
Línia estratègica 6.   
 
INFORMACIÓ, EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA   
 
 
Cal la participació activa dels cassanencs per fer possible els objectius cap a la 
sostenibilitat que fixa el PALS. La participació del ciutadà només serà possible si entre 
tots som capaços de conscienciejar-nos  de la necessitat de canviar polítiques, hàbits i 
comportaments. 
 
Cal entendre la participació de les persones com a habitants de la ciutat i com a 
treballadors i agents responsables del funcionament de la ciutat, tant si treballen en el 
sector empresarial, agrícola o de serveis, com en el sector de l’administració. 
L’estructuració dels serveis d’informació, l’establiment d’un Fòrum ambiental, la 
promoció de la participació ciutadana, o l’establiment d’indicadors de sostenibilitat són 
alguns dels elements a desenvolupar en aquest àmbit. 
 

PPRROOGGRRAAMMEESS  II  AACCCCIIOONNSS  DDEE  FFUUTTUURR  
 
Aquesta línia estratègica s’estructura en 2 programes d’actuació i un total de 3 
accions. 
 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 6. INFORMACIÓ, EDUCACIÓ PARTICPACIÓ CIUTADANA 
 
PROGRAMES D’ACTUACIÓ 
 
6.1. Foment de la participació ciutadana a partir de la informació i de la pedagogia 
participativa 
6.2. Elaboració i difusió d’indicadors de sostenibilitat  
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Informació, educació i participació ciutadana 

PROGRAMA                
6.1. 

Foment de la participació ciutadana a partir de la informació i 
de la pedagogia participativa 

ACCIÓ/PROJECTE:     
6.1.1. 

CONSTITUIR UN CONSELL DE LA SOSTENIBILITAT PER AL 
SEGUIMENT DEL PALS DE CASSÀ 

Descripció: 
 
A partir del Fòrum de debat que s’ha iniciat durant el procés de redacció de l’auditoria 
municipal i el PALS de Cassà, l’Ajuntament facilitarà la creació d’un “Consell de la 
Sostenibilitat”, com a òrgan estable de participació ciutadana en la presa de decisions del 
municipi, sobretot pel què fa a la implantació i seguiment del Pla d’Acció Local per a la 
Sostenibilitat de Cassà de la Selva. Es proposa que l’Ajuntament reglamenti i desenvolupi les 
funcions del Consell de Sostenibilitat de Cassà.  
 
L’Ajuntament vetllarà per tenir un dinamitzador en una primera fase d’aquest Consell 
participatiu, essent l’objectiu final d’aquest dinamitzador, la de mediar i interlocutar amb 
l’ajuntament. Aprofitant la crida a la participació feta en els fòrums de debat de l’auditoria 
municipal, es important constituir un grup més o menys permanent en el temps de ciutadans 
i representatiu dels diferents sectors socials i econòmics del municipi. Aquest Consell de 
Sostenibilitat estarà format per representants de l’Ajuntament, entitats i associacions, sectors 
econòmics, comerciants, etc. 
 
El Consell haurà de fer el seguiment de la implantació del PALS i esdevenir el motor de 
fòrums específics, per discutir i acordar temes que afectin al municipi. 
 
Terminis:  Curt-Mitjà-Llarg (0 a 10 anys) 

Prioritat:  Alta 

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

Fonts de finançament: -- 

Valoració econòmica:  Organitzatiu i/o tècnic 
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Informació, educació i participació ciutadana 

PROGRAMA 
6.1.                 

Foment de la participació ciutadana a partir de la informació i 
de la pedagogia participativa 

ACCIÓ/PROJECTE:    
6.1.2.   

ACCIONS DE DIFUSIÓ DE LA NORMATIVA DEL SÒL NO 
URBANITZABLE ENTRE PROPIETARIS, SECTORS AFECTATS, 
ENTITATS I CIUTADANS EN GENERAL 

Actuació 24. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del 
sòl no urbanitzable de Cassà de la Selva. 
Descripció: 
 
L’aprovació de la normativa del sòl no urbanitzable per si mateixa suposa la seva entrada 
en funcionament de les seves disposicions legals, i la definició política d’un model 
d’ordenació de l’entorn rural de Cassà i unes propostes d’actuació. 
 
Però per poder aplicar i gestionar la normativa i les seves actuacions amb garanties és 
necessari que sigui conegut i participat per la gent, des dels agents directament implicats, 
fins als ciutadans en general. L’aprovació de la normativa per ella mateixa no assegura 
que sigui conegut i que els agents s’impliquin en la seva execució. 
 
Per això és oportú fer exposicions regulars de la normativa i les seves actuacions, tríptics 
de presentació i notícies en la revista municipal. També serà clau la participació 
ciutadana, que una de les primeres actuacions d’aquest programa proposa de vincular a 
la comissió local de custòdia del territori. 
 
En definitiva l’Ajuntament dotarà de temps i pressupost als seus serveis tècnics per poder 
fer accions continuades de difusió i participació en la normativa. 
 

Terminis: Curt-mig-llarg (0 a 10 anys) (actuació contínua en la durada de la normativa) 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS 

Fonts de finançament: municipals.  

Valoració econòmica:  3005 € (0’5 M Pts)/any  
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Informació, educació i participació ciutadana 

PROGRAMA                
6.2. 

Elaboració i difusió d’indicadors de sostenibilitat  

ACCIÓ/PROJECTE:     
6.2.1. 

APLICAR EL SISTEMA D’INDICADORS DE SOSTENIBILITAT 

Descripció: 
 
Com a eina per al seguiment de la implantació del PALS, i avaluació del camí cap a la 
sostenibilitat ambiental, social i econòmica de Cassà de la Selva, s’ha elaborat un sistema 
d’indicadors de sostenibilitat.  
 
L’aplicació i seguiment d’aquest sistema d’indicadors ha de permetre avaluar l’evolució de 
la qualitat ambiental – social – econòmica del municipi.  És important que l’Ajuntament 
sistematitzi l’aplicació d’aquests indicadors, com a sistema de seguiment de la gestió 
sostenible, però també cal fer una difusió dels resultats dels indicadors a la població. 
 
Terminis:  Curt-Mitjà-Llarg (0 a 10 anys) 

Prioritat:  Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS  

Fonts de finançament: DdG 

Valoració econòmica:  1.803,07 €/any (0,3 M PTAS/any) 

 


	PROGRAMES I ACCIONS DE FUTUR

