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BUTLLETÍ D’ESQUERRA DE RODA DE TER 

ELS MILLORS RESULTATS DE LA HISTÒRIA D’ERC A RODA 

Abans d'acabar el curs polític volem fer arribar a totes les cases del poble la valoració dels resultats de les 
eleccions municipals del passat 24 de maig i de les posteriors negociacions per conformar govern. 

Volem donar les gràcies a tots els rodencs i rodenques que van participar en les eleccions municipals i que 
van fer possible que Esquerra tornés a guanyar-les amb 1.059 vots (41%) i que quedés a tan sols 24 vots 
d'obtenir la majoria absoluta. Aquests han estat els millors resultats de la història d’Esquerra a Roda 
amb 248 vots més respecte el 2011 i avalen el reconeixement al treball fet per l’equip de govern els dar-
rers 4 anys. També felicitem a tothom perquè en aquest consistori ja no hi ha lloc per als partits xenòfobs 
que volien trencar la cohesió social del nostre poble i que els darrers 8 anys havien obtingut representació. 

Les majories s’assoleixen compartint idees i projectes, treballant programes electorals i de govern, i con-
sensuant objectius, i això és el que hem intentat fer des del dia després de les eleccions. Ningú, amb hon-
radesa i sensatesa, podrà dir el contrari. 

Durant les 3 setmanes de negociacions posteriors a les eleccions va ser impossible mantenir converses 
polítiques amb CIU, malgrat que ho vam intentar i reclamar repetidament. Fins 48 hores abans del ple 
d’investidura no vam poder seure per parlar-hi i, com és evident, a aquelles alçades el pacte amb IPR se-
gurament ja s’havia materialitzat. Fa 4 anys el Sr. Antoni Escarrabill va dir en l’acte de constitució de l’Ajun-
tament que “la força més votada és la que ha de governar, respectant la decisió del poble, que és qui li ha 
donat la legitimació per poder-ho fer”. Està clar que 4 anys després ni ell ni el seu grup pensen el mateix. 

Amb IPR ens vam reunir en tres ocasions. En la primera, el seu únic objectiu va ser posar sobre la taula 
una condició: la de l’alcaldia compartida. Com a resposta, nosaltres els vam plantejar que, abans de co-
mençar a repartir càrrecs, calia restablir la confiança i, sobretot, parlar dels programes electorals presen-
tats per cada grup, establir prioritats de govern conjuntes i debatre idees i projectes.  

A proposta nostra, en la segona reunió vam parlar dels programes electorals presentats per cada grup, i 
vam constatar que IPR “s’alineava amb” el nostre programa i el nostre projecte, sense cap aportació per 
part seva. Ells no van contribuir amb cap més idea que la publicada en els seus fulletons electorals i ERC 
va proposar un projecte de dinou pàgines que des d’abans de les eleccions es pot trobar al nostre web. 

En la tercera reunió ERC va fer una proposta honesta i sincera de govern, d’organització i de treball con-
junt pel poble. A la qual vam rebre com a resposta, no pas una darrera reunió, sinó un pacte amb Conver-
gència, comunicat per mitjà del telèfon mòbil. La proposta de treball i d’organització era la següent: 

L’entesa final entre IPR i CIU demostra que no es creien el “pacte de poble” del qual tant parlaven, i que 
les reunions que vam mantenir van ser, per part seva, pur tacticisme mentre formalitzaven el seu pacte. Els 
membres de la llista d’Esquerra vam aportar voluntat d’entesa i una proposta d’organització renovadora 
que hauria permès dur a terme un treball conjunt, seriós i fructífer. Això és el que van reclamar els rodencs 
i rodenques a les urnes i així és com vam treballar per intentar assolir el que va demanar la majoria. 

Proposta de pacte de legislatura 2015-2019 presentada per ERC a  IPR 

Alcaldia de quatre anys per a la llista més votada Primera tinença d’alcaldia de quatre anys per a la 

segona llista més votada 

Repartiment equitatiu de regidories 

6 regidors d’ERC (a determinar) 6 regidors d’IPR (a determinar) 

Junta de Govern setmanal amb els 12 regidors 

Organització en quatre àrees de treball amb coordinadors dels dos grups municipals, repartides equitativament 

(Regidors dels dos grups en cada àrea per treballar de manera unida i coordinada) 

2 coordinadors d’àrea (ERC) 2 coordinadors d’àrea (IPR) 

Comissió de seguiment (per garantir reunions més executives que les de la Junta de Govern) 

Formada per: 2 coordinadors d’ERC, 2 coordinadors d’IPR, Alcalde 

Plens municipals cada dos mesos amb la participació d’una entitat del poble. 



