Cassà al Dia

NOTÍCIES

D'ACTUALITAT

Indústria i tradició, es perfilen com a primers elements d'intercanvi

Una delegació cassanenca visita Bräcke
per establir les bases de l'agermanament
El passat mes de juny un grup de
cassanencs es va desplaçar a la ciutat sueca de Bräcke per concretar els
tràmits d'agermanament entre aquesta població nòrdica i el nostre municpi.
Els contactes van ser positius i tot sembla indicar que la propera tardor es
protocolitzarà l'agermanament, el primer que formalitza Cassà de la Selva.

ANTECEDENTS
Els professors de l’IES Cassà fa dos
anys que van portar a terme el programa europeu Comenius, amb la
participació de professors d’instituts
d’Alemanya, Itàlia i Suècia.
Gràcies a la bona entesa amb el professorat de Suècia, es va crear l’Associació d’estudiants de l’IES Cassà
que va iniciar un altre programa europeu. Aquesta vegada, es tractava d’un
Joventut amb Europa bilateral amb els
alumnes de l’institut de la ciutat sueca de Gällo. El programa es va portar
a terme en dues fases: el primer contacte va tenir lloc del 9 al 16 de març
de 2001 a Gällo i el següent, del 8 a
l’11 de maig de 2001 a Cassà.
Al mateix temps, durant el primer
semestre del 2001, Suècia presidia
la Unió Europea i el Govern Suec va
prioritzar l’agermanament entre ciutats europees. A partir d’aquell moment, els ajuntaments suecs van començar a buscar ciutats amb qui agermanar-se. Ara bé, aprofitant la visita
dels professors de Gällo, una funcionària de l’Ajuntament de Bräcke va
venir a conèixer la nostra població.
Aquesta primera trobada va tenir lloc
el novembre del 2000. La bona entesa inicial va provocar que l’Ajuntament
de Cassà prengués la iniciativa en tot
aquest llarg procés d’agermanament
començant per una sèrie d’actes preparatoris a nivell econòmic i social.
A finals del mes de maig de 2001,
l’alcalde de Cassà i el regidor d’obres
i serveis van ser invitats a conèixer
Bräcke i a participar en la conferència sobre ciutats agermanades que es
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El grup cassanenc amb les autoritats locals, en la visita feta a Bräcke

Acord municipal d'agermanament amb Bräcke
Proposta d’acord consistent a manifestar la voluntat d’agermanament amb el municipi suec de Bräcke, aprovada per unanimitat en el ple municipal celebrat el
passat mes de juny a Cassà:
"Atès que d’un temps ençà s’han anat realitzant diferents contactes amb el municipi suec de Bräcke, que fins el moment s’han circumscrit bàsicament als
àmbits d’ensenyament i d’intercanvi d’experiències empresarials.
Atès que dels esmentats contactes previs s’ha constatat l’existència d’una afinitat entre el municipi suec de Bräcke i la nostra població, i el convenciment mutu
d’enriquiment a tots els nivells que pot generar la cooperació entre ambdues
poblacions.
Atès el dictamen favorable de la Comisió Informativa General, es proposa al Ple
l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Manifestar la voluntat d’agermanar-se amb el municipi de Bräcke, és
a dir, d’establir-hi lligams de relació i amistat permanent en ordre a un millor
coneixement, entesa, intercanvi d’experiències i cooperació mútues, des de la
llibertat i el respecte als drets de l’home i dels pobles.
SEGON.- Adherir-se a la Federació Mundial de Ciutats Unides.
TERCER.- Comunicar aquest acord a la Municipalitat de Bräcke, a la Federació
Mundial de Ciutats Unides i a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies,
per tal que aquesta última, a la seva vegada, ho comuniqui al Consell de Municipis
d’Europa".
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va portar a terme a Skaleftea
(ciutat al nord de Suècia).
Posteriorment, a finals del
mes de juny de 2001, Cassà
de la Selva va rebre una primera visita de viabilitat de l’alcaldessa, regidors i empresaris de Bräcke.

