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1. Cap a un desenvolupament sostenible 
 
 
A partir de La Cimera de la Terra, celebrada a Rio de Janeiro l’any 1992, sorgeix l’Agenda 
21, que incideix en les polítiques i estratègies a escala mundial cap a un desenvolupament 
sostenible, “... un desenvolupament que satisfaci les necessitats del present sense 
comprometre la possibilitat de les futures generacions per a satisfer les seves pròpies 
necessitats...”. Posteriorment, es varen concretar els principis de l’Agenda 21en la 
Conferència Europea sobre les Ciutats Sostenibles, celebrada a Aalborg (Dinamarca) al 
maig de 1994, i d’on en sorgir la Carta d’Aalborg. Amb la signatura de la Carta, les ciutats, 
poblacions menors i unitats territorials d’Europa es comprometen a participar en iniciatives 
locals d’Agenda 21 i iniciar programes a llarg termini vers un desenvolupament sostenible.  
  
A les comarques gironines, la Diputació de Girona, a través de l’Àrea de Medi Ambient, 
impulsa el Programa de suport a la redacció de Plans d’Acció Local per a la 
Sostenibilitat (PALS), el qual ha de permetre el desplegament de les Agendes 21 Locals i 
l’elaboració de Plans d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) als diferents municipis de 
les comarques gironines.  
 
Actualment són molts els municipis, entre ells Cassà de la Selva, que treballen per intentar 
traduir i implantar la filosofia de l’Agenda 21 a escala local.  
 
 

Figura 1. 
Principals fites del procés d’Agenda 21 local 
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El Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Cassà de la Selva  pretén ser una eina clau per 
al desenvolupament sostenible del municipi, i la base per a impulsar l’Agenda 21 Local. 
 
 

Taula 1. 
Objectius generals del PALS de Cassà de la Selva 

 

Donar a l’Ajuntament de Cassà de la Selva elements per poder desenvolupar de 
manera programada una estratègia de futur cap a la sostenibilitat 

Fer d’aquest document, l’eina clau i el punt de partida per a desenvolupar l’Agenda 
21 Local de Cassà de la Selva  

Potenciar i orientar el desenvolupament local cap a un horitzó d’un major 
aprofitament sostenible dels recursos 

Fomentar la participació dels agents locals, grups d’opinió i col·lectius ciutadans en 
aquest procés 

Establir una sèrie d’actuacions amb prioritats definides, per impulsar el 
desenvolupament econòmic, social i ambiental a escala local 

 
 

 
 



Document V. Document de síntesi 
Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Cassà de la Selva 

3 

2. L’estat de la qüestió  
 
 
2.1. Aspectes de sostenibilitat ambiental 
 
• L’entorn físic 
 
Cassà de la Selva es situa al NE de Catalunya en l’àrea centre – meridional de la província 
de Girona i, concretament, al SE de la comarca del Gironès. Compta amb una superfície 
d’uns 46 km2 i la seva població actual és de 7.868 habitants.  
 

L’entorn físic de Cassà de la Selva es caracteritza per:  
 
� Una geologia amb dues àrees clarament 

diferenciades: la meitat NE de relleus més marcats i 
substrat dominantment granític, i la meitat SW de 
morfologia més planera i subsòl constituït per dipòsits 
al·luvials. 

 
� Un clima de règim mediterrani, amb una precipitació 

anual mitjana de 680 mm i una temperatura mitjana 
de 13,8ºC.  

 
� Les rieres de la Cagarella, de la Verneda, Susvalls, 

Freixeneda i Bugantó, totes elles afluents indirectes 
del riu Onyar. D’altra banda, la riquesa hídrica del 
subsòl del terme municipal es pot considerar de 
moderada a baixa.  
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El diagnòstic 
Punts forts – Oportunitats  Àrees de millora 

� La distribució de les principals unitats 
geològiques en el municipi permet que puguin 
coexistir 2 àrees molt ben diferenciades en el 
territori. Aquest fet ha implicat (1) que la part NE del 
municipi gaudís d’unes característiques naturals 
particulars que han propiciat un cert aïllament 
respecte les àrees més antropitzades, (2) que 
aquesta part del municipi fos menys ocupada i (3) 
que finalment hagi estat inclosa en l’espai de les 
Gavarres, del Pla d’Espai d’Interès Natural. 
 
� El subsòl de la meitat del territori municipal que 
suporta una major ocupació antròpica té unes 
característiques que impliquen una riquesa hídrica 
mitjana-baixa però alhora una vulnerabilitat baixa. 
 
� La presència majoritària de sòls amb un fort 
contingut argilós i amb una notable capacitat de 
retenció d’aigua implica una possible minorització 
de les necessitats d’aigua de reg així com un 
menor risc de flux vertical descendent d’elements 
contaminants (com per exemple els nitrats). 
 
� La qualitat de les aigües superficials de la riera 
de la Verneda aigües amunt del nucli urbà es pot 
qualificar com a bona, donat que poden destinar-se 
a ús de boca amb un tractament mínim. 
 
� Per tractar d’evitar un increment de la 
contaminació de les aigües subterrànies del terme 
municipal –i a tot esperant els resultats dels estudis 
de base que han de conduir a la constitució d’una 
ELA– l’Ajuntament ha aprovat una moratòria d’una 
any a la construcció i ampliació de noves granges 
en el terme municipal.. 

 � S’ha constatat que no existeix en el municipi 
cap punt d’aforament d’aigües superficials de les 
rieres. Aquest fet implica una manca d’informació 
relativa a cabals d’avinguda (així com de cabals 
circulants) que pot ser necessària en diverses 
actuacions futures. 
 
� S’ha detectat una tendència, en els darrers 
anys, als descens dels cabals que proveeixen els 
pous municipals. 
 
� En els darrers anys també s’ha detectat una 
tendència a l’empitjorament de la qualitat de les 
aigües de les captacions municipals, principalment 
a l’àrea del mas Rispa. 
 
� La informació relativa als aprofitaments de 
fonts pròpies a Cassà és insuficient, i caldrà que 
sigui completada com a informació de base 
estrictament necessària per una correcta gestió 
hídrica integral en el municipi. 
 
� L’elevada dispersió de part de la població en 
veïnats –tot i diversificar els punts de captació 
d’aigua, un fet que en principi cal qualificar com a 
bo per al medi físic– implica que el control de la 
qualitat dels abastaments particulars hagi d’anar 
a càrrec dels propis interessats amb el risc que 
un control insuficient pugui representar per la 
salut.. 
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• El territori urbà 
 
Avui Cassà de la Selva és essencialment un únic nucli urbà compacte, amb la urbanització 
Mas Cubell, com a únic nucli separat del poble. El nucli antic es troba enmig del poble, i els 
eixamples l’envolten. L’eixampla dels anys 30 té carrers més grans i de formes més 
rectilínies. Els eixamples moderns envolten aquest 
conjunt més antic, i les construccions prenen una altra 
forma i l’espai urbà és més obert, amb jardins i places  
mirant al carrer. L’antiga carretera i l’eix 11 de 
Setembre – passeig del ferrocarril – carrer de la Vila 
fan de circumval·lació per als vehicles. La majoria dels 
equipaments públics i socials del poble queden 
vertebrats per un eix entre la rambla 11 de Setembre i 
el carrer Josep Pla – Bassegoda. 
 
Els més de 2.600 habitatges que hi ha a Cassà 
conformen una estructura urbana amb una diversitat 
d’usos urbans baixa excepte al nucli antic i carrers 
propers els quals disposen d’una major integració 
d’habitatges amb serveis, equipaments i petites 
activitats industrials compatibles.  
 
Les Normes subsidiàries de planejament (NSP) 
aprovades el 1989 es troben plenament vigents (i no hi 
ha previsió fixada per a la seva revisió). 
 
Els principals punts o focus de creixement de la ciutat són:  
 

� el desenvolupament cap al veïnat de les 
Serres (franja a l’est de la vila) per 
connectar la urbanització de Mas Cubell 
amb el poble.  

 
� el cinturó agrícola entre el nucli urbà i la 

variant (veïnat de Serinyà). No té una 
definició clara. 

 
� la reconversió de l’antiga carretera de Sant 

Feliu en carrer del nucli urbà (integració i 
permeabilitat)  

 
� la consolidació de la corona de 

circumval·lació de la vila 
 
� altres projectes puntuals (zona esportiva i 

sectors pendents del sòl no urbanitzable) 
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El diagnòstic 

Punts forts – Oportunitats  Àrees de millora 
� El municipi té unes proporcions equilibrades 
dels grans usos del sòl: urbà, agrícola i forestal.  
 
� Cassà conforma una àrea bàsica territorial 
pròpia dins del planejament territorial de 
Catalunya. 
 
� Més de la tercera part del terme es troba 
inclòs en un extens espai natural del PEIN: les 
Gavarres. 
 
� La vila té història i ha crescut de manera 
progressiva i regular dels anys 60 fins avui, 
deixant patis interiors de cases, d’importància 
com a buits urbans. 
 
� La vila té un caràcter compacte i unes 
dimensions amables per al vianant.  
 
� Cassà encara ha de plantejar el model futur 
d’estructura i creixement urbà, on podrà introduir 
els criteris de la sostenibilitat. Sense pressa, 
perquè el planejament vigent encara té sectors 
per desenvolupar. 
 
� Existeix un catàleg de patrimoni 
arquitectònic, que aplega uns 40 edificis urbans i 
altres de rurals. 
 
� Al carrer Ample s’ha enllestit una reforma de 
vials que incorpora la plantació d’arbrat viari a la 
banda de la calçada. 

