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TALLER PARTICIPATIU DE DIAGNOSI  

Àmbit Econòmic 

 

1.- INTRODUCCIÓ 

 

Tot seguit es presenta un buidatge dels resultats obtinguts durant la sessió 

participativa de diagnosi centrada en lô¨mbit econ¸mic. 

 

Les aportacions i reflexions recollides durant la sessió, afegides a les de la resta 

dôespais de treball participatiu, serviran per complementar les anàlisis quantitatives 

elaborades durant la diagnosi del Pla Estratègic de Cassà de la Selva, així com per 

fonamentar la definici· posterior dôestrat¯gies i actuacions per al desenvolupament 

local. 

 

Per tal de facilitar les tasques de planificació estratègica, i garantir lôordre en els 

processos de debat i reflexió compartida, sôhan celebrat 3 sessions participatives de 

caràcter sectorial, que han servit per recollir aportacions ciutadanes entorn els 3 grans 

àmbits de debat que configuren el projecte: social + econòmic + urbà-territorial. 

 

Els tres tallers participatius de diagnosi sôhan dinamitzat de forma homogènia, recollint 

opinions respecte: 

 

- Les fortaleses i febleses dels àmbits dôan¨lisi corresponent. 

- La definició dels principals reptes de partida per cada àmbit. 
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2.- INFORMACIÓ BÀSICA DE LA SESSIÓ 

 

DATA: 09/02/2017 

HORA DôINICI: 19:00h 

DURADA: 2h 30min 

DINAMITZACIÓ: Neòpolis. Consultoria Sociopolítica, S.L. 

ÀMBIT DôANêLISI: Economia local 

 

3.- PARTICIPANTS: 31 
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4.- BUIDATGE DE RESULTATS 

 

4.1.- ÀMBIT ECONÒMIC 

 

Detecció de fortaleses:  

 

A partir de la informaci· quantitativa de diagnosi vinculada a lôeconomia local de Cass¨ 

de la Selva, els participants (dividits en grups de debat) van identificar les següents 

fortaleses: 

 

UBICACIÓ I ENTORN 

- La ubicació geogràfica del municipi és considera una fortalesa rellevant. Des 

dôun punt de vista estrat¯gic es considera un actiu que cal aprofitar per la 

proximitat amb Girona capital i la Costa Brava i pel fet de ser un municipi ben 

comunicat a nivell de carreteres 

- Tamb® es considera un actiu lôentorn natural i les potencialitats que seôn 

deriven, fonamentalment per les potencialitats que les Gavarres ofereixen des 

dôun punt de vista dôatracci· de visitants. 

 

SECTORS SECUNDARI I PRIMARI CONSOLIDATS 

- Es posa de manifest la fortalesa que suposa disposar dôuna ind¼stria 

consolidada al municipi i amb història. 

- Destaca especialment el pes, tradició i consolidació de la indústria 

manufacturera (sobretot la surera i la seva diversificació). Es considera que la 

seva existència i predomini singularitza el municipi i obre les portes a possibles 

estratègies mancomunades amb municipis similars, com Palafrugell. 

- Lôexist¯ncia dôind¼stries del metall tamb® es destaquen com a  una fortalesa de 

lôeconomia local, malgrat les afectacions que ha patit arrel de lôesclat de la 

bombolla immobiliària). 

- Tamb® es valora positivament lôexist¯ncia de pol²gons industrials al municipi. 

- Al marge de la ind¼stria tamb® sôidentifica com una potencialitat del municipi 

lôexist¯ncia dôexplotacions agr²coles i ramaderes. 
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ELEMENTS VINCULATS AMB LA POBLACIÓ I LA SEVA ACTIVITAT 

- Activitat econòmica: el municipi ha viscut durant els darrers anys un creixement 

econòmic contingut, sense moviments bruscos de decreixement que haurien 

pogut afectar negativament a la població. 

- Es considera que, des dôun punt de vista general,  la poblaci· local en edat de 

treballar (població activa) està motivada i amb ganes de treballar.  

- En el mateix sentit, tamb® sôidentifica com a fortalesa la taxa dôactivitat censal 

del municipi (85,3%), superior al percentatge de la demarcació i de Catalunya:. 

o Es valora especialment la taxa dôactivitat censal de les dones a Cass¨, 

per sobre del 85% mentre que a la demarcació i a Catalunya no arriben 

al 80%. 

- La taxa dôatur registrat tamb® es destaca com a punt fort. Des de 2012 ha 

disminuït fins a nivells comparables al 2008, i durant aquest període sempre 

sôha mogut en nivells inferiors als de la demarcaci· i Catalunya. 

