
Línia estratègica 5   
 
Potenciar la identitat de Cassà, la cohesió social i 
la qualitat de vida de tots els ciutadans 
 
 
 
 
“Nosaltres, ciutats i viles, som conscients que els pobres són afectats més 
negativament pels problemes ambientals i són menys capaços de resoldre’ls. 
Una distribució desigual de la salut provoca un comportament insostenible i el fa 
més difícil de canviar. Intentem integrar les necessitats bàsiques de la gent, així 
com els programes sanitaris, d’ocupació i d’habitatge dins la protecció 
ambiental. Desitgem aprendre d’experiències inicials d’estils de vida 
sostenibles, de manera que puguem treballar cap a una millora de la qualitat dels 
estils de vida dels ciutadans més que no pas simplement maximitzar el consum” 
 

Principi 1.7 de la Carta d’Aalborg  
 
 

PPRROOGGRRAAMMEESS  II  AACCCCIIOONNSS  DDEE  FFUUTTUURR  
 
En relació a la línia estratègia  “Potenciar la identitat de Cassà i la qualitat de vida de 
tots els ciutadans”, el PALS desenvolupa 4 programes d’actuació, i un total de 17 
accions.  
 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 5. POTENCIAR LA IDENTITAT DE CASSÀ, LA COHESIÓ SOCIAL 
I LA QUALITAT DE VIDA DE TOTS ELS CIUTADANS  
 
PROGRAMES D’ACTUACIÓ 
 
5.1. Cultura i associacionisme 
5.2. Salut i benestar social 
5.3. Impulsar un projecte educatiu integral 
5.4. Facilitar l’accés a l’habitatge  
 
 

 
 
 
 



 
LÍNIA ESTRATÈGICA  
5  

Potenciar la identitat de Cassà, la cohesió social i la qualitat de 
vida de tots els ciutadans 

PROGRAMA                
5.1. 

Cultura i associacionisme 

ACCIÓ/PROJECTE:     
5.1.1. 

ELABORAR UN PLA MUNICIPAL D’INFRASTRUCTURES I 
EQUIPAMENTS 

Descripció: 
 
Actualment l’Ajuntament de Cassà disposa d’un conjunt d’equipaments i infrastructures 
(culturals, esportives, etc.), a més de futures instal·lacions com l’edifici Galà (que 
albergarà la biblioteca municipal, l’escola de música i l’escola d’art). 
  
Per tal d’optimitzar els actuals equipaments culturals i per fomentar i recolzar 
l’associacionisme cassanenc, l’ajuntament, amb la participació del Consell d’Entitats 
(Vegeu acció 5.1.2.), realitzarà un Pla municipal d’infrastructures i equipaments.   
 
Es tracta de conèixer les característiques i utilitats dels diferents equipaments municipals:  
 
 Característiques de les infrastructures actuals (superfícies, estat de conservació, nº 

d’aules, potencialitats, etc.) 
 Usos actuals (entitats que l’utilitzen, utilitats, horaris, etc.)  
 Grau de satisfacció dels usuaris (principalment de les entitats que l’utilitzen) i 

principals mancances detectades.  
 Demanda i necessitats de les entitats i associacions del poble 

 
L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament ja disposa de bona part d’aquesta informació. Es tracta 
de completar-la i elaborar un pla municipal d’infrastructures i equipaments que permeti 
optimitzar  l’ús de cadascun dels equipaments i planificar la prioritat de nous espais (Hotel 
d’Entitats, etc.).  
 
El Pla haurà de determinar la inversió necessària per tal de condicionar cadascun dels 
equipaments, així com la seva prioritat i terminis d’execució 
 
Terminis: Curt (0 a 2 anys)  

Prioritat:  Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, Agents econòmics i socials 

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica: Organitzatiu i/o tècnic  
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Potenciar la identitat de Cassà, la cohesió social i la qualitat de 
vida de tots els ciutadans 

PROGRAMA                
5.1. 

Cultura i associacionisme 

ACCIÓ/PROJECTE:     
5.1.2. 