� � La gestió activa de l’extens sòl no 
urbanitzable (agrícola i forestal), bona part del 
qual inclòs al PEIN, només es podrà aconseguir 
amb més dotació dels serveis tècnics. 
 
� L’estructura de la vila, a l’entorn d’un turó 
envoltat de rieres, planteja reptes orogràfics 
importants, no sempre ben resolts. 
 
� La diversitat d’usos urbans és baixa en la 
majoria de carrers, i la densitat d’habitatge al 
conjunt de la vila també. 
 
� Les normes de planejament, la gestió 
urbanística  i el sector de la construcció encara 
no han començat a incorporat elements de 
sostenibilitat i millora ambiental als seus 
plantejaments i projectes. 
 
� No s’ha redactat encara el pla especial del 
centre històric. 
 
� Els espais verds encara són unitats 
deslligades, i molts carrers no tenen arbrat 
viari. La gestió del verd urbà també pot 
incorporar encara nous elements de 
sostenibilitat. 
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• Els sistemes naturals i la biodiversitat 
 
El terme de Cassà de la Selva presenta dos tipus de paisatges amb hàbitats i ecosistemes 
ben diferenciats: 
 
 
� La serra de les Gavarres, amb el límit 

altitudinal a la cota 150 m. és un entorn 
forestal de pinedes, alzinars i suredes 
amb alguns enclaus agrícoles esparsos i 
de poca extensió, i  

 
� la plana agrícola amb alguns retalls 

forestals de pinedes, alzinars i rouredes i 
fragments de bosc de ribera i bardisses 
resseguint part de les rieres. 

 
 
 
Tot plegat conforma un espai representatiu dels ecosistemes forestals i dels paisatges 
agrícoles de les serres i planes litorals del nord de Catalunya i presenta una bona diversitat 
d’ecosistemes forestals. A més el conjunt de la serra de les Gavarres, de les quals Cassà té 
una part és l’espai PEIN de serralada litoral de major extensió a Catalunya.  

 
 

El diagnòstic 
Punts forts – Oportunitats  Àrees de millora 

� La serralada i la plana de Cassà 
constitueixen un conjunt natural representatiu i 
divers de les serres i planes litorals catalanes.  
 
� La plana i la serralada constitueixen dos 
ambients o paisatges característics de Cassà. El 
nucli urbà es situa en el territori de frontera sense 
afectar cap d’aquests ambients. 
 
� La connexió ecològica regional entre les 
Gavarres-Cadiretes i les Guilleries pot tenir un 
inici a les planes agroforestals del sud de Cassà. 
 
� Alzinars, suredes i vegetació de ribera són 
els hàbitats més remarcables del terme i que cal 
conservar. 
 
� La serra de les Gavarres (6’7% en terme de 
Cassà) es troba inclosa al Pla d’Espais d’Interès 
Natural de Catalunya, dins del qual és l’espai de 
serralada litoral més extens.  
 
� El territori municipal no es troba sotmès a 
impactes ambientals de gran significació. 

� � No hi ha informació detallada del medi 
natural de Cassà de la Selva. 
 
� No hi ha presència d’espècies o hàbitats 
d’una gran singularitat. 
 
� Les pinedes limiten el desenvolupament 
d’alzinars i suredes. 
 
� Algunes activitats futures podrien ocasionar 
un major impacte ambiental sobre els sistemes 
naturals. 
 
� Ni el PEIN de les Gavarres ni cap altre espai 
natural del terme municipal gaudeix encara d’una 
ordenació i gestió més o menys continuada i 
dotada econòmicament. 
 
� La construcció de la variant ha suposat 
l’eliminació de les basses de la Torre Mansa, 
tot i que l’estudi d’impacte ambiental 
contemplava la seva conservació i millora. 
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•  La Mobilitat 
 
Cassà de la Selva presenta una ubicació territorial estratègica per la seva proximitat a 
Girona, la fàcil accessibilitat respecte a l’eix transversal i a l’A-7, i la seva ubicació en el 
traçat de la comarcal C-250 en direcció a la 
Costa Brava. 
 
El trànsit motoritzat de Cassà s’estructura 
en una xarxa principal, una xarxa 
secundària i una xarxa veïnal. Els vials amb 
una major intensitat de trànsit són:  
 
� la carretera Provincial (5.800-8.900 vehicles 

/dia) 
 
� el carrer Molí (uns 3.000 vehicles/dia) 
 
� la rambla Onze de Setembre (3.900-5.500 

vehicles /dia) 

 
Cada dia a Cassà es realitzen uns 4.522 desplaçaments per mobilitat obligada (estudis o 
treball). 2/3 parts d’aquests desplaçaments es queden dins del municipi, per tant presenta 
una elevada autonomia respecte al seu entorn (índex d’autocontenció elevat). No obstant 
això, s’observa una creixent dependència del municipi vers la ciutat de Girona pel què 
respecte a la mobilitat obligada.  
 
Tot i que la majoria de desplaçaments urbans es realitzen a peu, l’ús del cotxe a dins del 
poble va en augment. Cal dissenyar un nou model de mobilitat que afavoreixi: 
 

 
� Un model urbanístic més compacte on en una mateixa 

zona convisquin diversos usos per tal de reduir les 
necessitats de desplaçament amb cotxe. 

 
� Incrementar i millorar els espais de la via pública per a ús 

de vianants i bicicletes,  seguint la política que s’ha iniciat al 
sector nord del nucli urbà. Paral·lelament, i aprofitant 
l’existència del “carrilet” cal fomentar l’ús de la bicicleta. 

 
� Implantar mesures de pacificació del trànsit en diversos 

punts del municipi. 
 
� Dissenyar un model de circulació del trànsit motoritzat 

basat en la jerarquització dels carrers (amb una xarxa 
principal que canalitzi bona part el trànsit de pas; una xarxa 
secundària on l’espai pels cotxes perdi importància enfront 
als vianants; i finalment una xarxa veïnal amb una prioritat 
clara dels vianants).  
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El diagnòstic 

Punts forts – Oportunitats  Àrees de millora 
� Cassà de la Selva disposa d’una bona xarxa 
de comunicacions externa i d’una bona 
accessibilitat a aquesta xarxa  
 
� L’entrada en funcionament de la variant ha 
permès reduir a la meitat el trànsit de pas que 
circula per dins del nucli urbà 
 
� El desplaçament de la indústria cap als 
polígons industrials, juntament amb la 
construcció de la variant han fet disminuir 
considerablement el trànsit de vehicles pesants 
per dins del nucli urbà de Cassà 
 
� Només 1/3 dels desplaçaments per mobilitat 
obligada (estudis i treball) es fan fora de Cassà 
 
� Tot i la proximitat amb Girona, Cassà no 
presenta gaire dependència en la mobilitat 
obligada respecta a la capital gironina 
 
� Els desplaçaments a peu és el mode de 
transport més utilitzat per a dins del poble.  
 
� El mode de transport més utilitzat en la 
mobilitat obligada per estudis és el transport 
col·lectiu (autobús)  
 
� Cassà disposa de transport interurbà que el 
comunica amb la ciutat de Girona i diverses 
poblacions de la Costa Brava 
 
� L’Ajuntament ha iniciat actuacions de 
potenciació del vianants (prioritat invertida a la 
Pl. de l’Església, pacificació del trànsit a la 
Rambla Onze de Setembre) 
 
� La dotació d’aparcaments actual és suficient 
en la major part de les zones de la ciutat 

� � La Rambla Onze de Setembre presenta un 
volum de trànsit molt important durant l’hora 
d’entrada i sortida dels escolars 
 
� La major part dels desplaçaments realitzats 
per mobilitat obligada es realitzen amb vehicle 
privat 
 
� Una part significativa dels habitants de 
Cassà es desplaça a Girona per compres 
 
� Cassà no disposa de cap sistema de 
transport col·lectiu que el connecti amb moltes 
dels municipis del seu entorn (Caldes de 
Malavella, Riudellots, Campllong, Llambilles, 
Vilobí, Salt, etc.).  El transport públic és 
especialment necessari amb Caldes de 
Malavella, principal destí dels cassanencs que 
utilitzen el tren. 
 
� Taxa de motorització elevada (525 turismes / 
1.000 habitants), tot i que és lleugerament 
inferior a la mitjana comarcal 
 
� La jerarquització viària actual canalitza una 
part molt important del trànsit motoritzat cap al 
centre de la ciutat (Pl. de la Coma i el seu entorn) 
 
� Tot i disposar de la ruta del Carrilet, la 
utilització de la bicicleta en els desplaçaments 
urbans és ínfima 
 
� Moltes de les zones del nucli urbà encara 
no es troben adaptades a totes les persones 
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•  La qualitat de l’aire 
 
Durant la dècada dels vuitanta i principis dels noranta la qualitat de l’aire del municipi de 
Cassà era força dolenta, degut fonamentalment a les emissions de la indústria surera.  
 
Actualment les principals fonts emissores de contaminació atmosfèrica a Cassà són en 
aquest ordre: el transport, els processos industrials i les fonts domèstiques i serveis.  
 
S’estima que a Cassà el sector transport és el responsable de la major part de les emissions 
de metà (CH4), partícules totals en suspensió (PST), òxids de nitrogen (NOX) i monòxid de 
carboni (CO) i de 2/3 de les emissions de diòxid de carboni (CO2) que es generen dins el 
municipi.  
 
