
elles i ells i en la feina que podem fer pel nostre poble des de Junts per Cassà.

David Turró Sureda · 24 anys. Grau Mitjà en Cuina i Gastronomia.
Em presento perquè el poble pugui prosperar en tots els seus àmbits. I més concretament,
per impulsar un creixement del comerç i la indústria cassanenca, que han patit una davallada important en els últims anys

Sandra Maldonado Oliver · 50 anys. Treballadora en el sector carni.
Em considero una persona apassionada de les coses ben fetes. Tinc molt clar que el
respecte i les bones maneres no s’han de perdre mai. I estic convençuda que, en aquests
aspectes, aquest grup de persones no ens fallarà.

JUNTS FEM UN CASSÀ...
Econòmicament sostenible
Els pressupostos municipals han de permetre tan el desenvolupament de les inversions com el manteniment dels equipament existents. Hi ho hem de fer sense
caure en el dèficit, que implicaria la impossibilitat de prestar tots els serveis, ni en el
superàvit, que implicaria que els ciutadans
estaríem pagant de més per uns serveis
que no rebem.
QUÈ PROPOSEM?
Proposem ajustar els impostos a les necessitats pressupostàries reals del municipi. Créixer amb equilibri pressupostari i
ajustar els ingressos a les despeses.
COM HO FAREM?
• Ajustarem els impostos i les taxes municipals per baixar la pressió fiscal. Ampliarem i crearem noves bonificacions.

• Buscarem finançament a través de les
subvencions d’altres administracions.
• Modificarem l’IBI, reduint-lo per baixar
la pressió fiscal.
• Donarem suport a les famílies monoparentals perquè puguin acollir-se al
sistema de bonificacions que ja existeix
per a altres col·lectius (com per exemple famílies nombroses i rendes més
baixes).
• Seguirem treballant per reduir el deute
bancari. Ser econòmicament autònoms
i poder suportar les inversions municipals amb la mínima ajuda bancària és
la millor garantia d’una gestió eficient.
• Cuidar el medi ambient també és estalvi. Treballarem perquè els locals i les
instal·lacions municipals siguin autosuficients en temes energètics.

Informat i participatiu
Si parlem d’informació i participació, parlem de transparència. I si parlem de transparència, avui en dia parlem de tecnologia
posada al servei del ciutadà. La informació
i les noves tecnologies transcendeixen els
ordinadors, mòbils i tauletes per passar a
formar part del mobiliari urbà: passos de
vianants intel·ligents, llums amb detecció
de moviment, control de regadiu de parcs
i jardins segons climatologia, pantalles informatives, etc.

• Apostarem per una transparència informativa a tots els nivells. Treballarem
a partir d’analítiques de costos que ens
permetin conèixer quin és el destí dels
impostos que paguem i si són gestionats de forma eficient.

QUÈ PROPOSEM?

• Revisarem i ampliarem els processos
participatius. Plantejarem pressupostos
participatius per barris i per edats.

Proposem nodrir-nos de la tecnologia en
cadascuna de les accions que portem a
terme per tal de poder oferir de forma eficient la informació als ciutadans i atendre
les seves necessitats.
COM HO FAREM?
• Millorarem els procediments perquè
el ciutadà rebi una resposta ràpida de
l’administració. Posarem a disposició
dels veïns una aplicació per a la comunicació d’incidències en la via pública i
la reserva d’espais públics.

• Farem de Ràdio Cassà una ràdio pública i plural, on totes les sensibilitats del
poble i dels representants polítics hi puguin tenir veu.

• Ens dotarem de la tecnologia que ens
permeti simplificar i gestionar les accions que es porten a terme des de
l’Ajuntament.
• En matèria de seguretat, proposem
crear una aplicació mòbil que s’utilitzi
per comunicar-se amb la policia en els
casos de robatoris o furts.

Net i agradable
La qualitat de vida i el benestar també significa viure en entorns bells i endreçats.
Que la via pública faci goig, que els carrers estiguin nets, que les zones de recollida d’escombraries estiguin arreglades,
etc., també és qualitat de vida.
QUÈ PROPOSEM?
Proposem que abans de portar a terme
qualsevol projecte a la via pública, es
respongui bàsicament a una pregunta:
aquesta és la millor forma d’aconseguir
allò que ens proposem?
Hem de ser exigents amb allò que fem
als carrers i places del nostre poble, i ho
hem de ser també amb les empreses que
contractem perquè mantinguin, netegin i
cuidin el nostre entorn.
COM HO FAREM?
• Aprofitarem les millores que es realitzen en la via pública revisar i arreglar
els serveis existents així com millorar
l’accessibilitat de voreres i vials per a
persones amb mobilitat reduïda.