EN

EL MOMENT
ACTUAL

Des del juny de 2001 a l’actualitat, s’ha mantingut el contacte amb l'esmentat municipi
suec. El juny d’enguany es va
invitar l’Ajuntament de Cassà
a Bräcke per tal de començar
a perfilar com plasmar aquesta relació administrativament.
En aquestes pàgines, trobareu un reportatge gràfic amb
el dia a dia de la visita i l’acord
aprovat pel Ple de la Corporació el passat 27 de juny, manifestant la voluntat d’agermanament d’ambdues poblacions.

FUTUR

Els participants en la visita d’enguany a Bräcke al complet, davant el símbol de la ciutat
sueca, l’òs.

La reunió que els representats polítics
d’ambdós municipis van celebrar a Bräcke
el passat mes de juny, que va concloure
amb la presentació i aprovació als Plens
dels respectius municipis de la proposta
transcrita, obre les portes a la formalització de l’agermanament. La formalització
implica, entre altres, un altre acord de Ple
aprovant l’agermanament en si, el text del
protocol i el programa d’actes; una sessió solemne de declaració de l’agermanament; i, posteriorment, el desenvolupament del programa d’accions acordat.
Aquests passos s’estan iniciant però,
com diu DEL CORRAL NOGALES, perquè
un agermanament mereixi el qualificatiu
d’autèntic “ va més enllà d’una simple
relació en l’àmbit oficial entre ambdues
ciutats, producte d’unes bones o ocasionals relacions de les seves respectives autoritats municipals i el desenvolupament d’un programa d’actes solemnes oficials. L’agermanament és un
acord lliurement adoptat per dos o més
col·lectivitats, generalment en l’àmbit de
ciutats, per tal d’establir entre elles lligams de relació i amistat permanent,
en ordre a un millor coneixement, entesa, intercanvi d’experiències i cooperació mútues”.

ON

ÉS

BRÄCKE?

Bräcke es troba situat al centre oest de
Suècia. Té una població de poc més de
8.000 habitants, per tant, similar a la nostra. Ara bé, pel que fa a extensió és impossible imaginar-nos-la!. Bräcke té una
superfície de 3.800 km2, res a veure amb
la de Cassà, que compta amb un total de
45 km2. Descriure Bräcke en poques pa-

raules és difícil. Per aquest motiu, des
d’aquí invitem als joves de l’IESCassà que
hi han estat a fer-nos-en cinc cèntims.
Podeu enviar-nos un correu electrònic a
acs601@terra.es o acs003@cassadelaselva.net i el mes de setembre publicarem les vostres descripcions.

Assessorament

Mònica Plana
Tècnica de l’Ajuntament de Cassà

legal

Administratiu - Civil - Indemnitzacions - Matrimonial Penal- Reclamacions de quantitat -Trànsit
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IMATGES DEL DIA A DIA DE LA VISITA AL MUNICIPI DE BRÄCKE

Dimarts 18 de juny: benvinguda i recepció oficial a Bräcke
per part de la seva alcaldessa, Kerstin Wallin, tècnics
municipals i empresaris locals.

Dimecres 19 de juny: visita a l’empresa local W.O.W
Flooring dedicada a l’elaboració de parquet.

Dijous 20 de juny: reunió dels representats polítics
d’ambdós municipis per tal de fixar la proposta d’acord
manifestant la voluntat d’agermanament.

Dijous 20 de juny: Josep Bou, 1r tinent d’alcalde i regidor
d’urbanisme, medi ambient i pagesia, fent lliurament a
l’alcaldessa de Bräcke, Kerstin Wallin, del trofeu de Cassà.

Dijous 20 de juny: Joaquim Massa, president d’Amics de la
Sardana, donant a conèixer la cultura popular de Cassà.
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Dijous 20 de juny: visita a la serradora Jämtlamell.
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Dijous 20 de juny: Visita a Albackens Jakt & Fiske Camp,
espai destinat a la pràctica de la pesca i la caça.

Divendres 21 de juny: assistim a la celebració del Midsomer.
Danses tradicionals de la regió de Jämtland. En la festa s'aixeca
l'anomenat “pal del maig”, i s'hi fan danses al voltat, en un culte a la
família i a la fertilitat. Com es pot veure a les fotos, la corona de
flors seques és essencial per celebrar com cal el Midsomer.
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