En un nivell inferior es situen les emissions 
produïdes en el sector industrial i el sector 
domèstic – serveis. Tot i que a nivell 
municipal les emissions d’aquest sectors no 
són massa importants (en comparació amb 
la contaminació provinent del trànsit) cal 
destacar que a Cassà hi ha 29 indústries 
incloses dins del CAPCA (Catàleg 
d’Indústries Potencialment Contaminant de 
l’Atmosfera), que corresponen principalment 
a sector de transformació del suro i en 
menor mesura de la metal·lúrgia. 
 
Avui Cassà disposa de 3 captadors manuals de partícules d’alt volum per mesurar la qualitat 
de l’aire. No obstant això, en un futur pot ser interessant que el municipi disposi d’una 
estació automàtica que, a part de PST, controli d’altres contaminants.  
 
 

El diagnòstic 
Punts forts – Oportunitats  Àrees de millora 

� Cassà de la Selva disposa de captadors 
manuals de partícules de partícules d’alt volum 
 
� En els darrers anys s’observa una tendència 
a disminuir els nivells de PST (al 1996/97 es va 
superar el valor límit diari en 93 ocasions mentre 
que a l’any 1999/00 només es va superar en 14 
ocasions). 
 
� La informació disponible de les instal·lacions 
automàtiques més properes (Fornells i Sarrià) 
presenten uns nivells d’immissió detectats 
inferiors als que fixa la normativa vigent.  
 
� Una gran part dels desplaçaments interns 
dins de Cassà encara es fan a peu. 

� � El gas natural és el combustible fòssil menys 
contaminant. A Cassà el nivell d’implantació 
d’aquest combustible és força baix tant a nivell 
domèstic – comercial com sobretot en la 
indústria.    
 
� La major part de les emissions es relacionen 
amb el sector transport  
 
� El parc mòbil del municipi creix anualment 
per sobre de la mitjana de Catalunya.  
 
� Actualment Cassà no disposa d’aparells per 
mesurar concentracions de contaminants (a part 
dels captadors de partícules), i per tant existeix 
una manca d’informació pel què fa a la resta de 
contaminants (CO, SO2, NOX, O3 i H2S).  
 
� Cassà té un total de 29 empreses 
catalogades com a potencialment 
contaminants de l’atmosfera (CAPCA). 
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• El soroll 
 
Actualment l’Ajuntament de Cassà de la Selva no disposa de cap ordenança municipal 
específica reguladora del soroll i vibracions. Només recordar que l’ordenança general de 
convivència ciutadana recull algunes regulacions de comportament o conducta dels 
ciutadans respecte al soroll, però que resulta del tot insuficient i poc adequada a les 
necessitats actuals.  
 
El soroll no esdevé un vector ambiental excessivament problemàtic a Cassà, tot i que 
s’observen lectures superiors a 70 dBA al Carrer Molí i en diferents punts de la carretera 
Provincials.  
 
Així en un futur és important que l’Ajuntament de Cassà:  
  
� Mesuri i avaluï al soroll acústic de la població,  
 
� Zonificar el municipi en zones de seva sensibilitat acústica Alta (escoles, residències, hospitals, 

biblioteques, etc.), Moderada  (zones residencials i comercials) i Baixa (zones industrials).  
 
� Fixar uns valors guia d’immissió i emissió, les mesures de vigilància i correcció de la contaminació 

acústica, mesures d’inspecció, etc., mitjançant una ordenança municipal tipus reguladora de soroll 
i vibracions  

 
 

Sensibilitat acústica Nivell diürn (7-22 h) Nivell nocturn (22-7 h)  
Alta 60 50 
Moderada 65 55 
Baixa 70 60 

 
 
 

El diagnòstic 
Punts forts – Oportunitats  Àrees de millora 

� A nivell acústic, Cassà de la Selva es pot 
considerar un poble tranquil 
 
� Amb l’entrada en funcionament de la variant, 
Cassà ja no disposa de cap infrastructura viària 
que creui per l’interior del nucli urbà 
 
� La Policia Local disposa d’equips de mesura 
del soroll i anualment realitza controls de soroll al 
vehicles 
 
� Excepte casos puntuals, la indústria del 
municipi no és una font important de soroll. 

� � El trànsit és el principal responsable del 
soroll a la ciutat. 
 
� L’Ajuntament de Cassà de la Selva no 
disposa d’una Ordenança Municipal reguladora 
del soroll i les vibracions 
 
� Tot i el funcionament de la variant, la crta. 
Provincial té un nivell de soroll ambiental diürn 
superior a 70 dBA. 
 
� El trànsit de la Rambla Onze de Setembre 
ocasiona un nivell d’immissió molt superior al què 
seria desitjable 
 
� Al sector nord del carrer del Remei els 
usos residencial i industrial es barregen, fet 
que incrementa la incidència del soroll generat. 
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• La gestió de l’aigua 
 
L’abastament d’aigua potable de Cassà de la Selva prové de: 
 
� diversos pous situats en dues àrees del municipi (3 al Mas Rispa i 6 a la riera de la Verneda), 
 
� d’un barratge d’aigües superficials a la mateixa riera de la Verneda, i 
 
� d’aigua superficial del sistema Sau - Susqueda - Pasteral I- Pasteral II, des d’on es deriva l’aigua 

a la potabilitzadora de Montfullà posada en marxa l’any 1976, proveïda pel Consorci de la Costa 
Brava. 

 
Globalment el volum d’aigua explotat supera el mig milió de m3/any (a l’any 2000 va ser de 
553.723 m3), que representa un consum unitari força elevat, equivalent a 196 litres / habitant 
i dia. Així mateix, actualment prop del 10 % de la població de Cassà s’abasteix de fonts 
pròpies (pous privats).  
 
El principal problema que afecta a la qualitat de les aigües subterrànies es relaciona amb la 
presència de ferro i manganès en alguns dels pous de la zona de la Verneda, una 
problemàtica més generalitzada relativa a presència de nitrats en els pous de la zona del 
Mas Rispa i una problemàtica més puntual relativa al mateix contaminant en algun dels pous 
de la zona de la Verneda. 
 

 
Pel què fa a les aigües residuals, la majoria de particulars i establiments de Cassà de la 
Selva estan connectats al sistema públic de sanejament, excepte en els veïnats aïllats que 
disposen de foses sèptiques. 
 
La planta depuradora compta amb un tractament biològic i es preveu la instauració en un 
termini de 1 a 2 anys d’un sistema de tractament terciari amb eliminació de nutrients.  
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El diagnòstic 

Punts forts – Oportunitats  Àrees de millora 
� Cassà disposa d’un abastament diversificat: 
pous, aigües superficials de la Verneda i aigües 
superficials del Ter. Aquest fet sol repercutir en 
una millor qualitat de l’aigua abastada i alhora sol 
minimitzar problemes en captacions puntuals. 
 

� L’aigua del Ter provinent del Pasteral és de 
molt bona qualitat, i en un termini d’entre 1-2 anys 
es preveu completar –per millorar– el tractament 
amb carbó actiu. 
 

� Els darrers anys (1996-2000) el consum 
d’aigua de xarxa, tot i que amb lleugeres 
variacions, s’ha mantingut. 
 

� Es detecta una tendència a la disminució dels 
volums d’aigua incontrolats (any 2000, 21,47%). 
Rendiment de la xarxa similar al d’altres municipis.  
 

� Les dotacions diàries d’aigua de xarxa (total), i 
de xarxa (consum facturat a particulars i 
municipal) són inferiors a municipis de l’àrea 
d’influència de Girona. 
 

� Les dades analítiques de la companyia 
distribuïdora i del farmacèutic titular de Cassà de 
la Selva indiquen una qualitat adequada a l’aigua 
distribuïda a la xarxa fins l’actualitat, malgrat un 
progressiu empitjorament d’algun dels 
aprofitaments. 
 

� Els volums tractats a l’EDAR de Cassà de la 
Selva-Llagostera són clarament inferiors al volum 
de disseny de l’estació: volum de disseny 2.984 
m3/dia, volum diari mitjà tracta l’any 2000, 2.195 
m3/dia (73,55% de la capacitat). 
 

� Les aigües un cop tractades per l’EDAR són 
de qualitat adequada per al seu abocament al 
domini públic hidràulic, excepte el nitrogen 
amoniacal i, puntualment, greixos. 
 

� Actualment s’estan duent a terme els estudis 
de base per tal que en un termini d’1-1,5 anys es 
pugui completar el tractament d’aigües amb una 
eliminació de nutrients. 
 

� La totalitat dels fangs generats (100%) a 
l’estació depuradora són reutilitzats en l’agricultura 
a Cassà de la Selva i, en menor proporció, a 
Llagostera. 
 

� La voluntat municipal en aspectes de gestió 
hídrica és forta. per aquest motiu ja s’ha acordat 
amb l’Agència Catalana de l’Aigua l’inici dels 
treballs de base que han de conduir a la 
constitució d’una Entitat local de l’Aigua entre els 
municipis de Cassà de la Selva, Llagostera i 
Campllong. 

� � L’abastament diversificat d’aigua potable 
representa una major dificultat de gestió i 
encareix l’aigua donat que significa, en molts 
casos, multiplicitat d’equips, … 
 
� El conveni subscrit entre l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva i el Consorci de la Costa 
Brava únicament garanteix un volum d’aigua de 
75.000 m3/any. Aquest volum en cas de sequera 
extrema pot arribar a ser insuficient. Els consums 
d’aigua del Pasteral dels darrers anys han estat: 
’96, 96.000 m3; ’97, 97.000 m3; ’99, 78.000 m3; i 
2000, 175.000 m3. 
 