També volem aprofitar aquest butlletí per fer un resum, no exhaustiu, de les actuacions i els projectes duts 
a terme la passada legislatura per l'equip de govern. El reconeixement per part del poble a la feina ben 
feta ens ha conduït a guanyar les eleccions, a ser la força més votada i a quedar-nos tan sols a 24 
vots de la majoria absoluta. Som la força majoritària a Roda i, com a tal, ens oferim de nou a tots els 
veïns i veïnes per continuar la feina començada fa quatre anys i que no volem que quedi aturada. 
 
 Hisenda — Promoció econòmica 
Sanejament de les finances municipals. Reducció fins el 47’70 % de l’endeutament municipal. Pagament 
de factures a proveïdors a menys de 30 dies. Pagament dels 200.000 € de la condemna per les obres del 
teatre (efectuades en legislatures anteriors). Disminució de la pressió fiscal derivada de l’IBI. Reducció dels 
impostos a les botigues (escombraries i taxa de llicències, comunicacions prèvies i declaracions responsa-
bles). Subvencions a emprenedors  i empresaris que han creat el propi lloc de treball a Roda. Dinamització 
de locals buits. 
 Serveis — Medi ambient — Salut — Esports 
Pla d'estalvi i eficiència energètica. Substitució del 80% de l'enllumenat públic per a la seva millora. Repa-
racions en l'enllumenat i els edificis municipals determinades per les inspeccions fetes. Obertura dels jar-
dins de La Blava. Obertura del camí Vora Ter,  la Blava-Sorralta. Bio-construcció de La Guingueta. Projec-
te i execució dels horts socials. Projecte i programació de la Fira de la Llavor. Projecte i execució del Banc 
de Llavors. Promoció de les activitats escolars al Parc de la Muntanyeta. Actuació a la teulada de can Puig-
neró per al control de gavians. Estudi i projecte de la instal·lació d’una caldera de biomassa per al complex 
de can Planoles (finançat per la Diputació de Barcelona). Instal·lació de nou mobiliari urbà i jocs infantils a 
les places Catalunya, Espanya, del Bonamic, de la Residència, dels Pèlics, de la Prada, de Sebastià Àlva-
rez i de Sant Sebastià. Promoció del mercat de productes de segona mà. Ampliació del servei de vigilants 

de nit. Instal·lació de tres 
desfibril·ladors automàtics 
al CAP, la zona esportiva i 
l’escola Mare de Déu del 
Sòl del Pont. Promoció de 
la cursa saltamarges. Pro-
moció de la cursa de moto-
cròs al polígon. Millora en la 
il·luminació del camp de 
futbol. 

 Urbanisme 
Projecte i tràmits per a la construcció de l’Escola Emili Teixidor. Rotonda del creuament amb la carretera 
de Manlleu. Arranjament del Pont Vell. Arranjament del carrer Bac de Roda. Projecte i instal·lació del se-
màfor del CAP. Projecte i instal·lació del semàfor del Pla Xic. Projecte i construcció de la passera del Mo-
lins. Arranjament de la plaça del Pla Xic. Cobertura del torrent d'entrada als jardins de La Blava. Renovació 
i reforma de les piscines municipals. Arranjaments en els tancaments i en la caldera del camp de futbol. 
Arranjament de la coberta del pavelló.  
 Serveis socials — Educació  
Augment i priorització de les partides destinades a assistència social. Signatura del conveni ajuntament- 
Caritas (rebost solidari, etc). Treball en xarxa de l’ajuntament amb les AMPA, les direccions dels centres 
educatius i Caritas, per a subvencionar material escolar. Creació de la borsa de voluntariat. Desenvolupa-
ment del projecte Brúixola (suport a infants i joves amb dificultats d’aprenentatge). 
 Participació — Comunicació — Cultura 
Programació estable al Teatre Eliseu. Promoció i constitució de tres associacions de veïns (Pèlics, Bac de 
Roda i Horts socials). Actes de commemoració del tricentenari de la mort de Bac de Roda. Actes de com-
memoració del desè aniversari de MMP. Redacció i projecte del conveni entre la Diputació de Barcelona i 
la Fundació M. Martí i Pol. Gestió i obtenció de l’1% cultural per a la museïtzació del Museu de l’Esquerda 
(400.000 €). Organització dels cursos de l'E-spai (participació de 2073 persones). Promoció de la revetlla 
popular de Sant Joan. Millora de la comunicació amb l’ajuntament per mitjà de la nova pàgina web, l'aplica-
ció per a dispositius mòbils i la creació de nous canals com Twitter i Facebook.  
 Projecte nacional 
Promoció i adhesió de Roda a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). Declaració de Roda 
de Ter com a municipi lliure que exerceix la sobirania fiscal. 
 

Finalment, volem dir-vos que les dones i els homes  
que formem el grup municipal d’Esquerra continua- 
rem treballant pel nostre poble i el nostre país amb 
la mateixa determinació i tarannà que sempre ens 
ha caracteritzat.  
Visca Roda i visca Catalunya Lliure!  

BONA FEINA FETA = GUANYAR LES ELECCIONS 

 