POTENCIAR EL CONSELL D’ENTITATS 

Descripció: 
 
Actualment a Cassà hi ha un Consell Municipal d’Entitats, amb una representació de totes 
les entitats socials i culturals del municipi.  Aquest  òrgan, tot i que actualment no acaba 
de ser del tot operatiu i funcional, es planteja com l’instrument per a planificar i programar 
els esdeveniments culturals del poble. 
 
Per tal de millorar la seva operativitat es proposa: 
 
 Incloure les entitats esportives dins el Consell d’entitats (o bé crear un Consell esportiu 

molt relacionat amb el Consell d’entitats). 
 
 Potenciar el Consell d’Entitats des de l’Ajuntament. L’Ajuntament ha d’actuar com 

impulsor establint l’estructura tècnica necessària (des de l’Àrea de Cultura) per tal de 
coordinar i dinamitzar el Consell d’Entitats.   

 
 Incrementar el nombre de reunions i les competències del Consell d’Entitats 

 
 Incrementar i concretar les tasques i funcions del Consell d’entitats (programació 

conjunta d’activitats, etc.)  
 
Un bon funcionament del Consell d’Entitats ha de permetre millorar la comunicació entre 
les diferents entitats, millorar l’oferta cultural  i la cohesió social del municipi. 
  
Terminis:  Curt-Mitjà-Llarg (0 a 10 anys) 

Prioritat:  Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, Agents Locals 

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica: Organitzatiu i/o tècnic 
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Potenciar la identitat de Cassà, la cohesió social i la qualitat de 
vida de tots els ciutadans 

PROGRAMA                
5.1. 

Cultura i associacionisme 

ACCIÓ/PROJECTE:     
5.1.3. 

POTENCIAR EL PUNT JOVE DE CASSÀ 

Descripció: 
 
L’Ajuntament de Cassà disposa d’un Punt d’Informació Juvenil, que cal potenciar i donar a 
conèixer a la població jove.   
 
A més de canalitzar la informació juvenil, des del Punt caldria potenciar activitats i espais 
de trobada dels joves de Cassà1. 
 
Terminis:  Curt-Mig (0 a 5 anys) 

Prioritat:  Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució:  ACS, Agents econòmics i socials 

Fonts de finançament:  

Valoració econòmica: 18.030,36 €/any (3 M PTAS/any) 

 

                                                 
1 L’Ajuntament de Cassà està realitzant un Pla de joventut, que pot esdevenir una eina 
interessant per a potenciar les polítiques de joventut de Cassà 
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Potenciar la identitat de Cassà, la cohesió social i la qualitat de 
vida de tots els ciutadans 

PROGRAMA                
5.1. 

Cultura i associacionisme 

ACCIÓ/PROJECTE:     
5.1.4. 

IMPULSAR EL VOLUNTARIAT A CASSÀ 

Descripció: 
 
Per a l’impuls del PALS L’Ajuntament de Cassà cercarà la corresponsabilitat i compromís 
dels diferents sectors socials i econòmics del municipi. Dins d’aquests context pot ser 
positiu fomentar el voluntariat social i ambiental, que podrà participar i col·laborar en part 
de les accions que es plantegen en el PALS. 
 
Des dels diferents sectors involucrats (Ajuntament, consell d’entitats) es treballarà per 
fomentar els valors de la solidaritat i la cooperació internacional. 
 
Terminis:  Curt-Mig (0 a 5 anys) 

Prioritat:  Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució:  ACS, Consell d’entitats  

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica: Organitzatiu i/o tècnic 

 



 
LÍNIA ESTRATÈGICA  
5  

Potenciar la identitat de Cassà, la cohesió social i la qualitat de 
vida de tots els ciutadans 

PROGRAMA                
5.2. 

Salut i benestar social 

ACCIÓ/PROJECTE:     
5.2.1. 

IMPULSAR UN PROGRAMA D’ATENCIÓ A FAMILIARS I 
CUIDADORS EN L’ÀMBIT DE LA SALUT MENTAL  

Descripció: 
 
Una part de les persones que pateixen problemes de salut mental es deriven cap a 
centres de salut mental. En d’altres casos (quan la situació és menys greu) es poden 
resoldre bona part dels problemes mitjançant l’ajut – al propi domicili – de cuidadors i els 
propis familiars. Aquesta acció proposa realitzar actuacions de formació i cura dels 
cuidadors i familiars que tenen a càrrec persones dependents.  
 