� S’han començat a detectar problemes de 
qualitat a les captacions del Mas Rispa, i 
problemes incipients de qualitat en alguns dels 
pous de l’àrea de la Verneda. 
 
� Els darrers anys s’ha constat un descens 
generalitzat en el rendiment dels pous 
municipals. 
 
� La distribució geogràfica de la població fa 
que aproximadament un 10% no es trobi 
connectada a la xarxa d’abastament pública i 
s’hagi d’abaratir de fonts pròpies. 
 
� En el registre de l’Agència Catalana de 
l’Aigua únicament hi figuren 89 pous, que es 
consideren únicament una part dels existents. 
 
� La potabilitat de les fonts públiques de Cassà 
de la Selva no es controla i caldrà que es faci. 
 
� Únicament existeix xarxa separativa d’aigües 
pluvials-residuals en el polígon industrial i en les 
noves àrees d’urbanització. Aquest fet implica 
problemes en la gestió de la depuradora en els 
moments de pluja.  Amb tot, en totes les noves 
actuacions i reformes en carrers existents, 
l’Ajuntament preveu la instal·lació de xarxa 
separativa d’aigües pluvials 
 
� Darrerament l’EDAR ha detectat algunes 
anomalies de funcionament que han coincidit en 
caps de setmana i que s’han atribuït a un 
augment en la presència de greixos de l’afluent 
 
� No es coneix cap projecte de reutilització de 
les aigües residuals procedents de l’EDAR de 
Cassà de La Selva 
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• Els residus 
 
Cassà de la Selva produeix anualment 3.419 tones de residus municipals, que significa una 
producció unitària d’ 1,26 kg/habitant i dia. El 94,6% dels residus municipals tenen l’abocador 
de Solius com a destí final, i només el 5,4 % corresponent a vidre, paper-cartró i envasos 
lleugers es recull selectivament i posteriorment es recupera.  
 
La recollida i transport de residus municipals 
es fa a través de l’empresa concessionària 
FCC, mentre que el servei de recollida 
selectiva de vidre, paper-cartró i envasos 
lleugers es gestiona des del Consell 
Comarcal del Gironès. 
 
Actualment Cassà disposa de 158 
contenidors de rebuig, 28 pel paper – cartró, 
27 pel vidre i 24 pels envasos lleugers.  
 
La neteja dels carrers la realitza la mateixa empresa FCC, i fonamentalment es fa mitjançant 
l’escombrat manual dels carrers del centre urbà, i un equip d’escombrat mixta (màquina 
escombradora i escombrat manual) a la resta del nucli urbà. Així mateix, la nova concessió 
del servei de neteja viària que ofereix el Consell Comarcal per l’any 2001 planteja diferents 
millores en la línia d’integrar les diferents neteges i millorar-ne el servei.  
 
La producció de runes a Cassà s’estima en 1.409 m3/any. El control i seguiment de la gestió 
correcta d’aquests runes és de responsabilitat de l’ens local, i actualment l’ajuntament de 
Cassà disposa d’una ordenança municipal que regula la gestió d’aquests residus.  
 
Les activitats industrials del municipi declaren anualment 14.230 tones de residus, de les 
quals un 87% tenen com a destí final la seva recuperació, incloent-hi tant la valorització en 
origen o via gestors autoritzats, així com els residus que es gestionen com a subproductes. 
Aquest percentatge de valorització es considera molt elevat en relació amb el d’altres 
municipis de Catalunya. 
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El diagnòstic 

Punts forts – Oportunitats  Àrees de millora 
� Bon servei de recollida de residus municipals 
i recollida selectiva. Bona dotació de contenidors.  
 
� Existència d’una deixalleria municipal que 
presenta uns nivells importants d’utilització per 
part de la ciutadania. 
 
� Bona part dels residus industrials del 
municipi i la seva gestió està controlada pel 
Departament de Medi Ambient. Elevats nivells de 
valorització dels residus industrials (87%). No 
obstant això, cal fomentar la gestió correcta de 
tots els residus industrials i promoure 
mecanismes per a reduir les quantitats de 
residus industrials.  
 
� L’activitat ramadera al municipi genera una 
producció de dejeccions ramaderes valorada en 
uns 71.425 m3/any. La superfície agrícola de 
Cassà (2.190 Ha) permet disposar de suficients 
conreus per a fer una correcta gestió dels fems i 
purins dins el propi municipi..  

� � Baix nivell de recuperació dels residus 
municipals. Tot i la implantació de la recollida 
selectiva a tot el municipi només el 5,4% dels 
residus municipals es recuperen.  
 
� El servei de neteja viària, tot i que ha millorat 
sensiblement en els darrers anys, encara 
presenta certes deficiències. La intensificació de 
la neteja a totes les zones urbanes de Cassà i la 
integració de totes les neteges  (neteja viària, 
neteja mercats, embornals, etc.) són algunes 
mesures de millora a considerar. 
 
� A nivell econòmic el cost dels diferents 
serveis de recollida de residus i neteja viària 
(rebuig, recollides selectives, deixalleria, neteja 
viària, etc.) es superior als ingressos que 
l’ajuntament rep mitjançant les taxes municipals. 
 
� Malgrat disposar d’una ordenança 
reguladora de les runes existeix un baix control 
de la gestió de les runes. 
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•  La gestió energètica 
 
El consum global d’energia de la població de Cassà de la Selva es situa en 10.763 Tep 
(Tones equivalent de petroli), que representa un consum anual per persona d’1,37 Tep o, el 
que és el mateix,  15.900 KWh. 
 
Per sectors, el domèstic i serveis i el transport són els principals consumidors d’energia en el 
municipi, mentre que per fonts energètiques cal destacar:  
 

� Els combustibles líquids (gas-oil, 
fuel-oil i gasolina) són la principal 
font energètica consumida en el 
municipi, degut fonamentalment a 
l’increment de la mobilitat amb 
vehicle privat.  

 
� El gas natural es troba en fase 

d’implantació. Actualment al voltant 
d’un terç dels habitatges del 
municipi utilitzen el gas natural com 
a font principal d’energia.  

 
� El consum d’energia elèctrica 

presenta un lleuger increment en 
els darrers 15 anys. El sector 
domèstic i el comerç – serveis 
presenta un consum elèctric molt 
elevat (el 60% del total), mentre que 
en els sectors primari i industrial 
presenten consums molt baixos, tot 
i comptar amb indústries prou 
importants i amb 17 clients que 
disposen de tarifa de recs agrícoles. 

 
� El consum de gasos liquats del 

petroli (fonamentalment butà) és 
molt important, amb un consum 
similar al del gas natural. 

 
 
Quant a la gestió energètica municipal, l’enllumenat 
públic de Cassà de la Selva compta amb 1.806 
punts de llum, dels quals el 47% són de vapor de 
mercuri i el 51 % de vapor de sodi. El consum 
d’energia corresponent a l’enllumenat públic es situa 
en 141 Tep.  
 
A nivell d’equipaments municipals, l’Ajuntament i 
l’Institut Català d’Energia (ICAEN) han signat un 
conveni per a realitzar una auditoria energètica a 
diferents equipaments municipals, i molt 
properament s’obtindran  les principals conclusions 
d’aquest estudi i així com les propostes de millora de 
l’eficiència energètica i d’estalvi energètic.  
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El diagnòstic 

Punts forts – Oportunitats  Àrees de millora 
� El consum energètic per persona a Cassà és 
de 1,4 Tep/any, valor inferior a la mitjana de 
Catalunya i de l’Estat Espanyol  
 
� Actualment la xarxa de distribució de gas 
natural pràcticament arriba a tots els habitatges, i 
properament arribarà al polígon industrial 
 
� Cassà de la Selva disposa d’un inventari 
complert de les instal·lacions d’enllumenat públic 
existent i mitjançant l’ICAEN s’està realitzant una 
auditoria energètica de l’enllumenat 
 
� Més de la meitat dels punts de llum que 
conformen l’enllumenat públic, són de vapor de 
sodi d’alta pressió (més eficients energèticament 
que les de vapor de mercuri). 
 
� L’ICAEN està realitzant un estudi encaminat 
a la millora de l’eficiència energètica de diferents 
edificis municipals (pavelló polisportiu, piscines 
municipals i residència geriàtrica) 
 
� El sector industrial de Cassà presenta una 
baixa demanda d’energia elèctrica.  

 � Tot i que es troba en fase d’implantació el 
consum de gas natural a Cassà és molt baix 
comparat amb els municipis del seu entorn. En 
canvi el consum de gas butà és molt important 
 
� No es disposa d’informació sobre el consum 
de combustibles en les diferents masies del 
municipi. Generalment la introducció de 
combustibles menys contaminants (per exemple 
gas natural) i d’energies renovables sol ser molt 
més difícil en l’entorn rural 
 
� Les línies elèctriques de baixa tensió del 
nucli urbà presenten un elevat nombre 
d’encreuaments a banda i banda dels carrers  
 
� Darrerament, Cassà i bona part del Gironès 
presenta un elevat nombre de talls de 
subministrament elèctric 
 
� El sector transport consumeix  prop del 40% 
de l’energia consumida en el municipi. Aquest 
valor té una relació amb el parc mòbil de Cassà, 
el qual no ha parat de créixer en els darrers anys 
 
� Aproximadament un 14 % dels punts de llum 
de Cassà presenten problemes de contaminació 
lumínica 
 
� L’Ajuntament no disposa d’ajuts / incentius 
fiscals per a l’edificació eficient, ni per la 
promoció d’energies renovables 
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• Els riscos ambientals 
 
El conjunt de riscos naturals que afecten el terme municipal de Cassà de la Selva es poden 
considerar baixos. No obstant això, cal destacar:  
 
� Risc Sísmic. Zona 2 amb correcció a 

zona 3 en el nucli municipal. És un grau 
de risc força habitual a Catalunya. 