-  

 

DISPOSICIÓ DE BONS RECURSOS I SERVEIS AL MUNICIPI 

- Des dôun punt de vista estrat¯gic es considera un actiu a potenciar el fet de 

disposar dôuna bona dotaci· de serveis en general a Cassa de la Selva, aix² 

com els nivells de seguretat existents. 

- Els serveis vinculats amb lôeducació i la salut 

- Tamb® es considera una potencialitat el fet que lôAjuntament disposi dôuna ¨rea 

específica de promoció econòmica: 

o Es valora molt positivament la feina feta per lô¨rea durant els primers 

mesos dôexist¯ncia. 

o Es destaca com a actiu lôexist¯ncia dôuna Borsa de Treball activa. 
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Detecció de febleses:  

 

EL COMERÇ LOCAL I LA SEVA DINAMITZACIÓ, UN ELEMENT MILLORABLE 

- Sôidentifiquen diferents febleses vinculades amb el comer al municipi. S·n les 

següents: 

 

o EFECTES DE LES GRANS SUPERFĉCIES: Lôexistència de grans 

superfícies repercuteix negativament al petit comerç municipal. Els 

comerços amb oferta de productes de consum immediat no han notat 

tant la instal·lació de grans superfícies, però la resta de comerç petit sí. 

o MOBILITAT: Es destaquen com a feblesa les dificulats de mobilitat a la 

vila. Es troben a faltar aparcaments i zones de vianants. 

o ENTORN PĐBLIC: lôatractiu i qualitat de lôespai p¼blic t® una relaci· 

directa amb el comerç local, i es considera que és molt millorable. 

També es destaca en aquest sentit lôabandonament i deteriorament del 

Nucli Històric. 

o COMPLEXITAT BUROCRÀTICA: es considera que la normativa de 

lôadministraci· relacionada amb les activitats comercials ®s massa 

complexa i restrictiva (exemple: obertura de certes activitats comercials 

al Nucli Històric) 

o COMERÇ I INCLUSIÓ SOCIAL: Existeix molt camí per recórrer pel que 

fa a la integració dels immigrants apel que fa a la compra al comerç 

local. Es tendeix a obrir comeros propis. La situaci· sôent®n, per¸ es 

considera qu caldria millorar-la. 

 

- Amb tot, es troba a faltar una estratègia específica, que es canalitzi a través 

dôun Pla de Dinamitzaci· comercial on el teixit de comerciants de Cass¨ hauria 

de participar activament per tal de potenciar-lo i singularitzar-lo. 
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LES ZONES INDUSTRIALS, AMB MOLT RECORREGUT DE MILLORA 

- En relaci· a la ind¼stria es parteix dôuna feblesa inicial; les empreses del sector 

secundari existents al municipi són, majoritàriament, de poc valor afegit. Aquest 

fet deriva en llocs de treball poc qualificats i en ic valor afegit. 

 

- Pel que fa a les zones industrials es detecten les següents debilitats: 

o Estan pendents dôexecutar o no estan consolidades 

o Existeix la percepció que els polígons industrials estan oblidats. No són 

prou atractius  

o Es considera que manquen facilitats, des de fa força anys, per 

promoure la instal·lació de noves indústries al municipi. El fet que el 

polígon no tingui nom exemplific aquesta feblesa. 

o Manca de serveis b¨sics en lôactualitat, com la fibra ¸ptica. 

o El polígon es va construir en un context de preus elevats, i va sortir car 

econòmicament. A més, ha quedat obsolet en comparació a zones 

industrials properes (Campllong o Riudellots), on sôhi poden instalĿlar 

empreses més grans i on les comunicacions i els accessos són millors. 

 

FEBLESES VINCULADES AMB ELS RECURSOS I LES ESTRATÈGIES PER A LA 

INSERCIÓ LABORAL 

- La Borsa de Treball és millorable:  

o Cal consolidar les relacions amb les empreses locals i, sobretot, 

incrementar els nivells de coneixement del recurs per part dels 

demandants de feina (que tendeixen a fer ¼s dôaltres canals com 

Infofeina o Infojobs). 

o Actualment, moltes de les ofertes de treball no són ocupades per 

cassanencs. 

 

- Lôoferta de formaci· professional no sôadapta a la realitat econ¸mica del 

municipi. 

- Es troba a faltar més i millors assessoraments als nous emprenedors 

(especialment a les persones que opten per capitalitzar lôatur). 
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- Preocupa especialment lôexist¯ncia de 300 lars a Cass¨ de la Selva sense cap 

persona ocupada (caldria identificar quines són les problemàtiques). 