Aquesta tasca formativa es pot resoldre mitjançant un conveni entre l’Ajuntament i una 
empresa especialitzada, que a més de les sessions formatives puntuals a cuidadors i 
familiars ofereixi un servei d’assessorament i ajuda permanent, que pot estar cofinançat 
conjuntament entre particulars i Ajuntament (segons les disponibilitats econòmiques de cada 
família).  
 
Aquest mateix programa es pot adaptar i aplicar a d’altres col·lectius amb necessitats 
específiques especials. 
 
Terminis:  Mitjà (3 a 5 anys) 

Prioritat:  Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, SSAP, CE, CCG, I’ABS, Consell 
econòmic i social, i les associacions afectades 
Fonts de finançament:  DBS,  CCG 

Valoració econòmica:  3.005,06 € (0,5 M PTAS) 
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Potenciar la identitat de Cassà, la cohesió social i la qualitat de 
vida de tots els ciutadans 

PROGRAMA                
5.2. 

Salut i benestar social 

ACCIÓ/PROJECTE:     
5.2.2. 

REFORÇAR L’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A DOMICILI 

Descripció: 
 
Aquesta actuació va encaminada a garantir una major cobertura dels serveis d’atenció 
domiciliària, en especial als casos de famílies amb infància en alt risc social, i promoure 
l’establiment d’una xarxa d’aquestes noves activitats que cobreixi les necessitats 
creixents.  
 
Aquest reforç en l’atenció que ja es dóna, permetrà a més assegurar la màxima 
permanència de la gent gran en el seu entorn habitual caldrà tenir cura dels nivells de 
qualitat i d’uns costos que no siguin excloent.  
 
També es potenciarà el voluntariat en aquest àmbit (vegeu acció 5.1.4.) 
 
Terminis:  Mitjà (3 a 5 anys) 

Prioritat:  Baixa 

Sectors involucrats en la seva execució: SSAP  

Fonts de finançament: DBS 

Valoració econòmica:  -- 
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Potenciar la identitat de Cassà, la cohesió social i la qualitat de 
vida de tots els ciutadans 

PROGRAMA                
5.2. 

Salut i benestar social 

ACCIÓ/PROJECTE:     
5.2.3. 

AMPLIACIÓ DE L’ACTUAL SERVEI DE CENTRE OBERT 

Descripció: 
 
L’objectiu principal del Centre Obert és ajudar al desenvolupament personal i a la 
integració social dels infants atesos. Es tracta d’un centre on s’hi fan activitats diàries o 
setmanals (segons els casos), en horari extraescolar. Aquestes activitats principalment 
són: reforç escolar, esports, berenar, coneixement de l’entorn, adquisició d’aprenentatges 
i habilitats socials i jocs grupals. Aquest servei s’adreça a nens i nenes de 6 a 14 anys.  
 
Vista la valoració social i educativa que es fa d’aquest servei especialitzat per part dels 
professionals i analitzats els resultats obtinguts, és important no només seguir mantenint 
el servei, si no que s’hauria d’incrementar la seva dotació i la seva cobertura 
 
Terminis:  Mitjà (3 a 5 anys) 

Prioritat:  Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: CE, SSAP  

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica:  -- 
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Potenciar la identitat de Cassà, la cohesió social i la qualitat de 
vida de tots els ciutadans 

PROGRAMA                
5.3. 

Impulsar un projecte educatiu integral 

ACCIÓ/PROJECTE:     
5.3.1. 

FOMENTAR L’INTERÈS DELS CIUTADANS PER FORMAR-SE 
EN NOVES TECNOLOGIES 

Descripció: 
 
La utilització de noves tecnologies esdevindrà molt important en el treball i la societat dels 
propers anys. Per aquest motiu és important que l’Ajuntament ajudi a despertar l’interès 
dels ciutadans per formar-se en noves tecnologies.  En general els joves tenen, per sort, 
la informàtica dins de l’àmbit escolar i tenen accessibilitat a les noves tecnologies. La 
resta de població (població no escolar) en general  té més dificultats per accedir a les 
noves tecnologies.  
 