• Treballarem per què el pla de mobilitat
sigui el màxim d’efectiu i consensuat.
• Millorarem la il·luminació dels carrers
impulsant un pla que ens permeti arribar al 100% de llums led als carrers en
els pròxims anys.
• Revisarem constantment la configuració dels serveis de neteja per disposar
d’un poble net. Pel problema endèmic
del manteniment de les zones verdes i
enjardinades, crearem una brigada específica de parcs i jardins.
• Afrontarem l’actualització de la Carretera Provincial, des de l’estudi de les
necessitats reals dels veïns de la zona i
del municipi.
• Cuidarem els veïnats: asfaltarem els camins principals, farem un manteniment
continuat dels existents i senyalitzarem
millor els camins i cases veïnals.
• Dignificarem les entrades del poble i
treballarem amb les administracions
competents per obtenir una millora dels
punts negres de la C25.

Del segle XXI
La consciència mediambiental ja no és un
corrent o una moda, és una necessitat. El
nostre entorn ja no perdona que el seguim
maltractant i si en volem seguir gaudint,
necessitem prendre decisions serioses.

• Plantejarem la possibilitat d’instaurar la
recollida porta a porta en alguns sectors i barris del poble per valorar la idoneïtat del sistema davant les necessitats que tenim.

QUÈ PROPOSEM?

• Millorarem la via pública a través de
senyalització led que permeti una major
visibilitat dels elements com passos de
vianants i cruïlles d’especial complexitat
entre d’altres.

Incrementar el percentatge de residus reciclats, eliminar el consum de bosses de
plàstic, reduir el consum energètic, contaminar menys i tenir cura del nostre entorn.
I tot això, mantenint i si pot ser incrementant, el grau de benestar de què disposem
actualment. El repte és important i no ho
aconseguirem sense mesures serioses i
compromeses amb el medi ambient.
COM HO FAREM?
• Ens avançarem a la normativa que requereix la substitució de bosses de
plàstic per bosses compostables. Donarem als comerços del municipi les
eines i mitjans per fer-ho possible.

• Incorporarem criteris mediambientals
com a criteris bàsics en la renovació del
parc mòbil de vehicles de l’Ajuntament,
donant prioritat a l’adquisició de vehicles no contaminants: elèctrics, híbrids,
etc.
• Instal·larem una càmera de video-vigilància centrada en la detecció d’incendis forestals.
• Millorarem la web municipal i la dels diferents equipaments municipals.
• Hem de treballar per què el cos de policia ens faci sentir més segurs.

Per a la ciutadania
Els éssers humans som altament socials,
i això ens permet compartir experiències,
ajudar-nos els uns als altres i tenir cura
dels qui més ho necessiten. Aquest ha de
ser un objectiu clau de qualsevol Ajuntament: cuidar els seus ciutadans.
QUÈ PROPOSEM?
Vetllar per donar una protecció especial
a aquells col·lectius més necessitats. Això
passa per donar un servei excel·lent a la
Residència Geriàtrica i per assumir responsabilitats en matèries com l’habitatge
o els serveis socials.
COM HO FAREM?
• Treballarem amb la direcció de la Residència Geriàtrica per millorar i ampliar
els serveis que s’ofereixen. La qualitat
de vida dels residents passa per què
rebin un tracte més individualitzat.

• Crearem un parc d’immobles d’emergència per tal que en situacions d’urgència o necessitat puguin estar disponibles per a qui ho requereixi.
• Negociarem la compra o lloguer d’immobles amb els grans tenidors i entitats
bancàries amb l’objectiu de poder-ho
oferir a persones joves, famílies monoparentals o d’altres a canvi d’un lloguer
social.
• Seguirem prioritzant la tasca dels serveis socials i de les entitats que hi
col·laboren com un dels actius del poble que permeti sortir de situacions de
marginació a aquells que són víctimes
de la pobresa energètica o de l’amenaça d’un desnonament.
• Obrirem una nova oficina d’Atenció al
Ciutadà que informarà als nouvinguts
de tots els serveis que s’ofereixen al
poble.
• Farem polítiques d’integració i no exclusió.