 
� Riscos geològics. No es donen el 

conjunt de condicionants litològics, 
morfològics, climàtics i estructurals que 
solen desencadenar moviments 
gravitacionals i altres riscos geològics 
d’entitat. 

 
� Avingudes. Malgrat que algunes àrees 

àmplies de les parts distals de les rieres 
de Cassà es puguin qualificar com 
inundables, el risc d’aquest fenomen es 
sol concentrar en àrees de confluència 
entre rieres i, més minoritàriament, en 
els recs i torrents que creuen les àrees 
habitades de Cassà de la Selva. En 
aquest sentit, l’Ajuntament s’ha 
plantejat la neteja d'uns 24 quilòmetres 
de rieres l'any 2001.  

 
Cassà de la Selva és declarat d’alt risc d’incendi forestal durant el període comprès entre el 
15 de juny i el 15 de setembre. Quant a l’origen dels focs, més del 50% d’incendis registrats 
entre 1980 i 1999 han estat provocats.  

Cassà de la 
Selva 
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El diagnòstic 

Punts forts – Oportunitats  Àrees de millora 
� El conjunt de riscos naturals que afecten el 
terme municipal de Cassà de la Selva es poden 
considerar de grau mitjà-baix. 
 
� Les rieres poden donar problemes puntuals 
tant a l’exterior del nucli municipal (a la zona de 
confluència amb les rieres majors de l’W del 
municipi) com en torrents i recs que creuen la 
part habitada de Cassà. 
 
� El risc sísmic que afecta a Cassà de la Selva 
és d’un valor mig entre els que se solen donar a 
Catalunya. 
 
� En el terme de Cassà de la Selva no se 
solen donar el conjunt de condicions que 
propicien els riscos geològics més habituals. 
 
� Cassà de la Selva disposa d’un elevat 
nombre de punts d’aigua utilitzables en cas 
d’incendi forestal. Amb tot, la majoria d’aquests 
es localitzen allunyats de la principal zona de 
risc: les Gavarres. 
 
� L’existència d’una ADF es considera molt 
adequada a l’hora de col·laborar en l’extinció 
d’incendis forestals. 
 
� El medi físic del conjunt del terme municipal 
es pot considerar poc vulnerable a la 
contaminació de sòls i d’aigües subterrànies. 
 
� Les àrees industrials disposen d’una xarxa 
d’hidrants adequada. El nucli urbà disposa de 
pocs hidrants, no obstant l’Ajuntament ha previst 
la seva instal·lació en totes les àrees en què es 
vagin duent a terme actuacions urbanístiques o 
d’arranjament. 
 
� L’existència de la variant de la carretera C-
250 suposa que únicament els camions de 
transport de mercaderies perilloses que van a 
Cassà hagin d’entrar a la població, minimitzant el 
risc que representen. 
 
� La progressiva separació de la indústria 
respecte la població (amb la consolidació del 
polígon industrial i del Trust) és un fet que ajuda 
a la minimització de possibles riscos i afeccions 
als veïns de la població. 

� � Cassà de la Selva és considerat un terme 
municipal amb un elevat risc d’incendi. 
 
� Del conjunt d’incendis registrats en el terme  
municipal entre 1980 i 1999 més de la meitat han 
estat intencionats, fet que caldria valorar en la 
seva justa mesura. 
 
� Cal un manteniment acurat dels camins 
d’accés a les Gavarres, tant per minimitzar el risc 
d’incendi que es pugui derivar del trànsit com per 
facilitar les tasques d’extinció. Cal mantenir 
permanentment una franja de protecció entre els 
habitatges que afecten les àrees de les Gavarres 
i la zona forestada circumdant. La urbanització 
Refugi de les Gavarres es troba en situació de 
risc elevat. 
 
� Malgrat la baixa vulnerabilitat a la 
contaminació del medi físic, s’ha detectat un 
augment en la concentració de nitrats en algunes 
de les captacions municipals. 
 
� Les problemàtiques relacionades amb el 
correcte desguàs de les rieres són el fet que han 
propiciat que l’Ajuntament hagi pres la 
determinació de netejar més de 24 km de lleres 
públiques durant el present any 2001. 
 
� S’ha de preveure una campanya per 
connectar tots els desaigües a la xarxa de 
clavegueram, donat que en alguns punts de riera 
de dins el municipi s’ha constatat presència 
d’aigües residuals. 
 
� No existeix un coneixement exhaustiu de la 
situació de tots els locals (particulars i públics) o 
emplaçaments on hi assisteixen grans multituds. 
Cal que l’Ajuntament prengui en consideració 
estudiar aquesta situació, per tal de definir un pla 
de prevenció d’aquests riscos. 
 
� El municipi no disposa d’un Pla Bàsic 
d’Emergències Municipals. Malgrat que Cassà 
de la Selva no hi està obligat, pot optar per 
redactar-lo, fet que permetria assegurar 
actuacions més correctes en casos 
d’emergència. 
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2.2. Aspectes de sostenibilitat econòmica 
 
• Estructura econòmica general de Cassà i el seu àmbit d’influència 
 
Cassà de la Selva s’ubica en una de les zones de Catalunya que ha experimentat un major 
creixement econòmic durant la dècada dels noranta. L’estructura econòmica de Cassà 
presenta una forta indústria i el sector agrícola encara manté un pes específic important dins 
l’economia del municipi. En els darrers anys a Cassà i als municipis del seu entorn no s’ha 
produït la terciarització de l’Àrea Urbana de Girona, tanmateix la ubicació geogràfica del 
municipi i les infrastructures viàries actuals poden fer pensar en un increment del sector 
terciari en els propers anys.  
 
Actualment 2/3 de la població ocupada de Cassà treballa dins del propi municipi, essent la 
població ocupada de Cassà pràcticament igual (en nombre) als llocs de treball ofertats, per 
tant hi ha una baixa necessitat d’ocupació de fora el municipi. Tanmateix, en els darrers 
anys s’observa el progressiu descens del nivell d’autocontenció, és a dir cada vegada hi ha 
més residents a Cassà que treballen a fora del municipi, principalment a Girona. 
 
 
 
 

El diagnòstic 
Punts forts – Oportunitats  Àrees de millora 

� Cassà presenta una bona situació territorial 
pel desenvolupament de l’economia (bones 
comunicacions, proximitat amb França i 
Barcelona, etc.) 
 
� En els darrers 10 anys, les comarques 
gironines presenten un creixement econòmic 
clarament superior a la mitjana catalana 
 
� El Gironès ha incrementat la nova 
localització de l’ocupació per sobre de la mitjana 
de Catalunya 
 
� Cassà presenta un nivell d’autocontenció 
molt elevat tenint en compte la seva proximitat 
amb Girona 
 
� Les poblacions del sud de Girona (Fornells, 
Riudellots, Quart, etc.) reforcen el seu sector 
industrial dins l’Àrea Urbana de Girona, mentre 
que el sector nord perd pes específic. 

� � El nivell de vida mig per càpita a Cassà (PIB i 
RBFD) és significativament inferior al de la 
capital de Girona 
 
� El nivell de terciarització del municipi és molt 
inferior al de Girona i de la mitjana comarcal 
 
� Gairebé la meitat dels residents ocupats en 
el sector serveis tenen el seu lloc de treball a fora 
del municipi, principalment la ciutat de Girona 
 
� Si no varia substancialment la tendència 
actual (creixement natural, migracions, etc.) 
d’aquí 5 anys la comarca presentarà 
problemes reals de mà d’obra en el conjunt 
dels seus mercats 
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• El mercat de treball i població activa 
 
Segons el padró de 1996, la població activa de Cassà de la Selva és de 3.172 persones, tot i 
que la població activa actual s’estima en uns 3.400 persones.  
 
Segons dades de població ocupada de 1996: un 4,9 % treballen al sector agrari, la indústria 
ocupa el 50,4%, la construcció el 8,5% i els serveis el 36,2%. En relació amb la comarca del 
Gironès i el conjunt de Catalunya, s’observa una elevada ocupació del sector agrari i 
industrial, així com un major pes específic del sector de la construcció.  
 
En els darrers 3 anys la taxa d’atur de Cassà es situa entre el 3,9 i el 5,9% de la població 
activa, valors relativament inferiors als de la ciutat de Girona i al conjunt de Catalunya.  
 
Del perfil actual dels aturats s’extreu que els col·lectius amb una major índex d’atur són les 
dones (l’atur femení triplica el masculí) i els aturats de més de 55 anys. 

 
 

El diagnòstic 
Punts forts – Oportunitats  Àrees de millora 

� Més del 90% de la població activa són ocupats 
 
� La piràmide d’edats de Cassà indica que en els 
propers 10 –15 anys el recanvi de població en edat 
laboral està assegurat. 
 