Per a incentivar les noves tecnologies l’ajuntament crearà ciber@teneus (espais públics i 
gratuïts on es pot navegar, enviar correus electrònics, amb l’objectiu que la gent es 
familiaritzi amb internet). De manera immediata l’Ajuntament impulsarà l’Internet a la 
biblioteca municipal. 
 
Terminis:  Mitjà (3 a 5 anys) 

Prioritat:  Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS 

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica:  6.010,12 €/any (1 M PTAS/any) 

 

mailto:ciber@teneus
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Potenciar la identitat de Cassà, la cohesió social i la qualitat de 
vida de tots els ciutadans 

PROGRAMA                
5.3. 

Impulsar un projecte educatiu integral 

ACCIÓ/PROJECTE:     
5.3.2. 

OFERIR CURSOS FORMATIUS ESPECÍFICS PER A LA 
POBLACIÓ IMMIGRADA 

Descripció: 
 
Donada la important arribada de població immigrant que ha tingut Cassà en els darrers 
anys, es important potenciar des de l’escola d’adults cursos formatius (d’alfabetització, 
culturals, etc.)  específics a la població d’origen immigrat, valorant les seves peculiaritats i 
facilitant la seva incorporació posterior a d’altres cursos realitzats en la mateixa escola 
d’adults.  
 
Terminis:  Curt (0 a 2 anys) 

Prioritat:  Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: Escola d’Adults 

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica:  Inclòs en la programació de l’Escola d’Adults 
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Potenciar la identitat de Cassà, la cohesió social i la qualitat de 
vida de tots els ciutadans 

PROGRAMA                
5.3. 

Impulsar un projecte educatiu integral 

ACCIÓ/PROJECTE:     
5.3.3. 

POTENCIAR EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 

Descripció: 
 
Actualment a Cassà funciona un Consell Escolar Municipal que agrupa a les AMPES, 
professors, representants sindicals, etc. (en total unes 20 persones).  No obstant això, el 
Consell escolar es reuneix molt puntualment (1 vegada a l’any) i les seves funcions són 
molt puntuals. 
 
Es proposa potenciar el Consell escolar, millorant la seva operativitat i les tasques i 
funcions a desenvolupar. Aquest Consell podria ser l’espai de debat i decisió de les 
diferents qüestions relacionades amb l’educació (immigració, activitats extraescolars, 
casos problemàtics, etc.). 
 
El Consell també podria tenir un paper decisori en la definició dels criteris de la Comissió 
específica de matriculació i impulsar la creació d’una Oficina única de matriculació 
(element repartidor dels diferents alumnes amb necessitats “especials”, principalment 
immigrants).  
 
Finalment el Consell escolar ha de tenir protagonisme en l’establiment de prioritats per a la 
millora dels diferents equipaments escolars del municipi i amb la programació de l’oferta 
lúdica del període de vacances escolars. 
 
Terminis:  Curt (0 a 2 anys) 

Prioritat:  Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, CE 

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica:  Organitzatiu i/o tècnic 

 



 
LÍNIA ESTRATÈGICA  
5  

Potenciar la identitat de Cassà, la cohesió social i la qualitat de 
vida de tots els ciutadans 

PROGRAMA                
5.3. 

Impulsar un projecte educatiu integral 

ACCIÓ/PROJECTE:     
5.3.4. 

SOL·LICITAR L’AULA D’ESCOLARITZACIÓ EXTERNA DE 
CASSÀ 

Descripció: 
 
Actualment hi ha uns 15 joves de Cassà que van a aules d’escolarització externa de 
Girona. Per aquest motiu pot ser convenient sol·licitar al Departament d’Ensenyament 
l’obtenció d’una Aula d’Escolarització externa a Cassà o negociar més places en els 
centres de Girona.  
 
Terminis:  Curt (0 a 2 anys) 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: CE, DE 

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica:  Organitzatiu i/o tècnic 
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Potenciar la identitat de Cassà, la cohesió social i la qualitat de 
vida de tots els ciutadans 

PROGRAMA                
5.3. 