Amb recursos
Per la situació geogràfica de Cassà de la
Selva, entre la Costa Brava i Girona, ens
trobem en una posició propícia per què
un gran nombre de turistes puguin gaudir
del nostre poble. Creiem fermament que
el poble té suficient atractiu arquitectònic, històric, industrial, cultural i gastronòmic perquè el turisme sigui un altra motor
econòmic.
QUÈ PROPOSEM?
Proposem promocionar millor allò que ja
tenim, buscant sinergies amb altres sectors i administracions. Vendre d’una forma
més eficient les nostres qualitats i potenciar els nostres productors i productes
locals.
COM HO FAREM?
• Potenciarem l’Àrea de Promoció
Econòmica per què hi hagi una dinamització comercial i empresarial constant.

• Estudiarem l’entrada del poble a la Xarxa
de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC) per promoure el turisme industrial.
• Crearem un espai permanent de difusió
del sector surer que alhora serveixi per
a altres activitats relacionades per fer-lo
més atractiu per als turistes.
• Replantejarem la Fira del Tap per augmentar-ne la participació i les visites.
L’hem d’enfocar cap a la comercialització i promoció dels nostres industrials i
amb la participació de D.O. convidades
cada any.
• Ens posarem en contacte amb agències de viatges perquè el nostre poble
sigui destí de possibles turistes.
• Replantejarem les jornades gastronòmiques i potenciarem els productes
locals.
• Buscarem acords de col·laboració entre pobles que tinguin lligams empresarials amb el nostre.

Per al futur
La importància de l’educació per al progrés de la societat és evident. A Cassà tenim la sort de tenir cinc centres educatius
d’alt nivell, que necessiten l’ajuda i el suport de l’Ajuntament. Alhora, entenem que
és important prestar més atenció a les necessitats que tenen els adolescents.

COM HO FAREM?

QUÈ PROPOSEM?

• Estudiarem la possibilitat, amb la conformitat de les parts implicades, que
l’edifici de la Llar de Jubilats sigui un
punt de trobada de les entitats, com si
fos el Centre Cívic del poble.

Proposem mantenir les ajudes als centres
educatius, a les AMPES i AFA, i continuar
potenciant l’escola d’Art i la de Música.
També volem oferir possibilitats de lleure
als joves cassanencs que no tenen alternatives.

• Farem camins escolars segurs per anar
a tots els centres educatius.
• Potenciarem i ajudarem el dinamitzador
juvenil perquè es continuï la feina feta
fins ara amb més èxit de participació.

• Buscarem nous espais al nucli urbà per
instal·lar-hi una pista per practicar-hi
esport no federat.
• Oferirem beques a les millors notes i
augmentarem el suport als alumnes
amb més problemes educatius.
• Reduirem els preus de la llar d’infants
per a tots els alumnes.
• Aprovarem i posarem en marxa el Pla
Local d’Educació i desenvoluparem el
Pla Educació 360º.

Actiu
La cultura és una peça clau en les societats d’avui en dia. La programació cultural
d’un municipi és un actiu que s’ha de preservar i cuidar perquè un poble estigui viu.
Això vol dir que l’Ajuntament ha de dotar
les entitats eines necessàries per a la participació en la vida cultural del municipi.

COM HO FAREM?

QUÈ PROPOSEM?

• Millorarem els accessos del Teatre, tant
per al públic com per als professionals.

Proposem que la cultura sigui una part
més de l’educació i del creixement de les
persones. Per això hem de fer que la gent
del poble no se senti un mer espectador
d’un programa cultural dissenyat des dels
despatxos, sinó que també pugui prendre
part activa en la programació.

• Farem una programació planificada i
coordinada amb les entitats.
• Descentralitzarem els actes culturals
acostant-los a altres zones del poble
on normalment no se’n celebren.