� Entre 1991 i 1999 Cassà ha registrat un 
increment significatiu de treballadors inscrits al 
registre general de la seguretat social  
 
� En els darrers 7 anys s’observa un increment 
del nombre d’activitats econòmiques del municipi, 
sobretot del serveis i la construcció. Tot i això, la 
indústria encara és el sector que presenta un major 
pes específic en l’economia de Cassà 
 
� Cassà registra un baix nombre d’aturats, 
inferior al 5 % de la població ocupada. A més l’atur 
real de la població és inferior al que s’indica en les 
estadístiques (al voltant d’un 4,5%) 
 
� L’evolució mensual del nombre d’aturats 
presenta variacions estacionals 
 
� El grup professional més afectat per l’atur és el 
dels treballadors no qualificats. Aquest fet implica 
que hi ha mesures per paliar aquesta taxa d’atur: la 
formació ocupacional 
 
� Segons dades de la comarca del Gironès, un 
89% dels aturats reben prestació  
 
� El 18% dels contractes que es realitzen a 
Cassà són indefinits, percentatge superior al del 
global de l’Estat Espanyol (9%) 

� � La taxa d’activitat de Cassà és situa molt per 
sota dels valors de Catalunya i de la ciutat de 
Girona 
 
� El progressiu envelliment de la població 
repercutirà en l’estructura de la població activa 
en els propers anys 
 
� Comparativament el sector del comerç i 
serveis té una menor importància  
 
� L’atur femení triplica el masculí, i la major 
part de les persones que es troben en atur tenen 
un nivell d’estudis baix o molt baix 
 
� La borsa de treball de Cassà té una baixa 
implantació i la seva utilització per part de les 
empreses és pràcticament nul·la 
 
� Fins a l’actualitat no es realitzen cursos de 
formació ocupacional, tot i que la Cambra de 
Comerç de Sant Feliu de Guíxols ha patrocinat 
alguns cursos realitzats a l’escola d’adults 
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• El sector agrícola i ramader 
 
El sector primari encara presenta una importància significativa dins del municipi. L’any 1996 
ocupava un 5 % de la població, al qual cal sumar-hi un petit grup de persones que tenen en 
l’activitat agrícola un recurs complementari de l’economia familiar.  
 

Segons dades de l’any 2000, gairebé la meitat de la superfície del terme municipal de Cassà 
és ocupada per conreus agrícoles. La major part de les terres de conreu es dediquen a 
cultius de cereals de gra (generalment blat i ordi) i farratgers, (rai-gras i blat de moro 
farratger) i lleguminoses.  
 

Pel què fa a la ramaderia, dins del municipi 
hi ha 69 explotacions ramaderes, de les 
quals 4 són de grans dimensions (2 de porcí 
i 2 de boví) i 41 presenten dimensions 
mitjanes. Tot i que el municipi disposa de 
suficient base territorial per sostenir la 
cabana ramadera existent, cal un major 
control de la gestió de les dejeccions 
ramaderes per evitar situacions de 
contaminació per nitrats a les aigües 
subterrànies, ja que cal recordar que els 
municipis del nord – est del Gironès són 
considerats com a zona vulnerable per 
contaminació de nitrats de fonts agràries.    
  
En relació amb l’activitat forestal, Cassà disposa d’unes 1.760 Ha, de les quals el 57% són 
boscos per llenya (s’inclouen les sureres) i la resta per fusta. Aproximadament el 5% disposa 
d’aprofitaments forestals, i un 18% disposa de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal 
(PTGMF) aprovats.  
 
 

El diagnòstic 
Punts forts – Oportunitats  Àrees de millora 

� Pràcticament el 60% de la població que 
treballa al sector primari té menys de 44 anys. 
Aquest valor és indicador del baix nivell 
d’envelliment que registra aquest sector a Cassà 
de la Selva 
 

� A nivell municipal la producció de dejeccions 
ramaderes no supera la capacitat d’assimilar-les 
per part de les terres de conreu 
 

� Cassà de la Selva disposa d’una important 
superfície destinada a conreus (més de 1750 ha) 
 

� Existeixen 4 explotacions ramaderes de grans 
dimensions (dues de boví i dues de porcí) 
 

� Actualment hi ha tres finques que disposen de 
Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal a Cassà 
de la Selva. Aquests plans ajuden a la preservació 
del bosc en bon estat i el manteniment de la xarxa 
de camins forestals que faciliten les tasques 
d’extinció davant d’un hipotètic foc forestal. 

� � No existeix cap productor d’agricultura o 
ramaderia ecològica 
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• El sector industrial 
 
La indústria té una gran importància dins l’economia del municipi, ja que a l’any 1996 
ocupava a més de la meitat de la població activa. Dels 1.468 treballadors del sector 
secundari de Cassà, 983 són homes i 485 dones.  
 
Segons l’IAE de l’any 2000, Cassà presenta una baixa diversificació del seu sector industrial. 
Així el 36% dels establiments industrials del municipi corresponen a activitats relacionades 
amb la indústria de la fusta i el suro, si bé es cert que el nivell de diversificació era molt 
menor 12 anys enrera, quan més de mig miler persones de Cassà treballaven en aquest 
sector.  
 
En els darrers anys s’ha promogut el trasllat de la indústria de Cassà des de l’interior del 
nucli urbà cap als polígons industrials ubicats en el seu entorn immediat. Actualment la 
major part de les indústries de Cassà de majors dimensions es localitzen bé en el Polígon 
Industrial el Trust (sector sud del nucli urbà) bé en el Polígon Industrial de Cassà de la Selva 
(sector oest del nucli urbà). Ambdós polígons disposen encara de sòl industrial lliure, tot i 
que amb certes limitacions (manquen parcel·les de grans dimensions). 
 
 
 

El diagnòstic 
Punts forts – Oportunitats  Àrees de millora 

� El sector industrial de Cassà té un important 
pes dins de l’economia municipal 
 
� El sector productiu de Cassà es veu afavorit 
per la xarxa de comunicacions existent (A-7, 
carretera C-250, proximitat a la N-II, A-7 i eix 
transversal) 
 
� Entre 1995 i 1997 el nombre d’establiments 
de Cassà ha disminuït lleugerament, mentre que 
al Gironès s’ha incrementat 
 
� Les principals empreses sureres del 
municipis es troben agrupades en l’associació 
d’àmbit estatal AECORK.  
 
� Hi ha un augment del pes de l’activitat 
econòmica industrial al sector sud de Girona en 
detriment del sector nord 
 
� En els darrers anys s’ha produït el 
desplaçament de moltes indústries cap als 
polígons industrials del municipi 
 
� Una de les principals indústries de Cassà 
(Industrial Eléctrica Casanense) compta amb una 
sistema de qualitat ambiental ISO 14000 
implantat. 

� � Encara és important la dependència 
econòmica del municipi respecte a la indústria 
surera 
 
� Les 14 indústries més grans de Cassà 
ocupen el 66 % de la població ocupada en el 
sector secundari, fet que indica la feblesa de la 
indústria petita o molt petita 
 
� Tot i que el municipi encara disposa de sòl 
industrial lliure aquest és força limitat. No obstant 
això l’Ajuntament planteja una ampliació del 
polígon industrial (amb 10,6 Hectàrees de nou 
sòl industrial) i també està en projecte l’ampliació 
del polígon industrial del Trust. 
 
� Els talls elèctrics que hi ha al municipi amb 
una certa periodicitat afecten de manera negativa 
a tota la població, i al sector industrial en 
particular. 
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• El comerç i serveis 
 
El sector terciari de Cassà està format per uns 150 establiments comercials i més de 200 
establiments dedicats als serveis.  
 
En relació amb la comarca del Gironès, el sector del comerç de detall de Cassà té un 
nombre important d’establiments de productes alimentaris i de productes químics i en canvi 
és pobre en establiments d’articles per a la llar, roba i calçat i materials de transport. Pel què 
fa al sector serveis, el comerç a l’engròs és relativament important, mentre que hi ha pocs 
establiments d’hostaleria i de serveis a empreses. 
 
En els darrers anys, el comerç de Cassà ha mantingut pràcticament el mateix nombre 
d’establiments. La major part de la població de Cassà utilitza el comerç del municipi per a 
comprar els productes alimentaris i químics (drogueries), i es desplaça cap a Girona per 
comprar a establiments de roba i calçat, articles per a la llar, material de transport i altres.  
 
La distribució actual del comerç dins del nucli urbà presenta una important concentració 
d’aquest al centre històric de la ciutat (plaça de la Coma i entorn immediat), essent també 
important en alguns punts del sector nord i sud del nucli urbà. No obstant això cal destacar 
que en més o menys concentració, existeix comerç alimentari en totes les zones de la ciutat.  
 
 
 
 

El diagnòstic 
Punts forts – Oportunitats  Àrees de millora 

� Cassà de la Selva disposa d’una associació 
de comerciants, la qual ha iniciat diferents 
accions per potenciar el comerç al municipi 
 
� La construcció de noves àrees de vianants i 
la pacificació del trànsit en la carretera provincial 
poden millorar la competitivitat del comerç de 
Cassà 
 
� El centre històric de la ciutat i la seva 
proximitat amb valuós entorn natural poden 
atraure, en un futur un major nombre de turistes 
 
� Cassà de la Selva disposa d’un mercat 
setmanal que es realitza els dimecres i dissabtes 

� � En alguns sectors del municipi hi ha molt poc 
comerç. En aquestes zones, i en les de nova 
urbanització cal garantir una oferta comercial 
mínima  
 
� Més d’un terç de la població de Cassà es 
desplaça cap a Girona per anar de compres  
 
� La seva ubicació entre dos pols importants 
del sector comercial i de serveis (Girona i els 
municipis costaners) dificulta l’avenç dels 
comerços i establiments de Cassà 
 
� Tot i que ha organitzat diferents cursos 
destinats als comerciants del municipi, la Cambra 
de Comerç de Sant Feliu fonamentalment 
potencia els municipis costaners 
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2.3. Aspectes de sostenibilitat social 
 
• La població  
 
La població actual de Cassà de la Selva és de 7.868 habitants, essent el tercer municipi en 
quant a nombre d’habitants de la comarca del Gironès. La població del municipi s’estructura 
en un 14,9 % de persones menors de 14 anys, el 65,3 % tenen entre 15 i 64 anys, i el 19,8 
% tenen 65 anys o més.  
 