Impulsar un projecte educatiu integral 

ACCIÓ/PROJECTE:     
5.3.5. 

SOL·LICITAR CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ  

Descripció: 
 
Tot i que abans La Salle oferia estudis de formació professional, amb l’entrada de la 
reforma educativa aquesta oferta va desaparèixer. 
 
Amb l’objectiu de millorar l’oferta educativa de Cassà, l’Ajuntament de Cassà (amb el 
suport dels ajuntaments veïns), i els centres escolars del municipi, prèvia valoració de la 
població escolar potencial, sol·licitaran al Departament d’Ensenyament la concessió de 
diferents cicles formatius de grau mitjà.  
 
És important que aquests cicles formatius tinguin la màxima relació amb l’entorn 
socioeconòmic de la zona (treballs forestals i de conservació del medi natural, 
explotacions ramaderes, indústria surera, etc.) 
 
Terminis:  Mig (3 a 5 anys) 

Prioritat:  Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, CE, DE 

Fonts de finançament: DE 

Valoració econòmica:  -- 
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Potenciar la identitat de Cassà, la cohesió social i la qualitat de 
vida de tots els ciutadans 

PROGRAMA                
5.3. 

Impulsar un projecte educatiu integral 

ACCIÓ/PROJECTE:     
5.3.6. 

IMPULSAR EL PROGRAMA ESCOLAR “CASSÀ SOSTENIBLE” 

Descripció: 
 
La introducció de l’educació ambiental i per a la sostenibilitat en els plans d’estudis de 
l’ensenyament primari de Cassà, són un element important per a promoure hàbits i 
conductes més respectuoses amb el medi ambient.  
 
Aquest programa hauria d’incloure diferents activitats de síntesi per treballar diferents 
temes que s’emmarquen en l’AGENDA 21Local i que són claus en la sostenibilitat urbana: 
 
 La mobilitat 
 Els residus (recollida selectiva, neteja viària, etc.) 
 Estalvi d’aigua i energia 
 El medi natural  
 La població 
 El paisatge urbà 

 
Paral·lelament, des de 1998, el Departament de Medi Ambient i el Departament 
d’Ensenyament en conveni amb la Societat Catalana d’Educació Ambiental van iniciar una 
prova pilot del programa anomenat Escoles Verdes (es va fer en 12 centres 
d'ensenyament). L’objectiu principal d’aquest programa és ambientalitzar els centres tant 
a nivell curricular com en la seva gestió. Així mateix el programa fomenta la participació 
dels centres en els projectes locals de millora ambiental. Les escoles que s’acrediten 
obtenen el distintiu d’Escoles verdes  que s’ha de revisar biennalment.  
 
Terminis:  Mig (3 a 5 anys) 

Prioritat:  Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: CE  

Fonts de finançament: DE, DMA, ACS 

Valoració econòmica:  12.020,24 €/any (2 M PTAS/any) 
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Potenciar la identitat de Cassà, la cohesió social i la qualitat de 
vida de tots els ciutadans 

PROGRAMA                
5.3. 

Impulsar un projecte educatiu integral 

ACCIÓ/PROJECTE:     
5.3.7. 

CREACIÓ D’UNA ESCOLA ESPORTIVA DE BASE 

Descripció: 
 
Actualment a Cassà hi ha un total de 16 entitats esportives i bona part dels joves de 
Cassà practiquen algun tipus d’esport. En aquest sentit pot ser interessant la creació 
d’una escola esportiva, vinculat a les activitats extra-escolars, que treballi per fomentar 
l’esport escolar i de base en el municipi.   
 
Terminis:  Mig (3 a 5 anys) 

Prioritat:  Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, CE, entitats esportives  

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica:  -- 
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Potenciar la identitat de Cassà, la cohesió social i la qualitat de 
vida de tots els ciutadans 

PROGRAMA                
5.4. 

Facilitar l’accés a l’habitatge 

ACCIÓ/PROJECTE:     
5.4.1. 