• Potenciarem la Festa Major, la Fira de
Santa Tecla i les festes dels veïnats,
buscant sinergies amb entitats i escoles del poble.
• Ens comunicarem periòdicament amb
les entitats, lliurarem les subvencions
quan aquestes ho necessitin i buscarem el mecanisme per ajudar-les en la
presentació de les declaracions fiscals
a Hisenda.
• Millorarem les relacions amb els pobles
veïns per coordinar iniciatives i recursos.

Més saludable
Cassà té un teixit esportiu molt important,
amb moltes famílies implicades cada cap
de setmana i amb vàries entitats esportives, cadascuna d’elles amb les seves particularitats. La importància de l’esport per
a la salut de les persones ens obliga a tenir molt presents les necessitats existents.
QUÈ PROPOSEM?
Fer les inversions de manteniment necessàries en els equipaments esportius i
de millora per al benestar dels esportistes. A la vegada, proposem promocionar
l’esport a les Gavarres, a través de rutes
saludables per caminar en forma radial al
voltant del poble.

COM HO FAREM?
• Reformarem la piscina descoberta i
ampliarem els serveis de la piscina coberta.
• Millorarem els equipaments actuals,
com per exemple la climatització dels
pavellons poliesportius.
• Farem un camp de Futbol 7 de gespa
artificial a l’actual camp de sorra i millo-rarem els accessos de la zona.
• Col·laborarem amb totes les entitats
esportives per tal de poder organitzar
esdeveniments de gran format.
• Millorarem la senyalització de camins
per poder fer rutes de muntanya i, així,
organitzar noves activitats esportives
que atreguin més gent al poble.

Per a emprenedors
Al llarg dels anys Cassà ha anat perdent
terreny progressivament en el sector del
comerç i la indústria. El centre del poble
és un clar exemple d’aquest canvi, ja
que cada vegada hi ha menys comerços
oberts i els existents tenen problemes
per sobreviure. Pel que fa a la indústria,
el polígon industrial també ha patit una
baixada progressiva dels negocis oberts,
en contraposició als polígons veïns, que
han anat creixent de forma constant.

COM HO FAREM?

QUÈ PROPOSEM?

• Incrementarem les places d’aparcament
públic al centre del poble.

Proposem: una promoció contínua del
comerç local, escoltant les seves inquietuds, idees i propostes, com també facilitar l’obertura de nous establiments. Pel
que fa a la indústria, potenciar l’Oficina
de Promoció i Desenvolupament Local,
creant la figura del gestor de negocis.

• Crearem accions orientades a fidelitzar
els clients dels comerços de Cassà.
• Implementarem un nou programa per a
l’obertura de comerços en locals buits i
millora comercial dels establiments.
• Aprovarem beneficis fiscals per als nous
comerciants que es vulguin instal·lar al
poble.

• Promourem la creació d’una associació
d’empresaris cassanencs perquè puguin defensar millor els seus interessos.
• Crearem la figura del gestor de negocis perquè cerqui noves empreses que
vulguin instal·lar-se al poble i solucioni,
tant de forma presencial com electrònica, les consultes i tràmits d’aquells emprenedors o empresaris locals.

PROPOSTES
A DESTACAR
Ajustarem els impostos i
les taxes per alleugerir la
pressió fiscal.

Aplicarem la tecnologia
per millorar l’eficàcia i
l’eficiència als serveis que
es donen als ciutadans.

Ens comprometem a la
millora de la via pública i al
seu manteniment constant.

Farem inversions
mediambientalment
eficients i sostenibles.

A la Residència Geriàtrica,
la gent gran es mereix un
servei i unes instal·lacions
excel·lents.

El comerç i la indústria són
la base de l’economia del
nostre poble. Potenciarem
el creixement dels polígons
a través d’un gestor
econòmic.

Ampliarem i crearem nous
espais per aparcaments,
sobretot al centre 		
del poble.

Millorarem i ampliarem els
equipaments esportius per
guanyar qualitat.

Coordinarem i
programarem les
activitats culturals del
poble conjuntament amb
les entitats per garantir-ne
l’èxit d’aquestes.

Buscarem solucions a la
problemàtica de manca de
vivenda de lloguer.

Farem un pla d’asfaltatge
dels camins principals
dels veïnats.

Creiem en la participació
real. La bona gestió i el
consens en les decisions
són essencials en política.

@juntspercassa
@juntsxcassa
@juntscassa
www.juntspercassa.com
juntspercassa@gmail.com