 
En els darrers 20 anys Cassà ha experimentat un creixement sostingut, accentuant-se el 
creixement demogràfic en els darrers dos anys. No obstant això, durant la darrera dècada 
Cassà ha presentat un creixement vegetatiu negatiu, i per tant el creixement demogràfic de 
la població es deu bàsicament a l’arribada de població immigrada. Actualment a Cassà hi 
viuen 330 persones nascudes a l’estranger.  
  
 
 

El diagnòstic 
Punts forts – Oportunitats  Àrees de millora 

� Cassà de la Selva no es troba sota la 
influència directa de Girona, mantenint encara un 
paper de centralitat secundària respecte als 
municipis del seu entorn. 
 
� L’arribada de població immigrada ha permès 
compensar la baixa taxa de natalitat i mantenir 
un cert increment demogràfic. 

� � La situació estratègica de Cassà i la 
proximitat a Girona, afavoreixen un potencial de 
creixement que de no fer-se de manera 
planificada pot crear disfuncions en el territori  i 
en la qualitat de vida del poble 
 
� Augment progressiu de l’índex d’envelliment 
de la població, principalment en la població 
dispersa dels veïnats 
 
� Creixement vegetatiu de la població dels 
darrers 10 anys negatiu (més defuncions que 
naixements) 
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• L’habitatge 
 
Actualment a Cassà hi ha uns 3.400 habitatges. Aproximadament un 60% dels habitatges 
són relativament nous (construïts a partir dels anys setanta), i pràcticament el 90% dels 
habitatges presenten un bon estat de conservació (segons dades de l’Institut d’Estadística 
de Catalunya  l’IEC). El percentatge d’habitatges de Cassà amb bon estat de conservació es 
superior al del Gironès (87 %) i de la mitjana de Catalunya (88%). 
 
 

Anys de 
construcció 

<1900 
1900–
1930   

1931–
1940   

1941– 
1950 

1951– 
1960 

1961– 
1970 

1971– 
1980 

1981–  
1990 

1991–
1999* Total 

Nombre 
d’habitatges 

117 208 54 96 194 460 577 487 418 2.611 

% sobre el total 4,5 8,0 2,1 3,7 7,4 17,6 22,1 18,7 16,0 100 

 
 
S’estima que hi ha uns 300 habitatges de segona residència i prop de 400 que es troben 
vacants o buits, de les quals 50 – 60 es troben en sòl rural. Així aproximadament un  79%  
dels habitatges s’ocupen amb població de primera residència i un 12% són habitatges 
desocupats i un 9% són segones residències. 
 
El preu dels habitatges a Cassà és inferior al dels municipis veïns costaners i també al de la 
ciutat de Girona. La seva proximitat amb Girona, amb una escassa oferta residencial, genera 
unes importants perspectives de creixement urbanístic a Cassà. Aquesta situació pot 
generar una important pressió urbanística que cal planificar de manera ordenada, per tal 
d’evitar que Cassà es transformi en poble dormitori satèl·lit de Girona.   
 
 
 

El diagnòstic 
Punts forts – Oportunitats  Àrees de millora 

� Cassà disposa d’un parc d’habitatges de 
força qualitat 
 
� El preu dels habitatges a Cassà és inferior al 
dels municipis veïns costaners i també al de la 
ciutat de Girona. 

� � Important pressió urbanística a Cassà 
 
� Hi ha uns 400 habitatges vacants o buits 
(12% del total d’habitatge)  
 
� Baixa promoció d’habitatges de protecció 
oficial (23 habitatges en els darrers 10 anys) 
 
� Baixa implantació de les energies renovables 
en els habitatges 
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• La sanitat i la protecció social 
 
Cassà de la Selva depèn de la Regió Sanitària de Girona, i és el municipi de referència de 
l’Àrea Bàsica de Salut de Cassà (ABS)  que dona assistència, a més de Cassà, a 7 municipis 
més (Llagostera, Caldes de Malavella, Sant Andreu de Salou, Riudellots de la selva, 
Campllong, Llambilles i Quart).  
 
Recentment s’ha ampliat i renovat el Centre d‘Atenció Primària del municipi, que probablement 
suposarà una millora substancial dels serveis sanitaris prestats. D’una manera immediata 
aquestes millores s’han observat amb una ampliació del servei d’urgències. 
 
Cassà també disposa de serveis socials d’atenció primària que esdevé el punt d’accés 
immediat i el graó del sistema de serveis socials més a prop del ciutadà i dels seus ambients 
familiars i socials. La majoria de les persones que acudeixen a serveis socials de Cassà ho fan 
per motius relacionats amb problemes de salut o disminució (25 %), inadaptació social (15 %) i 
dificultats econòmiques (14 %).  
 
En l’àmbit sociosanitari, també cal destacar l’existència de dos serveis importants pel ciutadà: 
la Residència Geriàtrica Sant Josep i el taller destinat a dones amb problemes de salut mental 
“l’Orquestra”.  
 

El diagnòstic 
Punts forts – Oportunitats  Àrees de millora 

� Centralitat de Cassà pel que fa als serveis 
sanitaris de l’Àrea Bàsica Sanitària 
 
� La recent transformació del consultori a CAP ha 
de permetre una millora substancial dels serveis 
sanitaris prestats 
 
� Oferta sanitària privada (consultoris mèdics, 
podòleg, centres de teràpia alternativa, etc.) que 
complementa l’oferta sanitària de Cassà. 
 
� Els serveis socials de Cassà compten amb un 
equip tècnic complert (1 treballadora social, 1 
educadora social i suport administratiu) amb 
presència diària en el territori 
 
� Existència d’una residència geriàtrica amb unes 
bones instal·lacions, malgrat que es podria optimitzar 
més, sobretot  el centre de dia. La contractació d’un 
dinamitzador/a pel centre de dia es valora com un 
element necessari per garantir el correcta 
funcionament del centre 
 
� Cassà disposa del servei Orquestra per donar 
servei a les persones amb trastorns mentals 
 
� Existència d’un servei comarcal d’atenció 
domiciliada als infants amb problemes familiars 
(SADIA), tot i que caldria reforçar més aquest servei 
 
� Possibilitat de millorar el coneixement de les 
diferents cultures presents al municipi i la cohesió 
social 

� � Baix seguiment sanitari, que dificulta l’atenció 
preventiva i la implantació de programes d’actuació 
comunitària 
 
� El nombre de farmàcies a Cassà es considera 
baix en comparació a la mitjana de la comarcal 
 
� Dependència de Girona pel que fa als serveis 
socials especialitzats. Baixa assistència externa 
als infants i joves amb dificultats d’aprenentatge 
 
� La manca d’un servei de transport al centre de 
dia de la residència geriàtrica pot dificultar 
l’accessibilitat del servei 
 
� Problemes d’accessibilitat en alguns 
equipaments municipals (entre ells els propis 
serveis socials) i a l’espai públic 
�  
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• L’educació 
 
Cassà disposa de 4 centres d’educació que cobreixen les necessitats de la població des de 
0 a 18 anys (excepte en la formació professional), amb una població escolaritzada de 1.638 
alumnes, la majoria de Cassà. 

El nivell d’instrucció de la població (estudis cursats) és similar al del conjunt del Gironès, tot i 
que cal recordar que més d’un 70% de la població que només disposa de l’EGB.  
 
Cassà també disposa d’una bona oferta educativa no reglada, ja que compta amb una 
Escola d’adults, que realitza uns 25 cursos anuals, incloent cursos de formació pel lleure 
(ball, fotografia, etc.) i de formació continuada (català, anglès, comptabilitat, etc.), una 
Escola de Música (de titularitat privada), l’Escola d’Art (de titularitat municipal) i el Casal 
d’estiu obert a infants de 3 a 12 anys.   
 

El diagnòstic 
Punts forts – Oportunitats  Àrees de millora 

� Cassà disposa de 4 centres d’educació que 
cobreixen les necessitats de la població des de 0 
a 18 anys 
 
� L’Institut de secundària afavoreix la 
centralitat de Cassà en relació als municipis 
veïns 
 
� Bona dotació de recursos (materials, 
infrastructurals i humans) dels diferents centres 
d’educació 
 
� Les associacions de mares i pares dels 
diferents centres escolars (AMPES) són força 
actives 
 
� Existència d’una Escola d’Adults que compta 
amb recursos i realitza un bon nombre de cursos 
diferents (25 cursos durant el 2000-2001) 
 
� Bona participació dels centres educatius en 
la vida social del poble 
 
� Bona oferta d’educació no reglada 

� � Consell Escolar Municipal poc operatiu 
 
� El 40% dels joves entre 20 i 24 anys no han 
superat l’etapa d’EGB (63 % barons) 
 
� Necessitat d’impulsar un projecte educatiu  
que plantegi una distribució consensuada i 
equilibrada dels escolars immigrants 
 
� Manca d’una oferta de mòduls professionals 
en l’etapa d’ensenyament secundari post-
obligatori.  
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• Les associacions i l’activitat cultural 
 
Cassà disposa d’una bona xarxa associativa, molt dinàmica i rica pel que a la proposta 
d’activitats. No obstant això, potser es detecta una poca propensió a obrir la proposta 
d’activitats més enllà dels propis associats, i fins hi tot a participar d’una manera activa en la 
programació conjunta d’activitats culturals i lúdiques del poble.  
 