ESTUDI SOBRE EL GRAU D’OCUPACIÓ DELS HABITATGES 

Descripció: 
 
Les dades actuals sobre el parc d’habitatges de Cassà de la Selva situen el un 12 % el 
percentatge d’habitatges desocupats.  Davant d’aquesta situació es proposa un estudi en 
detall dels habitatges buits de Cassà que serveixi de base per a emprendre mesures de 
foment de l’ocupació de l’habitatge.  
 
L’estudi que es proposa hauria d’avaluar bàsicament: 
 
 la quantitat real d’habitatge buit 
 la seva localització (cal veure si es concentra en barris o carrers del municipi) 
 els motius pels quals es troba vacant (futura ocupació, el pot llogar però a un preu 

massa baix, per llogar-lo caldria realitzar obres però no en vol fer, etc.) 
 característiques (superfície, el grau de conservació, instal·lacions actuals,  
 la necessitat d’obres per tal de ser habitable i el seu cost aproximat 
 la disponibilitat del propietari per llogar l’habitatge. 

 
A partir dels resultats d’aquest estudi l’Ajuntament podrà impulsar estratègies per a 
l’ocupació dels habitatges existents (ajuts per les persones que lloguen i/o rehabiliten aquest 
habitatges, etc.).  
 
Terminis:  Curt (0 a 2 anys) 

Prioritat:  Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS 

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica:  6.010,12 €  (1 M PTAS) 
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Potenciar la identitat de Cassà, la cohesió social i la qualitat de 
vida de tots els ciutadans 

PROGRAMA                
5.4. 

Facilitar l’accés a l’habitatge 

ACCIÓ/PROJECTE:     
5.4.2. 

PROMOCIÓ DE L’HABITATGE PER A LA GENT JOVE  

Descripció: 
 
Cassà de la Selva compta amb més de 300 habitatges que presenten deficiències de 
conservació. Per altra banda es detecta la necessitat de millorar l’accés a l’habitatge 
especialment a la població jove per tal de canviar la tendència actual d’envelliment de la 
població.  
 
Es proposa engegar un programa d’ajuts per tal de fomentar la rehabilitació d’habitatges 
del nucli urbà que contempli:  
 
 Establir una línia d’ajuts o incentius fiscals per a la rehabilitació de façanes i de la seva 

estructura en tots els edificis catalogats 
 Assessorar al ciutadà en relació als tràmits i subvencions existents per a la 

rehabilitació de façanes de la resta del parc d’habitatges de la ciutat.  
 
Paral·lelament l’Ajuntament de Cassà farà una promoció d’habitatges de lloguer, 
incentivant  als propietaris d’edificis del casc antic a rehabilitar-los, perquè s’acullin al Pla 
de promoció d’habitatges per a la gent jove. Com s’ha fet en d’altres ciutats, la promoció 
de l’habitatge per als joves es pot incentivar amb la constitució d’una assegurança 
multirisc que garanteix el manteniment de l’habitatge i assegura el cobrament de la 
mensualitat per part del propietari. 
 
Terminis:  Mig-llarg (3 a 10 anys) 

Prioritat:  Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, sector privat 

Fonts de finançament: GENCAT 

Valoració econòmica:  -- 

 



 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA  
5  

Potenciar la identitat de Cassà, la cohesió social i la qualitat de 
vida de tots els ciutadans 

PROGRAMA                
5.4. 

Facilitar l’accés a l’habitatge 

ACCIÓ/PROJECTE:     
5.4.3. 

PROMOCIÓ (PÚBLICA I PRIVADA) D’HABITATGES DE 
PROTECCIÓ OFICIAL 

Descripció: 
 
L’Ajuntament de Cassà, sòl o bé conjuntament amb els promotors urbanístics, continuarà  
sol·licitant la construcció d’habitatges de protecció oficial (de venta o lloguer) al 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’Ajuntament de Cassà facilitarà una borsa d’habitatges, bàsicament adreçada a facilitar 
l’accés a l’habitatge als joves.   
 
Terminis:  Mig-llarg (3 a 10 anys) 

Prioritat:  Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, DPTOP  

Fonts de finançament: DPTOP 

Valoració econòmica:  -- 
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