- També es considera una feblesa les dificultats actuals dels joves de 16 a 18 

anys i els majors de 45 anys aturats per inserir-se al mercat laboral,  

 

 

Reptes de partida: 

 

Sôapunten diferents l²nies de treball i reptes de partida en lô¨mbit econòmic a 

considerar. Són els següents: 

 

APOSTA PER LA DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ DE PROXIMITAT 

- Es planteja com a repte la necessitat de promoure una estratègia compartida i 

específica de dinamització comercial del comerç: 

o El comer de proximitat sôha dôespecialitzar i oferir valor afegit a través 

dôespai de treball conjunt entre el teixit comercial i lôajuntament. 

(dôaquest treball compartit en podrien sorgir mesures com la creaci· de 

plataformes digitals, ús efectiu de tecnologies per donar a conèixer 

lôoferta comercial o punts de recollida compartits ïtipus IQUODRIVE). 

o El treball conjunt tamb® hauria de repercutir en una millora de lôentorn 

públic, entès com una oportunitat per a consolidar els ja existents o per 

promoure lôobertura de nous comeros. 

o També es proposa un mercat cobert i canviar la ubicació del mercat a 

lôaire lliure. 

o Esdev® clau facilitar lôarribada de la gent al centre. Ha de ser funcional i 

la gent ho h de tenir fàcil. En aquest sentit es planteja disposar de més 

aparcaments (comprant finques). 

o Estudiar la possibilitat de reconvertir el carrer de la Via com espai 

dôoferta comercial 
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LA DINAMITZACIÓ DEL POLÍGON, UN REPTE CLAU PER AL 

DESENVOLUPAMENT LOCAL 

- La dinamitzaci· del pol²gon sôha dôentendre com un exercici de capitalitat dins 

la comarca (visió descentralitzada). Es planteja prendre de referència els 

passos en aquesta l²nia que sôhan pres en dôaltres ¨mbits, com el de lôesport o 

lôensenyament 

- Es considera que dinamitzar i millorar el polígon industrial esdevé fonamental 

per a incrementar la riquesa i els ingressos locals (ñper cr®ixer calen m®s 

ingressosò). A m®s, cal tenir molt en compte que avan§r en aquesta l²nia tamb® 

permetria promoure més llocs de treball estables, i amb sous més elevats. 

- Es relació a la dinamització del polígon es plantegen diferents reptes: 

o Caldria elaborar una planificació estratègica específica per donar sentit 

a mig i llarg termini a la dinamització. 

o Es podria externalitzar part de la dinamització, encarregant a 

professionals experts lôestabliment de mesures per atraure inversions 

empresarials. 

o Tamb® es podria aprofitar el pol²gon per estudiar la instalĿlaci· dôun 

viver dôempreses, vista la proliferaci· de free-lance i de petites 

empreses del tercer sector. 

 

PROMOCIONAR ACTIUS DE LA VILA PER ATRAURE VISITANTS 

- Es considera clau que el Pla Estratègic serveixi per aprofitar els actius i les 

singularitats locals per tal dôatraure visitants a Cass¨ de la Selva. En aquest 

sentit es recullen diferents aportacions: 

o Cal ser capaos dôidentificar actius locals i vincular-los: Gavarres, 

turisme industrial surer, plana de Cassà, gastronomia, etc. 

o Dôoportunitats nôexisteixen; ñtenim el bosc davant de casaò, es pot 

aprofitar lôaposta de Girona pel cicloturisme i les arts esc¯niques, etc. 

o També es proposa la possibilitat de generar un pol dôatracci· singular. 

Es posa dôexemple la possibilitat dôutilitzar lôestaci· per ubicar-hi un 

centre dôinterpretaci· de les Gavarres, o un museu ñviuò vinculat als 

actius locals, o un alberg. 
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o La vinculació de la indústria surera amb el turisme també serviria per 

consolidar el sector i garantir el seu desenvolupament a mig i llarg 

termini. 

o La promoció de la vila hauria de tenir en compte la necessitat de 

disposar de places per pernoctar. 

 

ESTRATÈGIES PER A LA PROMOURE INSERCIÓ LABORAL 

- Es proposa promoure un pla de formaci· ocupacional per tal dôadaptar lôoferta 

formativa de caràcter ocupacional a les necessitats del teixit econòmic local. 

- També es planteja la necessitat de millorar la difusió i la informació de la Borsa 

de Treball, deixant molt clar la utilitat i eficiència del servei. 

- Facilitats fiscals i administratives adreçades a emprenedors i empreses, i oferir 

formaci· innovadora que posi lôaccent a temes dôactitud a lôhora dôengegar i 

conduir un negoci, (es podria aprofitar lôexperi¯ncia de persones amb bagatge). 

- Accions específiques per a facilitar la inserció laboral de persones en situació 

dôexclusi· social. 
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5.- ALGUNES IMATGES DE LA SESSIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