Per dinamitzar el teixit associatiu pot ser 
important fomentar el Consell d’Entitats. 
Aquest ha d’ésser el mitjà per a planificar i 
realitzar una programació cultural global, que 
integri i potenciï les activitats que actualment 
es porten a terme i  en proposi de noves, 
amb l’objectiu de planificar de manera 
conjunta el calendari d’activitats culturals del 
poble. Des de l’Ajuntament cal continuar 
difonent les activitats culturals mitjançant els 
diferents instruments municipals (Agenda 
Cultural, pàgina web, etc.).  
 
Actualment l’ajuntament disposa d’un conjunt important d’equipaments i infrastructures culturals, 
tot i que s’observa una demanda d’espai per a les entitats i les associacions del poble.   
 
En general cal plantejar una reorganització dels diferents espais per a les entitats, fent una 
proposta que valori l’optimització dels espais i l’adequació de les instal·lacions. Així mateix, 
la construcció d’un nou edifici a l’actual sala Galà, pensat per albergar la biblioteca 
municipal, l’escola de música i l’escola d’art., i l’adquisició de l’edifici de la Trinxera, 
suposaria una important millora en equipaments culturals municipals.  
 
 

El diagnòstic 
Punts forts – Oportunitats  Àrees de millora 

� Cassà disposa de força associacions,  
dinàmiques i riques pel que a la proposta 
d’activitats 
 
� Existeix un Consell d’Entitats que hauria 
d’esdevenir l’instrument per a planificar i realitzar 
una programació cultural global, que integri i 
potenciï les activitats de les diferents entitats 
 
� La sala Galà i Can Trinxeria són dos projectes 
urbanístics i culturals de futur que han de millorar 
l’oferta cultural del poble. El cost econòmic i les 
fons de finançament són les principals dificultats 
per portar a terme aquests projectes 
 
� Existeix una bona oferta de mitjans 
d’informació cultural, amb la revista Llumiguia i la 
ràdio municipal. També existeixen altres canals 
d’informació entre l’ajuntament i els ciutadans, 
bàsicament amb l’Agenda cultural, un butlletí 
municipal, i la web de l’Ajuntament 

� � Es detecta una demanda de locals i espais 
per part de les entitats i les associacions del poble 
 
� Actualment l’Ajuntament disposa de diferents 
equipaments culturals, alguns dels quals no són 
els més adients per les activitats que si 
desenvolupen i no disposen de les mesures 
d’accessibilitat que contempla la normativa vigent. 
Caldria reorganitzar els equipaments i espais que 
utilitzen les entitats per tal d’aconseguir una major 
optimització dels recursos 
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• La seguretat ciutadana  
 
En general Cassà de la Selva presenta una bona convivència ciutadana, on els conflictes 
ciutadans els podem considerar com a poc importants.  
 
La Policia Local (amb una plantilla de 14 policies) realitza unes 100 actuacions/any 
relacionades amb molèsties causades per la pròpia  activitat veïnal, sovint considerant-se 
poc importants (problemes de sorolls, ocupació de guals, etc.). No obstant això, una de les 
principals tasques de la Policia Local i també el principal problema de seguretat ciutadana 
està relacionat amb el trànsit. Anualment es fa unes 120 denúncies de trànsit, un 28% de les 
quals poden suposar un risc per a la seguretat viària (no respectar les senyals de trànsit, 
conducció temerària).  
 
Es important destacar el servei assistencial que fa la Policia, sovint amb coordinació amb 
serveis socials, pel que fa actuacions davant determinades problemàtiques socials i també 
davant el control de l’absentisme escolar.  
 
 

El diagnòstic 
Punts forts – Oportunitats  Àrees de millora 

� Bona convivència ciutadana 
 
� Òptima dotació d’agents a la Policia Local. 
Increment progressiu de les tasques de policia 
assistencial 

� � Nivells d’accidentalitat superiors als de la 
mitjana de la província de Girona 
 
� Un 43% dels accidents de trànsit s’han 
produït a la Crta. Provincial (inclou les entrades i 
el tram urbà). El centre urbà, l’eix C/ de la Via-
Pg. Ferrocarril-Rbla. Onze de setembre i la 
carretera de Caldes de Malavella són també 
punts conflictius pel que fa a accidents de trànsit 
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3. El Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Cassà de la 
Selva 

 
 
El Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) de Cassà de la Selva és un pla estratègic 
que integra els diferents aspectes socials, ambientals i econòmics seguint els principis d’un 
desenvolupament sostenible, establint un conjunt d’estratègies, programes i accions que 
orientin les línies a seguir de cara al desenvolupament sostenible del municipi.   
 
El Pla d’Acció Local de Cassà de la Selva s’estructura jeràrquicament en 6 línies 
estratègiques o  objectius,  que es desenvolupen en programes d’actuació o àmbits 
temàtics,   i es concreten en un conjunt d’accions i projectes. 

 
 
 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1. 
LA SERRA I L’ENTORN RURAL I NATURAL DE PLANA: CONSERVACIÓ, ÚS I RELACIÓ 
AMB EL POBLE 
 
 

PROGRAMES D’ACTUACIÓ 
 
1.1 Ordenació i gestió sostenible de la serra i l’entorn rural i natural de plana. 
1.2 Protecció i restauració del patrimoni natural. 
 

 
 

PRINCIPALS ACCIONS I PROJECTES 
 
- Major participació municipal al Consorci de l’espai natural les 

Gavarres 
- Definició  i establiment del Fons municipal del sòl no urbanitzable 
- Potenciació del paper social i ambiental del recorregut cicloturístic “via 

verda Girona-Sant Feliu” al pas per Cassà de la Selva 
- Pla municipal d’incendis forestals 
- Definir el termenejament del domini públic hidràulic i la zona de policia 

dels cursos fluvials de Cassà de la Selva 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2. 
L’ÚS EFICIENT I SOSTENIBLE DELS RECURSOS EN LA GESTIÓ DEL SISTEMA URBÀ  
 
 

PROGRAMES D’ACTUACIÓ 
 
2.1 Estalvi, eficiència energètica i foment d’energies renovables  
2.2 Gestió integral del cicle de l’aigua 
2.3 Minimització i valorització de residus 
2.4 Millora de la qualitat de l’aire 
2.5 Prevenció i control de riscos  
 

 
 

PRINCIPALS ACCIONS I PROJECTES 
- Realitzar una comptabilitat energètica en la gestió municipal 
- Pla de millora de l’enllumenat públic 
- Programa d’ajuts per incentivar l’energia solar i l’edificació bioclimàtica 
- Constitució de la Entitat Local de l’Aigua (ELA) 
- Caracterització del medi hidrogeològic 
- Promoure que la totalitat d’activitats econòmiques i industrials de 

Cassà sol·licitin la corresponent autorització d’abocament a la xarxa 
de clavegueram 

- Assegurar la correcta reutilització dels fangs de l’EDAR per part 
d’activitats agrícoles del municipi 

- Implantar la recollida selectiva de la fracció orgànica de les deixalles 
- Control/ampliació de la xarxa d’hidrants 
- Comprovació de mesures de seguretat en edificis d’assistència pública 

de titularitat i/o gestió municipal i de titularitat particular 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3. 
MILLORA DE LA QUALITAT DE L’ESPAI URBÀ  
 
 

PROGRAMES D’ACTUACIÓ 
 
3.1 Urbanisme i territori  
3.2 Promoure una mobilitat sostenible  
3.3 Millora del paisatge urbà 
 

 
 

PRINCIPALS ACCIONS I PROJECTES 
- Pla especial del centre històric de Cassà 
- Incorporar criteris de sostenibilitat en la gestió urbanística de Cassà 
- Creació de noves rutes excursionistes i cicloturistes cap a la serra de 

les Gavarres i la plana de la Selva 
- Elaborar un pla d’accessibilitat municipal 
- Millorar la gestió del verd urbà 
- Millora de la xarxa elèctrica de mitjana i baixa tensió dins del nucli urbà 
 

 
 
 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 4. 
PROMOURE UN TEIXIT ECONÒMIC EQUILIBRAT I SOSTENIBLE  
 
 

PROGRAMES D’ACTUACIÓ 
 
4.1. Instruments per al desenvolupament econòmic de Cassà 
4.2. Mantenir l’activitat agrícola i ramadera de Cassà 
4.3. Enfortir i diversificar l’activitat industrial de Cassà 
4.4. Millora del comerç i els serveis de Cassà 
 

 
 

PRINCIPALS ACCIONS I PROJECTES 
- Creació d’un servei de promoció econòmica i cohesió social 
- Constituir un Consell econòmic i social de Cassà 
- Impulsar unes bones pràctiques agrícoles i ramaderes 
- Impulsar el comerç de Cassà 
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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 
 

 
 

PRINCIPALS ACCIONS I PROJECTES 
- Elaborar un pla municipal d’infrastructures i equipaments 
- Potenciar el Consell d’entitats 
- Fomentar l’interès dels ciutadans per formar-se en noves tecnologies 
- Oferir cursos formatius específics per a la població immigrada 
- Potenciar el Consell escolar municipal 
- Promoció de l’habitatge per a la gent jove 
 

 
 
 
 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 6. 
INFORMACIÓ, EDUCACIÓ PARTICIPACIÓ 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 seguiment del PALS 
 

 
 

PRINCIPALS ACCIONS I PROJECTES 
- Constituir un Consell de la sostenibilitat per al seguiment del PALS de 

Cassà 
- Accions de difusió del Pla especial del sòl no urbanitzable entre 

propietaris, sectors afectats, entitats i ciutadans en general 
 
 


